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17049369 08018.005550/2015-22

Ministério da Jus�ça e Segurança Pública 
Secretaria Nacional de Jus�ça 

Plenário do Comitê Nacional para os Refugiados

 

 
ATA DA CENTÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO DO COMITÊ NACIONAL PARA OS REFUGIADOS - CONARE

 

Observação: os "x" – xx xx  –, se houver, indicam que informações foram alteradas ou re�radas da ata
original, com o obje�vo de assegurar o sigilo de informações que poderiam levar à iden�ficação de
refugiados ou de solicitantes de reconhecimento da condição de refugiado.

 

Aos dezessete dias do mês de julho do ano de dois mil e quinze, às 10h30, na sala 304 do
Edi�cio Sede deste Ministério da Jus�ça, foi realizada a 103ª Reunião Ordinária do CONARE, sob a
condução do Presidente do CONARE, Sr. Beto Vasconcelos. Foi registrada a presença da Coordenadora-
Geral do CONARE - Sra. Cláudia Giovanne� Pereira dos Anjos; do Diretor do Departamento de
Estrangeiros (DEEST) - Sr. João Guilherme Granja Xavier da Silva; do Diretor-Adjunto do Departamento
de Estrangeiros (DEEST) - Sr. Paulo Roberto Guerra; do representante do Ministério das Relações
Exteriores (MRE) - Sr. Eduardo Freitas de Oliveira; de representantes do Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE) - Sr. Paulo Sérgio de Almeida e Sr. Luiz Alberto Matos dos Santos; do representante do
Ministério da Saúde (MS) - Sr. Marcus Vinícius Quito; da representante do Ministério da Educação (MEC)
- Sra. Maria Auriana Pinto Diniz; do representante do Departamento de Polícia Federal (DPF) - Sr. Flávio
Henrique Diniz Oliveira; dos representantes da Sociedade Civil - Sr. Cândido Feliciano da Ponte Neto e
Padre Marcelo Álvares Ma�as Monge; da Diretora do Ins�tuto Migrações e Direitos Humanos (IMDH)
- Irmã Rosita Milesi; de representantes do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados
(ACNUR) - Sr. Andrés Ramirez e Sr. Gabriel Gualano de Godoy; do representante da Defensoria Pública
da União (DPU) - Sr. Adriano Cris�an Souza Carneiro.

Verificada a existência de quorum, nos termos do Art. 6º do Regimento Interno do CONARE, o Presidente
deu início aos trabalhos.

Primeiramente, o Presidente apresentou inicia�vas de fortalecimento do sistema nacional de refúgio, em
especial do CONARE (apresentação em anexo):

    1. Apresentação do Diretor Adjunto do Departamento de Estrangeiros — DEEST/MJ.

    2. Apresentação da Coordenadora-Geral do CONARE.

    3. Apresentação da equipe do CONARE, dos 10 consultores contratados pelo ACNUR e a consultora da
Inicia�va QAI (Quality Assurance Ini�a�ve) que integrarão a equipe do CONARE juntamente com os
servidores da INFRAERO a serem selecionados.

    4. Informação do chamamento de voluntários para a área de pesquisa e intérpretes.

    5. Apresentação do "Wikirefúgio".

    6. Apresentação do SISCONARE.

    7. Apresentação da proposta de Portal Fórum de Diálogos.
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    8. Implantação de videoconferência para entrevista de elegibilidade.

 

O representante do Ministério das Relações Exteriores agradeceu ao trabalho do ex-Coordenador Geral
do CONARE e aproveitou a oportunidade para saudar os esforços pela implementação de novas medidas
expostas pelo Presidente, tendo em vista o desafio referente ao aumento da demanda. Sugeriu a
per�nência de o Comitê repensar o método de funcionamento do Grupo de Estudos Prévios - GEP, devido
ao crescente número de casos, suas especificidade e o tempo demandado para cada discussão.

O representante da Cáritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro elogiou a nova etapa, enfa�zando a
u�lização de maior tecnologia e métodos de fortalecimento do ins�tuto do refúgio. Informou sua
preocupação quanto à resolução do passivo, para que assim trabalhe nas novas solicitações de refúgio.
Alegou que quanto mais rápida for a resposta, maior a segurança para o refugiado e, respec�vamente,
para o Governo brasileiro. Seguiu informando sobre a importância na integração local dos refugiados,
sendo o Brasil uma referência em boas prá�cas nessa temá�ca.

O representante do Ministério do Trabalho e Emprego agradeceu ao ex-Coordenador Geral do CONARE e
elogiou a inicia�va de implantar o sistema in�tulado SISCONARE, colocando à disposição o sistema
MigrantesWeb para ser estudado como experiência e boa prá�ca. Mencionou o acordo do MTE com o
Observatório Internacional das Migrações, vislumbrando possibilidades de produção técnica e acadêmica
no tema do refúgio, em colaboração com o CONARE. Manifestou, ainda, suas boas vindas à nova
Coordenadora Geral do CONARE.

A representante do Ministério da Educação registrou seus agradecimentos ao ex-Coordenador Geral do
CONARE e sua sa�sfação com a apresentação do reforço de recursos humanos do CONARE. Informou que
o MEC agradece a importância dada às pesquisas e aos trabalhos acadêmicos no novo plano de trabalho
do Comitê. Ofereceu-se para viabilizar o acesso às dissertações e teses sobre a temá�ca que se
encontram nas bases do MEC. Por fim, colocou o MEC à disposição para a implementação dos projetos
apresentados pelo Presidente.

O representante do Ministério da Saúde transmi�u seu agradecimento ao ex-Coordenador Geral do
CONARE e deu as boas vindas à nova Coordenadora-Geral, desejando-lhe êxito nos trabalhos.
Demonstrou a sa�sfação com o fortalecimento do Comitê e as medidas des�nadas a esta finalidade.
Expressou a especial atenção dedicada pelo MS à pauta dos refugiados e colocou-se à disposição para
apoiar nas inicia�vas conjuntas.

O Presidente informou a respeito da construção do Plano Nacional para os Refugiados e das ações por
parte do Estado, ONGs e ACNUR para concre�zar o Plano, uma vez sistema�zado. Solicitou a cada
representante que auxiliasse na iden�ficação de ações e avanços na área do refúgio
e, posteriormente, par�cipassem de reunião de trabalho sobre o assunto.

A representante do IMDH relatou a sa�sfação com os progressos e a solidez dos trabalhos recentes do
CONARE. Acrescentou ressaltando a importância da atuação tripar�te no sistema de refúgio do Brasil que
é conhecida e admirada mundialmente. Enfa�zou a importância da solução do passivo.

O representante da Cáritas Arquidiocesana de São Paulo agradeceu, em nome da Sociedade Civil, o
trabalho realizado pelo ex-Coordenador Geral e aproveitou para dar as boas vindas à nova Coordenadora
Geral do CONARE.

O representante da Defensoria Pública da União saudou os par�cipantes da reunião e, a respeito da
demanda por espaços e infraestrutura para as unidades descentralizadas do CONARE, informou que iria
consultar as sedes locais da DPU para verificar a possibilidade de u�lização por parte do CONARE.

O representante do ACNUR agradeceu ao ex-Coordenador Geral do CONARE e elogiou as ar�culações
feitas em sua gestão. Desejou êxito ao trabalho da nova Coordenadora Geral. Ressaltou a mudança do
cenário vivido pelo Comitê e sugeriu a realização de visitas tripar�tes aos Ministérios para a�vidades de
sensibilização com relação à atual situação. A proposta foi acolhida pelo Presidente do CONARE.

O representante do Ministério do Trabalho e Emprego informou acerca da publicação no Diário Oficial da
União de 1.351 autorizações de permanência pelo CNIg após remessa feita àquele órgão pelo CONARE,
estando, no momento, pendente a publicação da permanência pelo MJ. A esse respeito, o Presidente
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declarou que a Divisão de Permanência do MJ seria consultada acerca da demanda atual, quando, então
seria possível informar a data provável da respec�va publicação. O Presidente aproveitou o ensejo para
informar sobre os casos pendentes de hai�anos e o fluxo de novos encaminhamentos ao CNIg.

Tendo sido subme�do a todos os Representantes a íntegra de cada processo referido abaixo, com a
devida instrução e parecer da Coordenação do CONARE, o Presidente passou, então, à apreciação das
solicitações de refúgio.

A esse respeito, a Coordenadora-Geral salientou o recente acesso às informações de entradas e saídas de
solicitantes de refúgio do país, a par�r de dados compar�lhados pelo Departamento de Policia Federal.
Tendo em vista o registro de viagens ao exterior, o Plenário solicitou a re�rada de pauta para melhor
instrução dos seguintes processos com recomendação de elegibilidade posi�va:

 

 

O representante do Departamento de Polícia Federal ressaltou sua preocupação com a saída de
solicitantes de refúgio do território brasileiro.

No que diz respeito à aprovação das renúncias, o Plenário do CONARE acordou que fosse feita uma
triagem para saber se as renúncias decorriam de informações equivocadas no momento do pedido de
permanência de refugiados, o que demandaria um esforço para a correção dos procedimentos envolvidos
nesse processo. Desse modo, o Presidente re�rou os seguintes processos de pauta para melhor
instrução.

 

 

O Presidente deu prosseguimento à análise dos casos e o Plenário acatou o pedido do representante da
sociedade civil para que fossem re�radas de pauta todas as solicitações de refúgio de nigerianos com
recomendação nega�va de elegibilidade que foram incluídas para discussão nessa sessão plenária - com
exceção daqueles que constavam óbices -, a fim de permi�r a discussão entre os representantes sobre a
temá�ca da "alterna�va de fuga interna". Diante do exposto, o Presidente re�rou os seguintes processos
de pauta:
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Por fim, o Plenário do CONARE aprovou o restante das propostas de deferimento, indeferimento,
arquivamento e reuniões familiares feitas pela Coordenação-Geral, excetuadas as ressalvas supracitadas.

Em seguida ao julgamento dos casos, o Presidente apresentou aos membros do CONARE proposta de
cronograma de reuniões plenárias do Comitê. Agendou-se a próxima reunião plenária do CONARE para o
dia 31 de julho de 2015.
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Nada mais havendo, foi encerrada a reunião.

 

Referência: Processo nº 08018.005550/2015-22 SEI nº 17049369


