
CAPÍTULO 5

PROTEÇÃO E APOIO A REFUGIADOS

O Brasil instituiu sua Política Nacional de Refúgio1 mediante a edição da Lei no 9.474, 
de 22 de julho de 1997, alinhada à Convenção de Genebra de 1951;2 ao Protocolo 
Facultativo de 1967;3 e à Declaração de Cartagena de 1984,4 observando ainda os 
termos dos memorandos firmados pelo governo brasileiro com o Alto Comissariado 
das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur).5

A legislação brasileira de refúgio fundamenta a obrigação pátria de reconhecer 
a condição de refugiado ao indivíduo que fugiu de seu país, de nacionalidade ou 
de residência habitual, em razão de fundado temor de perseguição por motivos de 
raça, religião, nacionalidade, pertencimento a determinado grupo social ou opiniões 
políticas; ou seja, em razão de grave e generalizada violação de direitos humanos.

A proteção e o apoio a refugiados constituem-se, assim, em elemento crucial 
na garantia de direitos humanos básicos, assumindo lugar singular na cooperação 
para o desenvolvimento internacional, haja vista que boa parte das ações realizadas 
se dá no país de acolhimento.

Este capítulo do estudo da Cooperação Brasileira para o Desenvolvimento 
Internacional (Cobradi) trata dos gastos e práticas realizados de 2011 a 2013 de 
proteção e apoio às pessoas que vivem no Brasil na condição de refugiados. Trata-se 
da visualização da ação política do Estado brasileiro a partir do Comitê Nacional 
para Refugiados (Conare) em consonância com as diretrizes definidas no âmbito 
mundial pelo Acnur. 

O Conare, órgão de deliberação coletiva instituído no âmbito do Ministério 
da Justiça6 (MJ), executa a política de refugiados no Brasil em conformidade 

1. O marco inicial da política migratória brasileira para refugiados situa-se no período do governo de Getúlio Vargas 
(1930-1945) em face dos grandes fluxos de assírios e judeus ao final da década de 1930, embora existam registros de 
pequenos grupos de refugiados recebidos em São Paulo nos anos 1920.
2. Adotada em 28 de julho de 1951 pela Conferência das Nações Unidas de Plenipotenciários sobre o Estatuto dos 
Refugiados e Apátridas, entrou em vigor em 22 de abril de 1954.
3. Assinado em 31 de janeiro de 1967 e vigorando a partir de 4 de outubro de 1967.
4. Adotada por ocasião do Colóquio sobre Proteção Internacional dos Refugiados na América Central, México e Panamá: 
Problemas Jurídicos e Humanitários, realizado em Cartagena, Colômbia, entre 19 e 22 de novembro de 1984.
5. Criado na Resolução no 428 da Assembleia das Nações Unidas, em 14 de dezembro de 1950, tem como missão dar 
apoio e proteção a refugiados de todo o mundo.
6. Art. 11 da Lei no 9.474/1997.
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com os valores consagrados na Constituição Federal7 e nos termos da lei bra-
sileira de refúgio. 

Em conformidade com o que prescreve a Lei no 9.474/1997 (art. 14o), o  
Conare é constituído por representantes de órgãos da administração pública 
federal,8 além de representante da sociedade civil e do Acnur, que participa com 
direito a voz, mas não a voto. 

Entenda-se, portanto, que a perspectiva adotada sobre a proteção e o 
apoio aos refugiados vai, necessariamente, além da estrutura da administração 
pública federal por não se constituir na única via institucional para servir a 
esses migrantes forçados em condições de risco e de vulnerabilidade, tal como 
caracterizado nos levantamentos anteriores. Com efeito, a estrutura de proteção 
assume, perante os refugiados, um formato tripartite, no qual, além do governo 
federal, notadamente na figura do Conare, o Acnur e as organizações da socie-
dade civil também figuram como atores importantes no processo de acolhida, 
assistência e integração.

O mapeamento das ações realizadas de 2011 a 2013 ocorreu mediante a 
participação e o comprometimento dos dirigentes da Secretaria Nacional de 
Justiça e dos representantes dos órgãos federais integrantes do Conare; além de 
informações do Acnur; do Instituto Migrações e Direitos Humanos (IMDH); da 
Cáritas Arquidiocesana de São Paulo (Casp); e da Cáritas Arquidiocesana do Rio 
de Janeiro (Carj) – organismo internacional e organizações da sociedade civil com 
protagonismo na proteção e apoio aos refugiados no Brasil.

Esta seção, iniciada com uma apresentação sucinta da Política Nacional de 
Refúgio, evidencia o alinhamento da lei aos valores estabelecidos no texto consti-
tucional; a observância aos normativos internacionais vigentes; além do mandato 
e composição do Conare. 

Seguem-se a essa abordagem um panorama dos números do refúgio no Brasil, 
a caracterização dos gastos da União com refugiados e a identificação das práticas 
de proteção e apoio a refugiados no período de 2011 a 2013. 

7. Art. 5o  – “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estran-
geiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade (...)”. 
8. Representantes do Ministério da Justiça, Ministério das Relações Exteriores, Ministério do Trabalho, Ministério da 
Saúde, Ministério da Educação e Departamento de Polícia Federal.
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BOX 8
Principais atores não federais engajados na proteção e apoio a refugiados no Brasil

i) Instituto Migrações e Direitos Humanos (IMDH)

O Instituto Migrações e Direitos Humanos (IMDH), fundado em 1999, em Brasília (DF), é uma entidade social sem 
fins lucrativos, filantrópica, cuja missão é promover o reconhecimento da cidadania plena de migrantes e refugiados, 
atuando na defesa de seus direitos, na assistência social, jurídica e humanitária, e em sua integração social e inclusão 
em políticas públicas, com especial atenção às situações de maior vulnerabilidade.1 O IMDH opera em parceria com 
diversas organizações, especialmente aquelas integrantes da Rede Solidária para Migrantes e Refugiados (RedeMiR). 

Em 2011, o Instituto prestava assistência aos solicitantes de refúgio e refugiados de Goiás, Distrito Federal, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, Acre e Rondônia, acrescentando-se em 2012 os estados de Roraima e Amapá.

ii) Cáritas Arquidiocesana de São Paulo (Casp)

A Cáritas Arquidiocesana de São Paulo (Casp) pertence à Rede Caritas Internationalis. A Casp atua na defesa e na 
promoção dos direitos humanos e do desenvolvimento sustentável solidário na perspectiva de políticas públicas, 
com uma mística ecumênica.2 Seus agentes trabalham junto aos excluídos, muitas das vezes em parceria com outras 
instituições e movimentos sociais. 

Em parceria com o Acnur no Brasil, a Casp implementou o Centro de Acolhida para Refugiados, que tem como ob-
jetivo apoiar a integração local e proteção de solicitantes de refúgio e refugiados em São Paulo, cidade que mais 
recebe essas pessoas no país. 

iii) Cáritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro (Carj)

A Cáritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro (Carj) é um organismo da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB) que atua na Arquidiocese do Rio de Janeiro. Pioneira em assistência, proteção e promoção social dos 
direitos fundamentais de refugiados e de solicitantes de refúgio no Brasil, a Carj iniciou sua atuação na década 
de 1970 em conformidade com os princípios de solidariedade e respeito aos direitos humanos; garantia de vida 
digna e proteção, sobretudo, aos grupos mais marginalizados da sociedade, e que, por sua natureza, necessitam 
de maior assistência e cuidado.3 

iv) Rede Solidária para Migrantes e Refugiados (RedeMir)

As redes de Proteção Solidária, segundo o entendimento do Acnur, são formadas por pessoas e organizações sensíveis 
à causa. Constituem pontos de apoio na defesa dos refugiados e atuam no monitoramento de fronteiras; na temática 
da inclusão social dos refugiados; e na busca de parcerias e alternativas para sua integração local e reassentamento.

Aproximadamente cinquenta dessas instituições atuam em todas as regiões do país, sendo articuladas pelo IMDH 
com o apoio do Acnur, parceiros e voluntários.4

v) Cátedra Sergio Vieira de Mello (CSVM)

 O Acnur deu início à Cátedra Sérgio Vieira de Mello na América Latina em 2003 para promoção da pesquisa in-
terdisciplinar e a produção acadêmica relacionada ao Direito Internacional dos Refugiados da região, em conjunto 
com governos, universidades e organizações internacionais. A cátedra também promove a formação acadêmica 
e a capacitação de professores e estudantes no tema e estimula que solicitantes de refúgio e refugiados tenham 
acesso ao sistema público de educação.

Mantêm vínculo ativo com a Cátedra Sérgio Vieira de Melo a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-
-SP); a Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos); Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS); 
Universidade de Vila Velha (UVV); Universidade Católica de Santos (Unisantos); Universidade Federal do Paraná 
(UFPR); Universidade Federal do ABC (UFABC); Universidade Federal do Estado de São Paulo (Unifesp); Universidade 
Federal de São Carlos (UFSCar); Universidade de São Paulo (USP); Universidade Estadual da Paraíba (UEPB); e a 
Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD). 

(Continua)
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vi) Comitês Estaduais e Municipais

A integração local é uma das soluções duradouras preconizada pela legislação brasileira e pelo Acnur e requer o 
envolvimento de todos os entes da Federação brasileira. 

Considerando-se que a Lei no 9.474/97 não estabeleceu restrição à participação de estados e municípios em ações 
de integração e reassentamento de refugiados, constata-se a criação de comitês estaduais e municipais de políticas 
de atenção que atuam como elos entre os demais órgãos estaduais e municipais. 

Esses Comitês orientam agentes públicos sobre os direitos e de deveres dos solicitantes de refúgio e refugiados, 
bem assim promovem ações e coordenam iniciativas de atenção e defesa dessas pessoas junto aos demais órgãos 
do Estado que possam assisti-los mediante políticas públicas.

Nesse sentido, registre-se a criação do Comitê Estadual para Refugiados (CER) de São Paulo em 2007; o Comitê 
Estadual Intersetorial de Políticas de Atenção aos Refugiados do Estado do Rio de Janeiro em 2009; o Núcleo de 
Atenção ao Imigrante e Refugiado do Comitê Paulista para Migrantes e Refugiados (Prefeitura do município de São 
Paulo/Comissão Municipal de Direitos Humanos – CMDH) em 2011; o Comitê Estadual para Refugiados e Migrantes 
(Cerm) no Estado do Paraná; e o Comitê Estadual de Atenção a Migrantes, Refugiados, Apátridas e Vítimas do Tráfico 
de Pessoas (Comirat) no Rio Grande do Sul, esses dois últimos instituídos em 2012.

Elaboração do autor.
Notas: 1 Disponível em: <http://goo.gl/OpJO6S>.

2 Disponível em: <http://goo.gl/VefGdJ>.
3 Disponível em: <https://goo.gl/GzAlhY>.
4 A lista completa com as instituições que integram a RedeMir pode ser acessada em: <http://goo.gl/gSlXdE>.

5.1 Os números do refúgio no Brasil

Em conformidade com os dados do Conare, até dezembro de 2013, o Brasil conce-
deu refúgio a 5.256 solicitantes de 79 nacionalidades,9 constatando-se incremento 
de 779 pessoas nessa condição (tabela 42). Entre os principais países de origem dos 
refugiados reconhecidos pelo governo brasileiro, prevaleceram Angola, Colômbia, 
Congo, Libéria, Iraque e Síria, destacando-se o crescimento de refugiados proce-
dentes do último (tabela 42).

TABELA 42
Número total de refugiados no Brasil segundo o país de nacionalidade (2011-2013)

2011 2012 2013

País de nacionalidade Refugiados (%) do Total Refugiados (%) do Total Refugiados (%) do Total

Angola 1.686 37,66 1.688 36,00 1.062 20,39

Colômbia 654 14,61 707 15,08 1.154 22,16

República Democrática 
do Congo

470 10,50 510 10,88 617 11,85

Libéria 258 5,76 258 5,50 258 4,95

9. Chile, Argentina, Paraguai, Bolívia, Uruguai, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, República Dominicana, Haiti, Cuba, 
Costa Rica, Nicarágua, El Salvador, Estados Unidos, Cabo Verde, Senegal, Guiné-Bissau, Guiné-Conacri, Serra Leoa, Libéria, 
Mauritânia, Costa do Marfim, Gana, Burkina Faso, Mali, Marrocos, Argélia, Nigéria, Camarões, Líbia, Chade, Gâmbia, 
República Centro Africana, República Democrática do Congo, República do Congo, Angola, África do Sul, Zimbábue, 
Moçambique, Tanzânia, Burundi, Ruanda, Uganda, Sudão, Egito, Eritreia, Etiópia, Somália, Polônia, Eslovênia, Croácia, 
Bósnia Herzegovina, Hungria, Sérvia e Montenegro, Kosovo, Macedônia, Romênia, Ucrânia, Líbano, Palestina, Jordânia, Síria, 
Iraque, Kuwait, Geórgia, Armênia, Irã, Afeganistão, Paquistão, Índia, Sri Lanka, Nepal, Butão, Bangladesh, Vietnã e Rússia. 

(Continua)

(Continuação)
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2011 2012 2013

País de nacionalidade Refugiados (%) do Total Refugiados (%) do Total Refugiados (%) do Total

Iraque 207 4,62 214 4,56 217 4,17

Síria 6 0,13 50 1,07 333 6,40

Outras 1.196 27,82 1.261 26,91 3.815 32,08

Total 4.477 100,0 4.689 100,0 5.256 100,0

Fontes: Relatório de Atividades 2011, 2012 e 2013 do Conare.
Elaboração: Ipea. 

A solicitação de refúgio no Brasil (gráfico 12) pode ser realizada via 
elegibilidade,10 via extensão da condição de refugiado a título de reunião familiar11 

ou via reassentamento.12 Entre 2011 e 2013, o número de solicitações de refúgio 
(tabela 43) aumentou em mais de cinco vezes.

GRÁFICO 12
Distribuição anual de solicitações de refúgio deferidas no Brasil (1998-2013)
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Fontes: Relatório de Atividades 2011, 2012 e 2013 do Conare.
Elaboração: Ipea.

10. O estrangeiro, em território nacional, preenche Termo de Solicitação de Refúgio junto a qualquer unidade da 
Polícia Federal e recebe o Protocolo de Refúgio, que lhe possibilitará cadastrar-se na Receita Federal e obter o 
seu Cadastro de Pessoa Física (CPF) bem como obter Carteira de Trabalho e Previdência Social. Caberá à Polícia 
Federal autuar o processo e encaminhar à Coordenação Geral de Assuntos para Refugiados (Cgare) para instrução 
e posterior exame pelo Conare. Em caso de indeferimento da solicitação, o solicitante poderá recorrer ao Ministro 
da Justiça no prazo legal. Em caso de decisão positiva, o refugiado será notificado a comparecer a qualquer uni-
dade da Polícia Federal a fim de que assine o Termo de Responsabilidade e seja registrado no Sistema Nacional de 
Registro de Estrangeiro (RNE), ficando submetido à Lei no 6.815, de 19 de agosto de 1980, que regula a situação 
jurídica do estrangeiro no Brasil.
11. Segundo a Resolução Normativa no 16 do Conare, será estendida a condição de refugiado, a título de reunião familiar, ao 
grupo familiar do refugiado reconhecido pelo Estado brasileiro nas seguintes linhas de parentesco: cônjuge ou companheiro(a), 
ascendentes, descendentes e demais integrantes do grupo familiar que dependam economicamente do refugiado.
12. Compete ao Acnur apresentar os casos para a apreciação do Conare, mediante Formulário de Registro para o 
Reassentamento, preenchido e assinado pelo candidato, juntamente com outros documentos pertinentes. Realizam-se 
missões aos países de primeiro refúgio, formadas por representantes do Conare, Acnur e representantes da sociedade 
civil, para entrevistas com os candidatos ao reassentamento e avaliação da factibilidade do acolhimento em território 
nacional. O reassentamento no Brasil decorrerá da deliberação do Conare. 

(Continuação)
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A taxa de elegibilidade13 do Conare no período estudado sinaliza uma 
tendência de incremento na eficiência do colegiado, embora tenham sido 
acrescentados 2.120 processos ao estoque de solicitação de refúgio sem apre-
ciação, sendo 673 processos pendentes em 2011; 616 em 2012; e 831 em 
2013 (tabela 43).14 

TABELA 43
Número de solicitações, processos e taxa de elegibilidade (2011-2013)

Ano

2011 2012 2013

Solicitações de refúgio 1.138 2.008 5.882

Solicitações deferidas 128 260 712

Solicitações indeferidas 337 596 831

Total de processos deferidos 4.477 4.689 5.256

Taxa de elegibilidade do Conare (%) 27,5 30,3 46,1

Fonte: Conare.

A distribuição anual de solicitações deferidas e indeferidas pelo Conare entre 
1998 e 2013, desde a ratificação da Lei no 9.474/1997, permite uma contextuali-
zação desses registros (gráfico 13).

GRÁFICO 13
Distribuição anual de solicitações deferidas e indeferidas pelo Conare/MJ (1998-2013)
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Fontes: Relatórios de Atividades 2011, 2012 e 2013.
Elaboração: Ipea.

13. A taxa de elegibilidade, segundo o entendimento do Acnur, é calculada mediante o quociente obtido entre o número 
de casos deferidos e o número de casos analisados.
14. Em 2014, o Conare registrou 9.292 solicitações de refúgio e concedeu 2.320 refúgios – sendo mais da metade 
(1.212) de sírios –, totalizando até este ano 7.662 refugiados de 79 nacionalidades diferentes.
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O aumento simultâneo de solicitações deferidas e indeferidas no período 
em análise sugere uma procura crescente pelo país entre estrangeiros em situação 
vulnerável. Tal afirmação confirma-se quando se observam os dados disponibiliza-
dos pelas organizações da sociedade civil voltadas ao atendimento de estrangeiros 
em situação de vulnerabilidade, incluindo-se aí os refugiados.15 Os números de 
atendimentos de Casp, Carj e IMDH são significativos nesse sentido.

5.1.1 Números da Casp

Em dezembro de 2011, o Centro de Acolhida de Refugiados da Casp registrou 
1.592 refugiados (tabela 44), sendo que a maioria era proveniente da África (59,6%), 
seguindo-se os nativos de países da América Latina e Caribe (19,7%); Oriente 
Médio (14,8%); Europa (3,9%); Ásia (1,9%); e duas pessoas apátridas (0,1%). 

Constata-se que, em dezembro de 2011, os solicitantes de refúgio totalizavam 
661 pessoas, sendo 42,1% provenientes da África; 39,3% da América Latina e 
Caribe; 9,4% da Ásia; e 8,9% do Oriente Médio (tabela 44). 

TABELA 44
Refugiados e solicitantes de refúgio atendidos pelo Centro de Acolhida de Refugiados 
da Casp segundo a região de origem (2011-2013)

Região

2011 20121 2013

Solicitantes 
de refúgio

Refugiados
Solicitantes 
de refúgio

Refugiados
Solicitantes 
de refúgio

Refugiados

África 278 949 564 960 838 1.088

América Latina e Caribe 260 314 956 322 1.629 355

Europa 1 62 0 62 0 63

Ásia 62 30 124 43 206 65

Oriente Médio 59 235 156 274 226 428

Apátrida 1 2 0
Não  

informado
0 0

Dados em falta2 0 0 2 1 0 0

Total 661 1.592 1.802 1.662 2.899 1.999

Fontes: Relatórios de Atividades da Cáritas/SP referentes aos anos 2011, 2012 e 2013.
Notas: 1  Os dados são referentes aos meses de janeiro a novembro de 2012, visto que até o momento do encerramento do 

Relatório de Atividades de 2012 (21/01/2013) a Casp ainda não tinha recebido informação das decisões do Conare 
referente ao mês de dezembro/2012.

2  Não pôde ser identificado a partir dos Relatórios de Atividades do Centro de Acolhida para Refugiados da Casp de 
2011, 2012 e 2013.

15. Quando se parte para a análise da atuação das organizações da sociedade civil dedicadas à proteção e ao apoio 
a refugiados no Brasil, a distinção legal que diferencia refugiados e migrantes econômicos, por exemplo, desaparece, 
dedicando-se essas organizações ao acolhimento indiscriminado de estrangeiros em condição vulnerável.
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Ainda com fundamento nos registros referentes ao ano de 2012, o Centro 
de Acolhida da Casp acolhia 1.662 refugiados registrados, sendo a maioria 
do continente africano (57,8%) – principalmente de Angola, República 
Democrática do Congo, Libéria e Serra Leoa; seguidos pelos indivíduos pro-
venientes da América Latina (19,4%), em sua maioria da Colômbia, Cuba e 
Peru; do Oriente Médio (16,5%), especialmente do Iraque, da Síria, do Irã e 
do Líbano; da Europa (3,7%), principalmente da Sérvia e Croácia; e da Ásia 
(2,6%), majoritariamente do Afeganistão e Butão. 

De janeiro a dezembro de 2012, a Casp registrou 1.802 novos solicitantes de 
refúgio, sendo a maioria da América Latina e Caribe (53,1%), principalmente do 
Haiti, Colômbia e Cuba; seguidos daqueles provenientes do continente africano 
(31,3%), sobretudo de Senegal, Guiné-Bissau, República Democrática do Congo, 
Nigéria e Somália; entre aqueles provenientes do Oriente Médio (8,7%), prevale-
ceram os nativos da Síria, Líbano, Paquistão, Palestina e Iraque; e de Bangladesh, 
Nepal e Butão, oriundos do continente asiático (6,9%). 

Em 2013, cumpre ressaltar a existência de 1.999 pessoas cadastradas como 
refugiadas (tabela 42), em sua maioria procedentes do continente africano (54,4%), 
sobretudo de Angola, República Democrática do Congo, Libéria e Serra Leoa.  
Do Oriente Médio (21,4%), prevaleceram iraquianos, sírios, iranianos e libaneses. 
Entre os refugiados da América Latina e Caribe (17,8%), destacaram-se os colom-
bianos, cubanos e peruanos; e entre os europeus (3,2%), aqueles provenientes da 
Sérvia e Croácia. O número de refugiados asiáticos totalizou 65 pessoas, o equi-
valente a 3,3%, sendo os mais representativos do Butão e do Afeganistão. 

Quanto aos registros de solicitantes de refúgio no ano de 2013, prevaleceram 
aqueles de América Latina e Caribe (56,2%), principalmente provenientes do Haiti, 
Colômbia e Cuba; da África (28,9%), com pessoas nativas do Senegal, Nigéria, 
República Democrática do Congo, Guiné-Bissau, Mali e Guiné; libaneses e sírios 
prevaleceram entre os oriundos do Oriente Médio (7,8%); e da Ásia (7,7%), 
pessoas de Bangladesh e Nepal. 

Até dezembro de 2013, 3.197 solicitantes de refúgio atendidos pela Casp 
aguardavam resposta do governo federal, sobretudo 1.640 pessoas do Haiti, 183 
de Bangladesh, 159 de Senegal, 138 da Nigéria, 117 da República Democrática 
do Congo, 110 do Líbano, 98 de Guiné-Bissau e 34 da Síria. 

5.1.2 Números da Carj 

Em 2011, a Carj atendeu 596 novos solicitantes de refúgio, oriundos de 35 países, 
sendo a maioria do Haiti (171), República Democrática do Congo (77), Colômbia 
(158) e Guiné-Bissau (79). Em 2012, houve 360 novos solicitantes de refúgio pro-
venientes de 34 países, principalmente da Colômbia (125), República Democrática 
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do Congo (72), Guiné-Bissau (51) e Senegal (21). Já em 2013, o número de casos 
novos ascendeu a 1.097 pessoas de 45 países, sobretudo da Colômbia (85), República 
Democrática do Congo (89) e Bangladesh (365) (tabela 45).

TABELA 45
Novos solicitantes de refúgio atendidos pela Cáritas/RJ (2011-2013)

País 2011 2012 2013

Afeganistão - - 2

África do Sul - - 1

Angola 24 17 41

Argentina - 1 -

Bangladesh 8 8 365

Benim - - 2

Bolívia 2 1 -

Burkina Fasso - - 1

Cabo Verde 3 3 3

Camarões - - 1

China 1 - 5

Colômbia 158 125 85

Congo Brazzaville - 2 -

Costa do Marfim 4 2 2

Cuba 10 8 13

Egito 1 - 2

El Salvador - - 1

Equador 7 6 1

Eritreia - 1 -

Espanha - - 1

Estados Unidos - 2 -

França 2 - -

Gana 2 - 28

Guiné - - 1

Guiné-Bissau 79 51 1

Guiné-Conacri - 3 -

Guiana 1 - 1

Haiti 171 1 1

Índia 1 - 3

Irã - - 8

Iraque 2 - 10

(Continua)
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País 2011 2012 2013

Israel 1 1 -

Itália 1 - -

Sérvia - - 2

Líbano - - 24

Libéria 1 - -

Líbia - 1 -

Mali - 1 3

Marrocos - - 1

Mauritânia - - 1

Moçambique - 1 -

Nigéria 10 3 9

Paquistão 4 3 26

Peru 4 1 2

Polônia - 1 -

Quênia - - 2

República Árabe da Síria - - 74

República Democrática do 
Congo

77 72 89

República Dominicana 1 3 -

Romênia - 1 1

Rússia 1 1 -

São Tomé e Príncipe 2 - 3

Senegal 4 21 246

Serra Leoa 1 1 9

Sri Lanka - 10 -

Somália 1 1 15

Sudão - 2 1

Tanzânia 3 - -

Togo - 2 5

Trinidade e Tobago - - 1

Tunísia - - 1

Turquia 4 - -

Uganda 1 - -

Venezuela 3 3 3

Zimbábue 1 - -

Total 596 360 1.097

Fontes: Relatórios de Atividades da Cáritas/RJ referentes aos anos 2011, 2012 e 2013.
Elaboração: Ipea.

(Continuação)
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5.1.3 Números do IMDH

Em 2011, foram atendidas 284 pessoas pelo IMDH; em 2012, este número au-
mentou para 475 pessoas; e em 2013 alcançou 1.145 pessoas, ou seja, entre 2011 
e 2013, o número de indivíduos atendidos quadruplicou. 

Na atuação do IMDH, os países de origem mais representativos em 2011 
foram Haiti (32%), Paquistão (24%), Bangladesh (19%) e Bolívia (7%); em 2012, 
Bangladesh (18,8%), Paquistão (11,1%), Colômbia (6,8%), Gana (4,9%), Haiti 
(4,3%) e Bolívia (4%); e em 2013 Bangladesh (56,9%), Somália (8%), Gana 
(7,2%), Síria (4,1%) e Paquistão (3,9%). 

5.2 Dispêndios com proteção e apoio a refugiados 

Os gastos do governo federal com a implementação das ações de proteção e apoio 
às pessoas que vivem na condição de refugiados totalizaram, em valores nominais, 
R$ 19,9 milhões entre 2011 e 2013, correspondentes a: i) transferências de recursos 
orçamentários do MJ para órgãos da sociedade civil; ii) dispêndios do MJ com 
o deslocamento e a atuação de servidores e colaboradores; e iii) contribuições do 
governo brasileiro para as operações conduzidas pelo Acnur no exterior (tabela 46). 

TABELA 46
Dispêndios da União com proteção e apoio aos refugiados segundo itens de dispêndio 
(2011-2013)

Dispêndios 2011 2012 2013 Total (em R$)

Dispêndios com servidores e colaboradores 1.008.000 101.806 921.000 2.030.806 

Transferências para órgãos da sociedade civil 600.000 850.000 850.000 2.300.000

Contribuições para o Acnur 6.279.750 7.108.380 2.160.500 15.548.630

Total 7.887.750 8.060.186 3.931.500 19.879.436 

Fontes: Acnur e Conare.
Elaboração: Ipea.

A definição dos itens considerados no cálculo do gasto público levou em conta 
a opção adotada por este estudo, que delimitou a proteção e o apoio aos refugia-
dos mediante a observância da ação política do Estado brasileiro em sua atuação 
no Conare e das diretrizes internacionais do Acnur. Assim, embora se reconheça 
a importância da atuação de instituições não vinculadas à administração pública 
federal na execução das ações e práticas voltadas à proteção e ao apoio de refugia-
dos no país (seção 5.3), no que tange aos gastos, somente foram considerados os 
dispêndios do governo federal com o tema.

Nesse contexto, observa-se que o MJ disponibilizou servidores de seu quadro 
funcional e colaboradores terceirizados para atuarem no Conare, implicando gastos 
que estão indicados na tabela 46 e correspondem aos custos com horas técnicas; 
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passagens e diárias; salários e material de consumo em viagens ao exterior para 
entrevista de refugiados e no território nacional.

Os dispêndios realizados pelo MJ com organismos da sociedade civil totali-
zaram R$ 2,3 milhões no período, mediante transferências para a Casp, a Carj e 
o IMDH (tabela 47). 

TABELA 47
Transferências de recursos financeiros da União para organizações da sociedade civil 
(2011-2013) 
(Em R$)

Organizações 2011 2012 2013

IMDH 100.000 180.000 150.000

Casp 250.000 335.000 400.000

Carj 250.000 335.000 300.000

Total 600.000 850.000 850.000

Fonte: Conare.
Elaboração: Ipea.

Cumpre notar que o Brasil tem se consolidado como o maior doador do 
Acnur entre os países emergentes, tendo destinado R$ 15,5 milhões no período, 
equivalentes a US$ 8,3 milhões, para atividades de assentamento de refugiados no 
exterior e ações humanitárias16 ao redor do mundo. 

Cumpre registrar a dificuldade em mensurar parte do dispêndio da União com 
as pessoas na condição de refugiados, haja vista tratar-se de montantes vinculados 
a políticas de atendimento universal, a exemplo da provisão de serviços de saúde; 
trabalho e emprego; educação; segurança; previdência etc.

5.3 Algumas práticas de proteção e apoio a refugiados

A proteção e o apoio a refugiados no Brasil realizados pelo governo federal são 
complementados pelo engajamento de diversos atores da sociedade civil, que, 
financiados parcialmente com recursos da União, materializam o acolhimento e 
empenham-se na integração local dos refugiados no país.

A partir de sua atuação e dos números oficiais disponíveis, foi possível cap-
turar números do refúgio no Brasil bem como propor uma primeira aproximação 
das práticas de proteção e apoio realizadas no país. Esta seção do capítulo sobre 
proteção e apoio a refugiados no Brasil dedica-se, assim, às formas como se deram o 
acolhimento, a proteção e o apoio aos estrangeiros refugiados em terras brasileiras.

16. Essas ações humanitárias incluem resposta a emergências na Líbia e Somália, operações regulares no Paquistão, 
Irã e Armênia, repatriamento de refugiados angolanos, entre outros.
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O IMDH, a Casp e a Carj são, historicamente, entre as organizações da so-
ciedade civil, aquelas que desenvolveram esforços e realizaram importantes ações 
de apoio e proteção aos refugiados no Brasil, tendo contribuído para o conheci-
mento e a sensibilização da sociedade sobre a temática do refúgio, considerando 
as discriminações e dificuldades relatadas por essas pessoas.

A atuação do IMDH, da Carj e da Casp efetiva-se mediante:17 

a) procedimentos de proteção referentes à determinação de elegibilidade de 
novos casos, como entrevistas e elaboração de pareceres, incluindo-se a 
assistência jurídica na obtenção e na regularização de documentos, pro-
cedimentos administrativos, aplicação da Lei no 9.474/1997, orientação 
jurídica e condução seletiva de processos judiciais, em especial relativos 
à guarda de menores e pequenas causas; 

b) assistência aos solicitantes de refúgio e refugiados no atendimento 
emergencial das necessidades básicas, como saúde, educação, moradia 
e alimentação; e 

c) contato e conscientização da iniciativa pública e privada, objetivando a 
integração local, de modo a facilitar a inserção de refugiados na sociedade 
brasileira, tal como pelo encaminhamento de refugiados ao mercado de 
trabalho; formação educacional/profissional; e inclusão em programas 
de microcrédito mantidos pelos governos. 

Em suas ações, IMDH, Casp e Carj articulam-se com outras organizações 
também descritas nesta seção. Para fins de sistematização – e respeitando as sin-
gularidades da contribuição realizada por cada uma dessas entidades –, optou-se 
por apresentar as práticas de proteção e apoio aos refugiados no Brasil a partir da 
atuação dessas instituições. 

Com base nisso e nas informações disponíveis em relatos das referidas, é 
possível estabelecer uma primeira abordagem das práticas brasileiras de proteção 
e apoio a refugiados entre 2011-2013, que estão compiladas a seguir em torno 
das noções de medidas legais; necessidades básicas; e inserção e integração local.

5.3.1 Articulação e medidas legais

As organizações da sociedade civil que tratam da questão dos refugiados no Brasil 
atuaram em constante articulação com o poder público, de forma a aprimorar as 
políticas públicas de acolhimento e assistência a refugiados bem como ampliar o 
debate e difundir o conhecimento sobre o tema no país. 

17. Além das ações e práticas descritas a seguir, observou-se a realização e a participação em eventos relativos a 
migração e refúgio como um aspecto do engajamento dessas organizações no tema. Optou-se, contudo, por sua não 
inclusão nesse levantamento, haja vista o foco que se pretende dar às práticas de proteção e apoio.
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Assim, junto aos poderes federal, estaduais e municipais, agiram no sentido 
de promoção e aperfeiçoamento das políticas públicas de assistência a refugiados 
e solicitantes de refúgio bem como para a elaboração e implementação do Plano 
Nacional para o Refúgio.

Destaque-se, no contato com o poder público, as iniciativas de engajamento 
mediante a participação nos comitês estaduais e municipais para refugiados, pro-
curando soluções duradouras e a inclusão desta população nas políticas públicas 
existentes; a participação em diagnósticos participativos18 realizados anualmente 
pelo Acnur, em que refugiados e solicitantes de refúgio trocaram experiências e 
identificaram as necessidades e os desafios para sua proteção, integração e autos-
suficiência; bem como propuseram soluções e melhorias nas ações de proteção e 
integração, o registro e a discussão nos comitês estaduais e municipais de refugiados 
das questões relacionadas às dificuldades na obtenção de vagas em alojamentos e 
abrigos pelos solicitantes de refúgio e refugiados, procurando lograr soluções ao 
nível governamental. 

Realizaram, ainda, ações para reforçar e expandir a RedeMiR e para ampliar 
as parcerias com órgãos públicos, fortalecendo, assim, o apoio aos solicitantes de 
refúgio e refugiados. 

Cumpre registrar a participação na Comissão de Refugiados, Exilados e 
Proteção Internacional da OAB/SP, criada em junho de 2012, para fiscalizar 
o cumprimento da lei e dos tratados referentes a refugiados e estrangeiros 
no Brasil bem como pleitear tais direitos em nível institucional quando não 
respeitados.

No caso do Distrito Federal, ocorreu a implantação do projeto Enfrentamento 
ao Tráfico de Pessoas e Atenção às Vítimas, introduzido pelo IMDH em 2013.19

Em sua articulação com a sociedade civil e buscando difundir o debate  
sobre questões de refúgio no país, as mencionadas organizações se dedicaram a 
um variado conjunto de ações, que envolveram: a realização, em 2011, de oficina 
de trabalho sobre refúgio para agências de intermediação de mão de obra em São 
Paulo, promovida pela Casp e pelo Grupo de Apoio à Inserção de Solicitantes 

18. Com base em uma metodologia fundada nos direitos humanos, o Acnur, em parceria com a rede de proteção, 
realiza anualmente diagnósticos participativos com refugiados e solicitantes de refúgio no país, procurando mapear os 
principais desafios que enfrentam no processo de integração local, bem como capacitá-los a buscar soluções por meio 
do diálogo e a partilha de experiências. Os resultados destas avaliações também auxiliam o Acnur e seus parceiros da 
sociedade civil a identificar formas de ampliar e melhorar o apoio dado aos seus beneficiários. Os temas abordados 
nos diagnósticos se dividem nas seguintes áreas: i) habitação; ii) emprego e geração de renda; iii) educação e saúde; 
iv) participação/integração comunitária; e v) documentação.
19. O projeto visa contribuir com o enfrentamento e a prevenção do tráfico humano e contrabando de migrantes, 
prestar assistência humanitária às vítimas deste crime, articular-se com órgãos públicos para melhorar as condições de 
atendimento às vítimas, participar de iniciativas do governo e da sociedade civil e incidir em políticas públicas. 
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de Refúgio e Refugiados no Mercado de Trabalho (GAR),20 coordenado pela 
Superintendência Regional do Trabalho de São Paulo; a assinatura de um con-
vênio entre o IMDH e o Centro Universitário do Distrito Federal (UDF), em 
dezembro de 2011, estabelecendo o programa Resgate da Dignidade Humana 
de Refugiados e Migrantes Estrangeiros no Distrito Federal. 

A manutenção de bases de dados, assim como a elaboração e divulgação de 
artigos, pesquisas, publicações e dados atualizados sobre a realidade dos refugiados 
no Brasil; a elaboração e distribuição de materiais informativos sobre os direitos e 
deveres de solicitantes de refúgio e refugiados, além de diversos endereços de serviços 
para se recorrer em caso de necessidade; a publicação, em 2011, da sexta edição 
do Caderno de debates, assim como A questão palestina e os refugiados – este último 
em parceria com o Núcleo de Apoio aos Refugiados no Espírito Santo (Nuares), a 
Universidade de Vila Velha (ES), o Acnur e outras entidades –; a participação do 
IMDH na quarta edição da Coletânea de Legislação: Lei 9.474/97 e Coletânea de 
Instrumentos de Proteção Internacional de Refugiados e Apátridas, em parceira com 
o Acnur, e da sétima edição do Caderno de debates: refúgio, migrações e cidadania, 
em 2012; e a edição, em 2013, da oitava edição do Caderno de debates, focada no 
tema de “enfrentamento ao tráfico de pessoas”. Todas estas ações são exemplos de 
iniciativas de articulação das organizações da sociedade civil engajadas na questão 
de refúgio no Brasil.

5.3.2 Necessidades básicas 

No que se refere ao provimento de necessidades básicas aos refugiados e solicitantes 
de refúgio no país, observa-se desde a realização de campanhas de arrecadação de 
roupas, calçados, brinquedos, cobertores, lençóis, alimentação, utensílios domés-
ticos, colchões para atender às necessidades básicas de refugiados e solicitantes de 
refúgio até o estabelecimento de parcerias com lojas de roupas e calçados, possi-
bilitando descontos nas compras em grande quantidade destinadas a solicitantes 
de refúgio e refugiados.21

Na busca pela garantia do direito à moradia, as organizações atuaram no 
sentido de disponibilizar vagas em abrigos para os recém-chegados e moradia 
temporária para solicitantes de refúgio enquanto aguardam a análise dos seus casos 
pelo Conare, além de buscarem oferecer auxílio-aluguel por tempo determinado 
para os casos mais vulneráveis. 

20. Em 2011, o Centro de Acolhida da Casp participou da I Oficina sobre Trabalho e Emprego para Solicitantes de 
Refúgio e Refugiados(as), promovida pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), em parceria com o Acnur, e da 
qual surgiu o Grupo de Trabalho de Apoio à Inserção de Solicitantes de Refúgio e Refugiados no Mercado de Trabalho 
(GAR). A proposta é que o GAR se reúna mensalmente, objetivando encaminhar as propostas levantadas na oficina, 
sob a coordenação da Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho de São Paulo (SERT-SP).
21. Entre essas, vale destacar as parcerias da Casp com as Lojas Pernambucanas, Lojas Eskala e Clovis Calçados.
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No campo da educação, destacaram-se medidas de acesso ao ensino de lín-
gua portuguesa, que envolveram desde a oferta de vagas em cursos de português  
(diretamente ou em acordo com instituições de ensino) até o apoio financeiro para 
pagar o transporte para o local onde as aulas são ministradas.

Paralelamente, foram realizadas ações voltadas à efetivação de matrícula de 
crianças e adolescentes na rede pública de ensino e encaminhamento para os servi-
ços de saúde e vacinação, em conjunto com os Conselhos Tutelares e a Defensoria 
Pública e de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

A concessão de apoio financeiro às famílias com dificuldades econômicas 
para a aquisição de material escolar e uniforme; a orientação sobre o acesso ao 
ensino superior;22 e o estabelecimento de parcerias com universidades públicas e 
privadas para que refugiados e solicitantes de refúgio pudessem ser beneficiados 
com bolsas de estudos integrais ou parciais são outras inciativas realizadas no 
sentido de garantir acesso dos refugiados e solicitantes de refúgio à educação 
no Brasil. 

Complementarmente, observou-se diversidade de ações no sentido de assegu-
rar o acesso dessas pessoas ao sistema público de saúde. As iniciativas envolveram 
tanto orientações sobre o Sistema Único de Saúde (SUS) – legislação, configuração, 
organização e formas de acesso – quanto o encaminhamento para tratamento e o 
auxílio financeiro para cobrir despesas de traslado entre o domicílio e as unidades 
prestadoras de serviços de saúde bem como despesas com medicamentos, exames 
e tratamentos específicos quando não há gratuidade.

Ainda na área da saúde, merece menção a articulação das organizações 
com hospitais e clínicas – além de drogarias e óticas – no sentido de assegurar 
o direito básico à saúde para a população de refugiados e solicitantes de refúgio 
no Brasil. 

A parceria da Casp com a rede do Serviço Social do Comércio (Sesc), 
a Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas (APCD), a Universidade de 
Odontologia da Universidade de São Paulo (USP) para atendimento odon-
tológico de refugiados e solicitantes de refúgio e a parceria da Carj com o 
Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE)23 e com a Associação 
Brasileira de Odontologia (ABO) são apenas dois exemplos da rede montada 
para o atendimento à saúde de refugiados e solicitantes de refúgio no Brasil.

22. Solicitantes de refúgio e refugiados podem ingressar nas universidades federais de Minas Gerais, do Espírito Santo, 
Roraima, de São Carlos, de Juiz de Fora e a Universidade Católica de Santos, sem necessidade de vestibular, mediante 
avaliação educacional e documentação expedida pelo Conare.
23. Disponível em: <http://www.hse.rj.saude.gov.br/jornal_ed6.pdf>.
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5.3.3 Inserção e integração local

No que se refere à inserção e integração local, a atuação das organizações da sociedade 
civil dedicadas à questão do refúgio no país mostrou-se particularmente intensa 
em temas como documentação e acesso a benefícios sociais, acesso ao mercado de 
trabalho e geração de renda.

No caso da documentação e do acesso aos benefícios sociais, registraram-se 
ações de encaminhamento e orientação de refugiados e solicitantes de refúgio para 
pleitearem os benefícios sociais – tais como Bolsa Família, observados os seus requi-
sitos; e de apoio na obtenção e renovação de documentos nacionais, como a Carteira 
de Trabalho e Previdência Social (CTPS), o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), a 
Carteira de Identidade de Estrangeiro (CIE), o Registro Civil de Nascimento e a 
Carteira Nacional de Habilitação (CNH), entre outros.

Nesse sentido, merecem menção ainda a disponibilização de recursos para 
cobertura dos custos com a obtenção de documentos (isto é, taxas e fotos) por 
solicitantes de refúgio e refugiados sem recursos financeiros; a provisão de auxílio-
-transporte para a obtenção de documentos nos casos de solicitantes de refúgio e 
refugiados em condições mais vulneráveis; e a tradução de documentos e apoio na 
obtenção da residência permanente bem como a naturalização.

As iniciativas referentes à inclusão no mercado de trabalho e à garantia de 
renda envolveram: orientação e apoio na preparação de currículos para postos ou 
agências de emprego assim como seu encaminhamento via e-mail para cadastros 
de bancos de dados de empresas de recursos humanos; contatos com empresas 
de recursos humanos (incluindo o Sistema Nacional de Empregos – Sine e a 
Secretaria de Estado de Trabalho e Renda – Setrab) e empresas em geral, visando 
à inserção laboral de solicitantes de refúgio e refugiados; disponibilização de 
auxílio-transporte para a procura de trabalho para aqueles em situação de maior 
vulnerabilidade; elaboração de materiais informativos para solicitantes de refú-
gio e refugiados sobre direitos e deveres trabalhistas; e endereços de empresas 
de recursos humanos para cadastrarem seus currículos e assim participarem das 
vagas oferecidas; encaminhamento de solicitantes de refúgio e refugiados para 
capacitação e cursos profissionalizantes, providenciando, em alguns casos, apoio 
financeiro para o transporte aos locais dos cursos; elaboração de cartas a serem 
entregues a possíveis empregadores explicando a legalidade do trabalho para re-
fugiados no Brasil; realização de curso anual de artesanato mediante a assinatura 
de acordo entre a Carj e o Conare para ampliar as possibilidades de geração de 
renda;24 tradução de diplomas e documentos escolares de solicitantes de refúgio 
e refugiados que conseguiram trazer sua documentação de seus países de origem; 

24. Com esses cursos, os alunos produzem trabalhos artesanais que ganham a marca da grife REFAZER e são comer-
cializados em diferentes feiras da cidade do Rio de Janeiro.
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e apoio e assessoramento no encaminhamento de diplomas de cursos de nível 
médio e superior para revalidação pelos órgãos públicos responsáveis; equivalência 
de estudos (com documentação) ou teste de suficiência (sem documentação)25 e 
solicitação de orientação sobre a continuidade dos estudos. 

BOX 9
Imigrantes haitianos no Brasil

No final de 2011, o Conare encaminhou 3,5 mil solicitações de refúgio de nacionais do Haiti ao Comitê Nacional de 
Imigração (CNIg), possibilitando-lhes a permanência no Brasil por motivos humanitários. A maioria dessas pessoas 
não se enquadrava como refugiado nos termos da Lei no 9.474/1997.

No período, houve também apoio ao transporte de imigrantes chegados a Tabatinga (AM), localizada na tríplice 
fronteira entre Colômbia, Peru e Brasil, assim como a Brasileia (AC), na fronteira com a Bolívia, cidades de entrada 
na região Norte e que experimentam aumento significativo no fluxo migratório a partir de 2011, especialmente por 
nacionais haitianos. Esses solicitantes de refúgio foram encaminhados para Rio Branco (AC) ou Manaus (AM) para 
receberem assistência, abrigo, comida, além de informação sobre o processo de solicitação de asilo e integração 
local por parte da Cáritas Arquidiocesana de Manaus (CAM).

Em janeiro de 2012, o CNIg concedeu visto permanente a nacionais do Haiti com fundamento no art. 16 da Lei no 
6.815, de 19 de agosto de 1980. Essa concessão limitava o benefício a até 1,2 mil vistos por ano pela Embaixada 
do Brasil em Porto Príncipe, Haiti. 

Os haitianos que já se encontravam no Brasil beneficiaram-se desta resolução e, até o final de 2012, o CNIg tinha 
concedido 5.550 vistos a haitianos no Brasil e 1,2 mil vistos por meio da Embaixada do Brasil no Haiti. Ao longo 
de 2012, cidadãos haitianos continuaram a chegar ao Brasil de forma irregular através das fronteiras do norte do 
país e formalizando a solicitação de asilo. Em 2013, o governo brasileiro concedeu residência permanente a 6.738 
haitianos, totalizando 13 mil pessoas no período de análise.

Fontes: CNIg Resolução no 97, de 13/1/2012; Acnur (2013) e Conare/MJ.
Elaboração: Ipea.

25. A Secretaria Estadual de Educação agiliza a avaliação do comprovante de escolaridade e nível educacional de 
refugiados(as) e solicitantes de refúgio ao verificar o seu grau de conhecimento em relação aos níveis do ensino 
fundamental e médio do sistema educacional brasileiro para que possam continuar seus estudos, matriculando-se no 
grau de ensino adequado.


