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9. PEDIDO DE ASILO E REFÚGIO 

   Antes de iniciar o estudo dos institutos faremos uma 

observação preliminar de extrema importância: Caso durante um atendimento 

migratório, compareça à cabine de atendimento algum estrangeiro, 

independentemente da sua situação documental, e o mesmo comunicar que está 

pedindo asilo ou refúgio, o Atendente de Migração deverá suspender o 

atendimento e encaminhar referido passageiro à um Policial Federal para a 

adoção das medidas administrativas necessárias. 

 

   Para melhor compreensão dos institutos faremos uma 

abordagem de cunho comparativo, apresentando suas diferenças e semelhanças. 

   A principal diferença entre os institutos jurídicos do asilo e do 

refúgio reside no fato de que: 

• Asilo constitui exercício de um ato soberano do Estado, sendo 

decisão política cujo cumprimento não se sujeita a nenhum 

organismo internacional.  

• Refúgio é uma instituição convencional de caráter universal, 

aplica-se de maneira apolítica, visando a proteção de pessoas com 

fundado temor de perseguição. 

 

   O asilo normalmente decorre de casos particulares, onde o 

indivíduo é vítima de perseguição pessoal por motivos de opinião ou de atividades 

políticas. 

 

   O asilo é uma instituição que visa à proteção frente a 

perseguição atual e efetiva. Já nos casos de refúgio é suficiente o fundado temor 

de perseguição. 

 

   O asilo pode ser territorial ou diplomático. 
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• Territorial - depende de legislação interna e deve ser solicitado 

em local de jurisdição do Estado concedente. 

• Diplomático - pode ser solicitado no próprio país de origem do 

indivíduo perseguido. Pode ser concedido nas legações, nos 

navios, aeronaves e acampamentos militares. 

 

   Já o refúgio vem sendo aplicado a casos em que a 

necessidade de proteção atinge a um número elevado de pessoas, onde a 

perseguição tem aspecto mais generalizado. 

 

   Nos casos de refúgio, normalmente o indivíduo está fugindo 

de agressões generalizadas, dando origem na maioria das vezes a fluxo massivo 

de população que atravessa a fronteira em busca de proteção.  

 

   O refúgio ocorre também em casos de ocupação ou 

dominação estrangeira, violação dos direitos humanos ou acontecimentos que 

alterem gravemente a ordem pública interna no país de origem. 

 

   O refúgio somente é admitido quando o indivíduo está fora de 

seu país. 

 

   Ambos os institutos, uma vez concedidos, excluem a 

possibilidade de extradição. 

 

   Solicitação de ASILO: 

● O estrangeiro deve procurar a Polícia Federal no local onde se 

encontra e prestar declarações, onde serão justificados os motivos 

da perseguição que sofre.  
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● O processo é submetido ao Ministério das Relações Exteriores para 

pronunciamento. 

● A decisão final é proferida pelo Ministro da Justiça. 

● Deferido o pedido o asilado é registrado junto à Polícia Federal, 

onde presta compromisso de cumprir as leis do Brasil e as normas 

de Direito Internacional. 

● ao asilado é fornecido documento de identidade e carteira de 

trabalho, ficando assegurado o exercício de todos os direitos civis de 

um estrangeiro residente no País. 

● Quando necessário, ao asilado pode ser concedido passaporte 

brasileiro e autorização para viagem ao exterior. 

 

   Solicitação de REFÚGIO: 

● A solicitação de refúgio tem início na Polícia Federal, onde são 

tomadas por termo declarações que o solicitante presta à autoridade 

imigratória. 

● Após a formalização de declarações, o solicitante é informado de 

que deverá comparecer à sede da Cáritas Arquidiocesana, no Rio 

de Janeiro e em São Paulo (ou noutro local por eles indicado), para 

preencher um questionário onde estarão contidos os dados relativos 

à identificação completa, qualificação profissional, grau de 

escolaridade, bem como relato das circunstâncias e fatos que 

fundamentam o pedido de refúgio, inclusive, se possível, com a 

indicação de elementos de prova pertinentes. 

● Manifestada a vontade de solicitar refúgio o estrangeiro será 

entrevistado por um funcionário da Coordenação-Geral do Comitê 

Nacional para os Refugiados – CONARE. 

●  Informado o processo, o caso é submetido à apreciação do Comitê, 

órgão colegiado vinculado ao Ministério da Justiça, que decidirá 

quanto ao reconhecimento ou não da condição de refugiado. 
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● Nos caso de concessão do refúgio, ao estrangeiro é fornecido 

documento de identidade e carteira de trabalho, ficando assegurado 

o exercício de todos os direitos civis de um estrangeiro residente no 

País. 

● Quando necessário, ao refugiado pode ser concedido passaporte 

brasileiro e autorização para viagem ao exterior. 


