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Introdução: a Academia e Cartagena + 30 

 

Dando continuidade ao processo de fortalecimento regional da proteção aos refugiados e 

migrantes forçados, iniciado com o Colóquio de Cartagena das Índias de 1984 e do qual 

resultou a Declaração de Cartagena sobre Refugiados, a América Latina e o Caribe se preparam 

para uma nova conferência em torno da temática dos refugiados no marco dos trinta anos 

deste primeiro encontro em 2014, no processo denominado de Cartagena + 30. 

 

Ainda que a Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951, seguida pelo Protocolo de 

1967 já estivessem em vigor, desafios regionais suscitaram a discussão acadêmica em torno da 

temática, que resultou na elaboração da Declaração de Cartagena de 84, documento que, 

entre outros méritos, ampliou o conceito de refugiado e serviu de impulso à prática de 

reconhecimento do direito ao refúgio pelos ordenamentos internos da América Latina. 

 

Estabeleceu-se ali o chamado “Espírito de Cartagena”, gatilho para a retomada do debate em 

torno da situação do refúgio em nossa região, a partir da identificação de novos desafios e da 

busca contínua de soluções para a efetiva proteção dos refugiados e outros migrantes 

forçados.   

 

Tal perspectiva pode ser claramente reconhecida na menção aos deslocados internos e a 

“soluções humanitárias para os problemas pendentes de refugiados e de pessoas deslocadas” 

na Declaração de San José no marco do décimo aniversário da Declaração de Cartagena; bem 

como no Plano de Ação do México de 2004, marco dos 20 anos do processo inicial, e no qual é 

ressaltada a importância da cooperação e da postura solidária entre Estados como estratégias 

para o tratamento do refúgio, com destaque para a responsabilidade compartilhada. 

 

A identificação de novos mecanismos que garantam a efetividade das soluções já encontradas, 

o alcance de outros remédios duradouros, a prevenção contra práticas restritivas do refúgio, a 

uniformidade da atuação estatal, e a superação de desafios outros, tais como o combate à 

exclusão social e à precariedade das condições de trabalho, dão agora o tom para o Cartagena 

+30. 

 

Esse processo, que culminará com Reunião Ministerial a realizar-se em Brasília/DF, em 

dezembro próximo, permitiu o posicionamento da sociedade civil no debate sobre a agenda de 

proteção aos refugiados e migrantes forçados na América Latina para o próximo decênio. 



 

Nesse sentido, deve-se ressaltar a importância do papel da comunidade acadêmica neste 

movimento: além de berço de todo o processo, a Academia presta-se como sede permanente 

aos fóruns de debate para a identificação das causas e das soluções para as questões que 

envolvem a efetivação do direito ao refúgio e dos direitos dos refugiados e migrantes forçados. 

Sua atuação tem favorecido a construção das fontes do Direito Internacional dos Refugiados, 

seja pela disposição de base doutrinária – como o é a própria Declaração de Cartagena – seja 

pelo impulso à formulação de Tratados Internacionais, ao fomento da legislação interna, às 

ações práticas de proteção ou à inserção de temas relevantes no debate. 

 

Não se pode negar que grande respaldo à evolução efetiva do Direito Internacional dos 

Refugiados advém da atuação da Academia, cuja vocação para a construção do conhecimento 

justifica assento permanente no processo de Cartagena. 

 

Com tal premissa em mente, a Academia se propôs a contribuir, uma vez mais, com a proteção 

aos refugiados e migrantes forçados na América Latina, propondo uma Declaração específica – 

a Declaração sobre Proteção Integral a Migrantes Forçados e pela Construção de um Efetivo 

Espaço Humanitário na América Latina e Caribe - que objetiva se somar aos esforços do 

processo de Cartagena + 30, auxiliando no constante aprimoramento da efetivação do direito 

ao refúgio e dos direitos dos refugiados e migrantes forçados. 

 

  



Declaração da Academia no Marco de Cartagena + 30: Processo de Construção 

A ideia inicial de uma ação que aproximasse a Academia – sobretudo a Latino-americana – em 

torno do tema da proteção aos refugiados e migrantes forçados surgiu no final de 2013 como 

iniciativa da Cátedra Sérgio Vieira de Mello da Universidade Católica de Santos – UniSantos. 

Inicialmente pensada no formato de um evento para o encontro de todas as Cátedras Sérgio 

Vieira de Mello da América Latina, a iniciativa se transformou, ainda no âmbito da UniSantos,  

em um projeto de ação, de caráter propositivo e pluralista, que reunisse em um documento as 

preocupações da Academia para o próximo decênio de proteção humanitária na região. Surgia, 

assim, a proposta de uma “Declaração da Academia no Marco de Cartagena + 30”. 

 

Nesse sentido, em dezembro de 2013 estabeleceu-se contato com o ACNUR-Brasil a fim de se 

apresentar a proposta e verificar a possibilidade de apoio para a iniciativa. O ACNUR-Brasil 

apoiou a ideia de uma iniciativa da sociedade civil no Marco de Cartagena + 30 e os pontos da 

Declaração referentes à proteção dos refugiados e dos apátridas.  

 

Também apoiando uma iniciativa da sociedade civil, o  Norwegian Refugee Council auxiliou na 

divulgação da mesma. Em fevereiro de 2014, em Buenos Aires, a iniciativa e um convite para 

se juntar a ela foram divulgados durante evento da sociedade civil preparatório para 

Cartagena + 30. 

 

Em fevereiro e março de 2014 foi feita a divulgação da iniciativa por mensagem eletrônica para 

os principais atores da academia que trabalham com a temática do refúgio no Brasil, bem 

como para a lista de contatos destes na América Latina e para aqueles que responderam 

positivamente ao convite feito em Buenos Aires.  

 

Dando continuidade à elaboração da Declaração, em abril e maio de 2014, formou-se um 

grupo de trabalho para a elaboração da primeira versão do texto, com a circulação dos 

documentos já produzidos no marco de Cartagena + 30, como forma de balizar as propostas e 

de explicitar que a iniciativa visa a somar esforços e não competir com outras ações que estão 

sendo realizadas.  

 

Esse grupo era composto por: André de Lima Madureira, André Zuzarte, Carolina Souza Lima, 

Charles P. Gomes, Daniela Florêncio Silva, Eduardo Dias de Souza Ferreira, Érika Pires Ramos, 

Erivaldo Cavalcanti, Fabio Costa Morosini, Fabricio Toledo de Souza, Fernanda de Magalhães 



Dias Frinhani, Gabriela Mezzanotti, Giuliana Redin, Gustavo de Pádua Vilela e Gouveia, Joanna 

de Angelis Galdino Silva, José Antonio Peres Gediel, José Carlos Loureiro da Silva, Larissa 

Ramina, Laura Sartoretto, Liliana Lyra Jubilut, Lorena Boechat, Marcelo Lamy, Moara Lacerda, 

Patrícia Cristina Vasques de Souza Gorisch, Silvia Menicucci de Oliveira Selmi Apolinário, 

Tatyana Friedrich, Yamile Najle e Wagner Balera. 

 

Em maio e junho de 2014 a iniciativa foi divulgada para novos parceiros nacionais na I 

Conferência Nacional para Migrantes e Refugiados (COMIGRAR). Neste mesmo período, 

sugestões de temas e propostas de redação de parágrafos começaram a ser encaminhados 

pelos membros do grupo de trabalho.  

 

Em junho de 2014, com as sugestões iniciais, foi criado um segundo grupo de trabalho para 

transformar as propostas na primeira versão do documento.  

 

Esse grupo de trabalho era composto por: Alichelly Carina M. Ventura, André de Lima 

Madureira, Camila Marques Gilberto, Daniel de Souza Assis, Érika Pires Ramos, Fábio Andrade 

Medeiros, Giuliana Redin, Joanna Sander, José Carlos Loureiro da Silva, José Francisco Sieber 

Luz Filho, Laura Sartoretto, Liliana Lyra Jubilut, Lorena Boechat, Marcelo Lamy, Patrícia Cristina 

Vasques de Souza Gorisch, Rodrigo Cardoso Silva e Yamile Najle. 

 

Em julho, o texto inicial do documento foi elaborado por Liliana Lyra Jubilut e referendado pelo 

grupo de trabalho.  

 

A proposta do texto é a de refletir preocupações com a temática migratória de modo regional, 

bem como de incorporar o maior número possível de sugestões feitas, inclusive apresentando 

propostas alternativas quando necessário a fim de que o pluralismo de opiniões fosse 

respeitado.   

 

Na sequência, foram recebidos comentários e sugestões do segundo grupo de trabalho ao 

texto inicial. Com as sugestões, foi elaborada a segunda versão do texto inicial, também por 

Liliana Lyra Jubilut.  

 



A divulgação da iniciativa foi ampliada na 15ª IASFM (encontro bienal da International 

Association for the Studies of Forced Migration) em Bogotá, e para professores de fora da 

América Latina, em especial do Canadá, dos Estados Unidos e da Europa, em julho de 2014.  

 

A segunda versão do documento foi finalizada em agosto de 2014, com envio do resultado 

final para todos os que até então haviam manifestado interesse no processo, ou seja, para 

toda a rede estabelecida.  

 

O envio para a rede internacional se deu após a tradução do texto, que foi feita para o 

espanhol por Yamile Najle e para o inglês por Laura Sartoretto e Marcia Vera-Espinoza.  

 

Na sequência, entre agosto e setembro de 2014, foram recebidos novos comentários e 

sugestões de toda a rede. Enviaram de modo destacado comentários as seguintes pessoas: 

Andrea Pacheco Pacífico (deslocados ambientais), Eliza Odila Conceição Silva Donda (texto 

geral e migrantes), Érika Pires Ramos (texto geral e deslocados ambientais), Gabriel Gualano 

de Godoy (apátridas), Helia López Zarzosa (texto geral), Marcia Vera–Espinoza (texto geral), 

Pietro Alarcon (texto geral) Yamile Najle (texto geral, deslocados ambientais e perspectiva de 

gênero) e ORAM - Organization for Refuge, Asylum & Migration (perspectiva de gênero). 

 

Esses comentários contribuíram para a elaboração da terceira versão do texto por Liliana Lyra 

Jubilut, em setembro de 2014.  

 

Esta versão foi apresentada e debatida no Encontro Nacional das Cátedras Sérgio Vieira de 

Mello do Brasil, em Porto Alegre, em setembro de 2014. Surgiu uma nova versão do 

documento que foi novamente circulada para toda a rede – nacional e internacional – para 

comentários e sugestões, do que resultou o documento final consolidado. 

 

O texto final de Declaração foi circulado para toda a rede com a solicitação de que divulgassem 

o mesmo para seus contatos que pudessem ter interesse em apoiar o documento. Nesse 

momento, a fim de se respeitar a construção coletiva que pautou toda a história do 

documento, não foram mais aceitas modificações mas tão somente apoios ao texto já 

finalizado. 

 



A Declaração da Academia no Marco de Cartagena + 30 foi finalizada e intitulada “Declaração 

sobre Proteção Integral a Migrantes Forçados e pela Construção de um Efetivo Espaço 

Humanitário na América Latina e Caribe”.  

 

Contando com 30 recomendações, sua oficialização ocorre no Colóquio Comemorativo do 

Trigésimo Aniversário da Declaração de Cartagena, organizado pela UniSantos em 31 de 

outubro de 2014, com o apoio inicial de 119 professores e pesquisadores e 41 instituições de 

todo o mundo.  

  



Lista Inicial de Apoiadores/ Lista Inicial de Apoyadores/ Initial List of Supporters 

I. Professores e Pesquisadores/ Profesores e Investigadores/ Professors and Researchers 

1.  Adriana Capuano de Oliveira (Universidade Federal do ABC - UFABC) 

2. Alichelly Carina M. Ventura (Universidade Federal do Amazonas - UFAM) 

3. André Carmo (Universidade de Lisboa, Portugal) 

4. André de Lima Madureira (Universidade Católica de Santos – UniSantos) 

5. André Zuzarte (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC/RJ) 

6. Andréa Cristina Godoy Zamur (São Paulo, Brasil) 

7. Andrea Pacheco Pacifico (Universidade Estadual da Paraíba - UEPB) 

8. Andreia Costa Vieira (São Paulo, Brasil) 

9. Arnaldo Sobrinho de Morais Neto (Universidade Federal da Paraíba -UFPB) 

10. Augusto Cesar Salomão Mozine (Núcleo de Apoio a Refugiados no Espírito Santo da 

Universidade de Vila Velha- NUARES/UVV) 

11. Barbara Harrell-Bond, OBE (Professor Emerata Refugee Studies Centre - University of 

Oxford e FAHAMU, Inglaterra)   

12. Beatriz Eugenia Sánchez Mojica (Universidad de los Andes, Colômbia) 

13. Camila Marques Gilberto (Universidade Católica de Santos - UniSantos) 

14. Camila Sombra Muiños de Andrade (Universidade de São Paulo - USP) 

15. Carolina Alves de Souza Lima (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo- PUC/SP) 

16. Carolina de Abreu Batista Claro (Universidade de Brasília- UnB e Universidade de São Paulo 

- USP) 

17. Carolina Tamagnini (Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables- FUNDEPS, 

Argentina) 

18. Cecilia Imaz Bayona  (Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM, México) 

19. Cesar Augusto Silva da Silva (Universidade Federal da Grande Dourados - UFGD) 

20. Charles P. Gomes  (Centro de Estudos em Direito e Politica de Imigração e Refugio - da 

Fundação Casa de Rui Barbosa) 

21. Clara De La Hoz Del Real (Universidad de Versailles Saint Quentin-en-Yvelines, França). 

22. Cláudia Lima Marques (Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS) 

23. Colin Harvey (Queen's University Belfast, Irlanda do Norte). 

24. Cristiano D´Orsi (University of Pretoria, África do Sul) 

25. Cynthia Soares Carneiro (Universidade de São Paulo – Campus de Ribeirão Preto- USP – 

Ribeirão) 

26. Daniel de Souza Assis (Universidade Católica de Santos – UniSantos) 

27. Daniela Florêncio Silva (Universidade Federal de Pernambuco – UFPE) 

28. Danielle Annoni (Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC) 

29. Deisy de Freitas Lima Ventura (Universidade de São Paulo - USP) 

30. Delfina Lawson (Universidad Diego Portales, Chile) 

                                                           
 Listados em ordem alfabética 



31. Denyse Moreira Guedes (Universidade Católica de Santos – UniSantos e Universidade 

Metropolitana de Santos - Unimes) 

32. Diego Rodríguez-Pinzón (American University Washington College of Law, Estados Unidos) 

33. Eduardo Dias de Souza Ferreira  (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo- PUC/SP) 

34. Eliza Odila Conceição Silva Donda (São Paulo, Brasil) 

35. Érika Pires Ramos (Rede Sul Americana para as Migrações Ambientais- RESAMA) 

36. Erivaldo Cavalcanti (Universidade do Estado do Amazonas - UEA) 

37. Fabiano L. de Menezes (Universidade Católica de Santos – UniSantos) 

38. Fabio Andrade Medeiros (Universidade Católica de Santos – UniSantos) 

39. Fábio Costa Morosini  (Universidade Federal do Rio Grande do Sul- UFRGS) 

40. Fernanda de Magalhães Dias Frinhani (Universidade Católica de Santos – UniSantos) 

41. Fernanda de Salles Cavedon Capdeville (Centre International de Droit Comparé de 

l'Environnement, França) 

42. Gabriel Gualano de Godoy (Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ) 

43. Gabriela Garcia Angelico  (Marília, Brasil) 

44. Gabriela Mezzanotti  (Universidade do Vale do Rio dos Sinos - Unisinos) 

45. Galya Ruffer (Northwestern University, Estados Unidos) 

46. Gilberto Marcos Antonio Rodrigues (Universidade Federal do ABC - UFABC) 

47. Giuliana Redin  (Universidade Federal de Santa Maria - UFSM) 

48. Guilherme Assis de Almeida (Universidade de São Paulo - USP) 

49. Gustavo de Pádua Vilela e Gouveia (Centro de Estudos em Direito e Politica de Imigração e 

Refúgio da Fundação Casa de Rui Barbosa) 

50. Gustavo Ferraz de Campos Monaco (Universidade de São Paulo - USP) 

51. Helena Olea (Universidad Diego Portales, Chile) 

52. Hélia López Zarzosa (Oxford, Inglaterra) 

53. Helisane Mahlke (Universidade de São Paulo - USP) 

54. Jaime Esponda (Fundación Henry Dunant América Latina, Chile) 

55. Janaína Freiberger Benkendorf Peixer (Centro Universitário Católica de Santa Catarina) 

56. Jennifer Moore (University of New Mexico School of Law, Estados Unidos) 

57. Joanna de Angelis Galdino (Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC) 

58. Joanna Sander (Universidad de Buenos Aires – UBA, Argentina)  

59. João Alberto Alves Amorim (Universidade Federal de São Paulo -UNIFESP) 

60. João Carlos Jarochinski Silva (Universidade Federal de Roraima - UFRR) 

61. Jonathan Percivalle de Andrade (Universidade Católica de Santos - UniSantos) 

62. Jorge Silva Macaísta Malheiros (Universidade de Lisboa, Portugal) 

63. José Antônio Peres Gediel (Universidade Federal do Paraná - UFPR) 

64. José Blanes Sala (Universidade Federal do ABC - UFABC) 

65. José Carlos Loureiro da Silva (Universidade Católica de Santos - UniSantos) 

66. José Franciso Sieber Luz Filho (University of Oxford, Inglaterra) 

67. Julia Bertino Moreira (Universidade Federal do ABC - UFABC) 

68. Katherine Harbord (Liverpool John Moores University, Inglaterra ) 



69. Katiuscia Moreno Galhera Espósito (Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP) 

70. Katya Kozicki (Universidade Federal do Paraná – UFPR e Pontifícia Universidade Católica do 

Paraná- PUC/PR) 

71. Kristy A. Belton (University of Dayton, Estados Unidos) 

72. Laís Azeredo Alves (Universidade Estadual Paulista –UNESP, Universidade Estadual de 

Campinas – UNICAMP, e Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC/SP) 

73. Larissa Ramina (Universidade Federal do Paraná – UFPR e Faculdades Integradas do Brasil - 

UNIBRASIL) 

74. Laura Sartoretto ( Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS) 

75. Leticia Calderón Chelius (Instituto de Investigaciones Dr. José Maria Luis Mora - Instituto 

Mora, México) 

76. Lidia Maria de Melo (Universidade Católica de Santos - UniSantos) 

77. Liliana Lyra Jubilut (Universidade Católica de Santos - UniSantos) 

78. Lorena Boechat (Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS) 

79. Lorenzo Agar Corbinos (Instituto Igualdad, Chile) 

80. Lucas Lixinski (University of New South Wales, Austrália) 

81. Luciana Diniz Durães Pereira (Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG) 

82. Maja Janmyr (University of Bergen, Norway) 

83. Manuel Guzmán Hennessey (Klimaforum Latinoamerica Netword – KLN)  

84. Manuel Nabais da  Furriela (Complexo Educacional FMU) 

85. Marcelo Cattoni (Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG) 

86. Marcello Di Filippo (University of Pisa, Itália) 

87. Marcelo Lamy (Universidade Católica de Santos - UniSantos) 

88. Marcia Vera -Espinoza (University of Sheffield, Inglaterra) 

89. Marcilio Toscano Franca Filho (Universidade Federal da Paraíba - UFPB) 

90. Marshall Godfrey Alenyo (National University of Ireland, Irlanda) 

91. Marta Ricardo Rocco (Kakuma, Quenia) 

92. Mikelli Ribeiro (Universidade do Estado da Bahia - UNEB) 

93. Moara Ferreira Lacerda (Núcleo de Apoio a Refugiados no Espírito Santo da Universidade 

de Vila Velha - NUARES/UVV) 

94. Nádia de Araújo (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC/RJ) 

95. Oliver C. Ruppel (University of Stellenbosch, África do Sul e Intergovernmental Panel on 

Climate Change- IPCC) 

96. Pamela Marconatto Marques (Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS) 

97. Paola Coelho Gersztein (Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais- PUC/MG) 

98. Paula Zambelli Salgado Brasil (Universidade Nove de Julho- Uninove - e Universidade 

Presbiteriana Mackenzie) 

99. Patrícia Cristina Vasques de Souza Gorisch  (Universidade Paulista – UNIP e Universidade 

Católica de Santos - UniSantos) 

100. Pietro Alarcón (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo- PUC/SP) 

101. Rachel de Oliveira Lopes (Universidade Católica de Santos - UniSantos) 
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102. Rebecca J. Atencio (Tulane University, Estados Unidos) 

103. Ricardo Burrattino Félix  (Universidade Católica de Santos – UniSantos) 

104. Roberto Vidal (Pontificia Universidad Javeriana, Colômbia) 

105. Roberto Yamato (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC/RJ) 

106. Rodrigo Cardoso Silva (Centro Universitário Monte Serrat - Unimonte) 

107. Sidney Silva (Universidade Federal do Amazonas - UFAM) 

108. Silvia Menicucci de Oliveira Selmi Apolinário (Brasília, Brasil) 

109. Susana Camargo Vieira (Universidade de Itaúna) 

110. Tamajara Silva  (Universidad Nacional de Misiones, Argentina) 

111. Tatyana Scheila Friedrich (Universidade Federal do Paraná – UFPR) 

112. Thiago Assunção (Centro Universitário Curitiba - UniCuritiba) 

113. Tupinambá Pinto de Azevedo (Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS) 

114. Vera Karam de Chueiri (Universidade Federal do Paraná – UFPR) 

115. Vivian Holzhacker (São Paulo, Brasil) 

116. Viviane Mozine Rodrigues (Universidade de Vila Velha) 

117. Wagner Balera (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo- PUC/SP) 

118. Willis Guerra (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo- PUC/SP) 

119. Yamile E. Najle (Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables- FUNDEPS 

Argentina) 

 

II. Instituições/ Instituciones/ Institutions 

1. Cátedra Sérgio Vieira de Mello da Universidade Católica de Santos (CSVM- UniSantos) 

2. ACNUR – Brasil (nos pontos da Declaração referentes à proteção dos refugiados e dos 

apátridas) 

3. Rede Sul Americana para as Migrações Ambientais (RESAMA) 

4. Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS Argentina) 

5. Cáritas Arquidiocesana de São Paulo (CASP) 

6. Cáritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro (CARJ) 

7. Cátedra Sérgio Vieira de Mello da Universidade Federal do Paraná (CSVM- UFPR) 

8. Cátedra Sérgio Vieira de Mello da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (CSVM- Unisinos) 

9. Cátedra Sérgio Vieira de Mello da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (CSVM – 

UFRGS) 

10. Observatório de Direitos Humanos da Universidade Federal de Santa Catarina 

11. Núcleo de Estudo e Pesquisa sobre Deslocados Ambientais da Universidade Estadual da 

Paraíba (NEPDA- UEPB) 

12. Grupo de Pesquisa “Direitos Humanos e Vulnerabilidades” da Universidade Católica de 

Santos 

                                                           
 Listadas em ordem de adesão ao projeto da Declaração 
 É importante recordar que todas as Cátedras Sérgio Vieira de Mello da Universidade são parcerias de 
Universidades com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) 



13. Grupo de Pesquisa “Regimes e Tutelas Constitucionais, Ambientais e Internacionais” da 

Universidade Católica de Santos 

14. Fundação Casa de Rui Barbosa 

15. Núcleo de Apoio a Refugiados no Espírito Santo da Universidade de Vila Velha 

(NUARES/UVV) 

16. Cátedra Sérgio Vieira de Mello da Universidade de Vila Velha (CSVM-UVV) 

17. Complexo Universitário FMU 

18. Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales (Chile) 

19. Cátedra Sérgio Vieira de Mello da Universidade Federal da Grande Dourados (CSVM- 

UFGD) 

20. ESFORAL, UK (Latin American School of Artistic and Cultural Education)(Reino Unido) 

21. Indoamerican Refugee Migrant Organisation (Reino Unido) 

22. Núcleo de Estudos de Direitos Humanos do Programa de Pós-Graduação em Direito da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo  

23. Grupo de Pesquisa “Ciência Penal Contemporânea” da Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul 

24. Movimiento Ecuador en el Reino Unido (MERU) (Reino Unido) 

25. Cátedra Sérgio Vieira de Mello da Universidade Federal de São Paulo (CSVM – UNIFESP) 

26. Center for Forced Migration Studies - Buffett Center - Northwestern University (Estados 

Unidos) 

27. Organization for Refuge, Asylum & Migration (ORAM) (Reino Unido) 

28. Instituto de Migrações e Direitos Humanos (IMDH) 

29. Instituto Igualdad (Chile) 

30. Grupo de Estudos Migratórios na Amazônia da Universidade Federal do Amazonas (GEMA) 

31. Grupo de Estudos Migratórios e Apoio ao Trabalhador Estrangeiro no Brasil da Faculdade 

de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (GEMTE-Brasil) 

32. Cátedra Sérgio Vieira de Mello da Universidade Federal do ABC (CSVM – UFABC) 

33. Centro Internacional de Derechos Humanos para los Migrantes (CIDEHUM) (Costa Rica) 

34. Grupo de Pesquisa Direitos Humanos e Mobilidade Humana Internacional da Universidade 

Federal de Santa Maria (MIGRAIDH) 

35. Coletivo de extensão universitária "Educar Para o Mundo" do Instituto de Relações 

Internacionais da Universidade de São Paulo  

36. Comissão Dom Hélder Câmara de Direitos Humanos da Universidade Federal de 

Pernambuco 

37. Grupo de Pesquisa “Governança Global e Direitos Humanos” da Universidade de Itaúna 

38.Grupo de Pesquisa “Direito, Globalização e Desenvolvimento”  da Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul 

39. Laboratório Internacional de Investigação em Transjuridicidade da Universidade Federal da 

Paraíba (LABIRINT) 

40. Missão Paz 

41. ILA-Brasil, o Ramo Brasileiro da International Law Association 



 

Declaração da Academia no Marco de Cartagena + 30 

- Declaração sobre Proteção Integral a Refugiados e Outros Migrantes Forçados e para a 

Construção de um Efetivo Espaço Humanitário - 

Em 2014, no marco do trigésimo aniversário da Declaração de Cartagena sobre Refugiados, de 

1984, a Academia busca uma vez mais contribuir para a proteção humana e humanitária na 

região. 

Nesse sentido, e em face da intensificação e diversificação das dinâmicas migratórias que 

impactam a América Latina e o Caribe, incluindo a manutenção de antigos movimentos de 

deslocamento forçado e de migração por questões de desenvolvimento, o aumento da 

vulnerabilidade de grupos migratórios específicos, o fato de que as mudanças climáticas 

devem produzir mais processos de migração forçada, e o surgimento de novos grupos e fluxos 

migratórios, a Academia busca contribuir para a consolidação da região como efetivo espaço 

humanitário, adotando a presente Declaração. 

Recordando-se a prevalência da proteção à dignidade humana e aos direitos humanos como 

marcos de ação; 

Ressaltando-se a congruência das diversas vertentes1 de proteção da pessoa humana e das 

diversas dimensões dos direitos humanos; 

Destacando-se os avanços obtidos na América Latina e Caribe em termos de proteção à 

população refugiada e deslocada interna2 de modo coletivo ou pela legislação interna dos 

Estados; 

Lembrando e elogiando a tradição do direito de asilo na região americana; 

Resgatando o relevante papel da Academia na criação da Declaração de Cartagena sobre 

Refugiados de 1984; 

Considerando o fundamental papel da Academia na concepção, implementação, 

desenvolvimento e interpretação do Direito Internacional dos Refugiados em geral, da 

Declaração de Cartagena sobre Refugiados de 1984 em especial, e do Direito Internacional 

Humanitário e dos Direitos Humanos; bem como o papel central da Academia na análise das 

complexidades e da constante transformação da natureza e dos impactos regionais dos fluxos 

migratórios e das consequentes bases legais; 

                                                           
1 O termo vertente se consagrou no Brasil na perspectiva da proteção internacional da pessoa humana. Tal sistema 
contaria com 3 vertentes de proteção: o Direito Internacional Humanitário, o Direito Internacional dos Refugiados e 
o Direito Internacional dos Direitos Humanos. Mais recentemente se propugna pela compreensão de que o Direito 
Internacional Penal seria uma quarta vertente, de aspecto punitivo. 
2 A referência à população refugiada, deslocada e/ou migrante em todo o texto busca aproximá-lo das 
preocupações de linguagem inclusiva, e não significa que apenas os direitos de titularidade coletiva ou de grupos 
sejam respeitados. Trata-se de garantir a inserção de várias perspectivas individuais e não de limitação das mesmas, 
uma vez que a diretriz desse documento é a de respeito aos direitos humanos em sua totalidade, ou seja, com 
respeito aos direitos dos indivíduos em si e dos grupos que compõem. 



Destacando-se a vontade e a necessidade de se estabelecer efetivamente um espaço 

humanitário ampliado de proteção na América Latina e no Caribe; 

Aceitando a existência de desafios impostos pelos novos fluxos migratórios e a imperativa 

necessidade de conjugação dos interesses estatais e das necessidades de proteção do ser 

humano para seu enfrentamento; 

Tendo em vista que os problemas ambientais – naturais e/ou ocasionados pela atividade 

humana - geram fluxos de migrantes forçados, bem como considerando que as lacunas 

jurídicas a esse respeito deixam essas pessoas em situação de desproteção, uma vez que não 

são contemplados os possíveis impactos no próprio país de origem, país(es) de trânsito e na 

comunidade/país de acolhida; 

Recordando-se que a baliza de legitimidade das ações estatais devem ser os direitos humanos  

para todas as pessoas, independentemente de seus status jurídico, de cidadania ou de 

nacionalidade; 

Tendo em vista que a população migrante na América Latina e no Caribe ainda enfrenta 

grandes desafios em termos de reconhecimento, recepção, proteção, integração e respeito a 

seus direitos nos Estados de acolhida;  

Destacando-se a contínua importância da Declaração de Cartagena sobre Refugiados e de seus 

processos revisionais, bem como o fato de que o presente documento da Academia não 

pretende substituir nenhum outro produzido no marco de Cartagena + 30, mas sim somar 

esforços para a proteção de migrantes forçados na América Latina e no Caribe; 

E considerando-se a premente necessidade de avanços normativos, políticos e de 

implementação de respeito aos seres humanos em situações de crise com efeitos migratórios, 

a Academia propõe as SEGUINTES RECOMENDAÇÕES como diretrizes e itinerários a serem 

adotados na definição, adoção, implementação, e interpretação das políticas migratórias pelos 

Estados Americanos: 

1. Que os Direitos Humanos, a solidariedade e a cooperação, já consagrados como princípios 

normativos do Direito Internacional, sejam os balizadores de toda ação relativa à política 

migratória; 

2. Que o objetivo das ações, normas e políticas migratórias seja a efetivação da proteção 

integral à população migrante, com respeito aos seus direitos civis, políticos, econômicos, 

sociais, culturais e de titularidade coletiva, ou seja, à totalidade de seus direitos humanos; 

3. Que o Direito Internacional dos Refugiados seja respeitado em sua totalidade, e que seja 

aplicado em consonância e de forma integrada com as demais normas do Direito Internacional, 

sobretudo do Direito Internacional dos Direitos Humanos, do Direito Internacional 

Humanitário, do Direito Internacional Penal e do Direito Internacional do Meio Ambiente; 

4. Que os Estados adotem as medidas necessárias para efetivar essa proteção integral – 

incluindo capacitação de todos os agentes  – estatais ou não  –   envolvidos nos procedimentos 

de acesso a documentos e acesso a direitos, disponibilização de recursos (documentais e 



pessoais) em línguas compreendidas pela população migrante, fortalecimento e capacitação 

de redes da sociedade civil, e adoção de uma perspectiva humana e humanitária em todas as 

suas práticas, incluindo-se a busca de alternativas à detenção de pessoas migrantes por seu 

status migratório e a extinção de detenção de solicitantes de refúgio e de crianças e 

adolescentes migrantes; 

5. Que o non-refoulement (não-devolução) seja entendido como jus cogens e seja respeitado 

em sua totalidade, não sendo violado por opções de fechamento de fronteiras, inclusive por 

questões de segurança, devendo buscar-se alternativas que equilibrem as preocupações 

estatais e as necessidades de proteção do ser humano, sempre dando-se primazia à efetivação 

dos direitos humanos; 

6. Que o fenômeno dos fluxos migratórios mistos não restrinja o acesso da população 

migrante a territórios seguros e que a possibilidade de solicitação de refúgio seja sempre 

respeitada; 

7. Que a “grave e generalizada violação de direitos humanos”1, propugnada pela Declaração de 

Cartagena sobre Refugiados de 1984, seja inserida como base para o reconhecimento do 

status de refugiado na legislação interna de todos os Estados da América Latina e do Caribe, e 

que seja interpretada adequadamente a partir das regras hermenêuticas de direitos humanos 

de maior proteção à vítima das violações e de proibição do retrocesso; 

8. Que a “grave e generalizada violação de direitos humanos” seja interpretada de modo a 

incluir desrespeito ou violações a quaisquer direitos humanos e não apenas aos direitos civis e 

políticos e que também englobe as situações em que os direitos humanos não possam ser 

efetivados ou garantidos; 

9. Que toda interpretação dos instrumentos de Direito Internacional dos Refugiados seja feita 

de modo ampliativo e não seletivo, objetivando-se a proteção integral dos solicitantes de 

refúgio e refugiados, considerando-se as circunstâncias específicas dos casos concretos sempre 

que possam engendrar maior proteção; 

10. Que novos agentes de perseguição sejam reconhecidos quando da análise das solicitações 

de refúgio, levando-se em conta as particularidades das violações de direitos humanos na 

América Latina e Caribe, como as maras, gangues, grupos paramilitares, milícias, grupos 

criminosos, grupos que apregoam o discurso do ódio, do preconceito e da intolerância e 

outros grupos que violem os direitos humanos; 

11. Que os Estados da América Latina e Caribe estabeleçam, de modo isolado ou 

coletivamente, outros status migratórios de caráter humanitário a fim de assegurar proteção 

de migrantes de crise que não se enquadrem no regime do Direito Internacional dos 

Refugiados; 

                                                           
1 A ideia de “grave e generalizada violação de direitos humanos” é a estabelecida na 3ª Conclusão de Cartagena, 
ainda que não com essa construção linguística, uma vez que se estabelece que também são refugiados “as pessoas 
que tenham fugido dos seus países porque a sua vida, segurança ou liberdade tenham sido ameaçadas pela 
violência generalizada, a agressão estrangeira, os conflitos internos, a violação maciça dos direitos humanos ou 
outras circunstâncias que tenham perturbado gravemente a ordem pública”. 



12. Que tal status migratório de caráter humanitário assegure a residência no território do 

Estado que o concedeu, bem como o gozo dos direitos humanos, indo além de autorizações 

para entrada no Estado; ou seja, passando da mera concessão de vistos humanitários para, no 

mínimo, a atribuição de autorização de residência por motivos humanitários; 

13. Que os Estados da América Latina e do Caribe estabeleçam, de modo isolado ou 

coletivamente, formas de proteção aos deslocados ambientais, seja pela interpretação 

ampliada do conceito regional de refugiados, entendendo as questões ambientais como 

inseridas na temática dos direitos humanos e, portanto, englobadas nas situações de grave e 

generalizada violação de direitos humanos, seja pela criação de status migratório específico 

para os deslocados ambientais permanentes, seja pela criação de status migratório específico 

para os deslocados ambientais temporários, ou ainda pela combinação de uma ou mais dessas 

recomendações; 

14. Que os Estados da região adiram às convenções internacionais sobre apatridia (Convenção 

sobre o Estatuto dos Apátridas de 1954 e Convenção sobre Redução dos Casos de Apatridia 

de 1961) e que adotem procedimentos internos para determinação da condição de apátrida 

com o objetivo de proteger a população apátrida por meio da identificação, prevenção 

e redução da apatridia, expedição de documentação, acesso aos direitos humanos e facilitação 

da naturalização; 

15. Que os Estados se comprometam a internalizar os avanços protetivos do Direito 

Internacional dos Refugiados, sobretudo com a tranversalização dos temas de gênero, idade e 

diversidade em todas as suas ações; 

16. Que se transversalize a perspectiva de gênero nos documentos e políticas que sejam 

elaboradas em nível regional, a fim de contemplar as necessidades dos distintos sujeitos 

migrantes que se encontram em fluxo, isto é, homens, mulheres, crianças, adolescentes e a 

população LGBT; e que se respeitem as especificidades de orientação sexual e identidade de 

gênero, etárias e demais diversidades (como a das populações indígenas e de pessoas com 

deficiência); 

17. Que crianças e adolescentes migrantes contem com proteção diferenciada, respeitando-se 

o princípio do melhor interesse da criança como balizador de toda e qualquer conduta e como 

norma a prevalecer sobre outros interesses (inclusive o da segurança);  

18. Que a proteção seja ainda mais ampliada quando se tratar de crianças e adolescentes 

desacompanhados em situação de migração; 

19. Que os Estados recordem que a situação de “indocumentado” em que vive grande parte da 

população migrante é causa de grave vulnerabilidade, e que esta pode ser entendida como 

sendo em si mesma uma violação de direitos humanos, para que, nesse sentido, adotem 

medidas para minimizar tais violações e as que podem resultar dessa situação já que, muitas 

vezes, a documentação é instrumental para o acesso a outros direitos; 

20. Que os Estados avaliem e revisem os atuais programas e processos de recepção, proteção 

e integração de solicitantes de refúgio e refugiados e avancem efetivamente nas iniciativas do 

Plano de Ação do México, sobretudo nos componentes solidários de Reassentamento 



Solidário, Fronteiras Solidárias e Cidades Solidárias, e que estimulem a participação da 

sociedade civil (incluindo a Academia) nos processos de proteção e integração de migrantes;  

21. Que a América Latina e o Caribe avancem na construção de um regime internacional de 

proteção aos deslocados internos, promovendo padrões mínimos internacionais de 

asseguração de direitos no plano interno dos Estados; 

22. Que os Estados propugnem pela adoção de um regime regional de governança migratória 

fundado nos direitos humanos e pela criação de uma agência regional especializada em 

migrações, que coopere diretamente com o Alto Comissariado das Nações Unidas para 

Refugiados e leve em consideração a peculiaridade migratória da região em suas ações; 

23. Que um paradigma basilar desse regime seja o tratamento dos migrantes por agências civis 

e não por órgãos prioritariamente ligados às polícias ou a temas de segurança, e que, em caso 

de cooperação destes na recepção, atendimento ou trato com migrantes, os direito humanos 

sejam adotados como diretrizes de ação; 

24. Que os Estados assumam o compromisso de registro e criação de dados estatísticos que 

permitam a melhor elaboração de políticas públicas para a população migrante, bem como da 

adoção destas políticas com base nos direitos humanos, seja pela criação de políticas públicas 

específicas, seja pela facilitação da inclusão e/ou acesso de migrantes às políticas públicas já 

existentes; 

25. Que migrantes tenham respeitados todos os seus direitos, a partir dos padrões mínimos 

estabelecidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, na Declaração Americana dos 

Direitos e Deveres do Homem, na Convenção sobre o Estatuto de Refugiado, na Convenção 

Internacional sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação Racial, nos Pactos 

Internacionais de Direitos Civis e Políticos e de Direitos Econômicos Sociais e Culturais, no 

Protocolo à Convenção sobre o Estatuto de Refugiado, na Convenção Americana dos Direitos 

Humanos, na Convenção Contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanas 

ou Degradantes, na Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento, na Declaração do Rio 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, na Declaração de Viena sobre Direitos Humanos, na 

Declaração Universal sobre Diversidade Cultural, na Convenção sobra a Proteção e a Promoção 

da Diversidade das Expressões Culturais, na Convenção Internacional sobre a Proteção dos 

Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e dos Membros das suas Famílias, e na 

Declaração do Rio sobre Desenvolvimento Sustentável, e em todos os demais documentos que 

compõem o núcleo duro de proteção ao ser humano, ou que garantem proteção aos reflexos 

jurídicos da dignidade humana; 

26. Que os Estados da América Latina e do Caribe se comprometam efetivamente com os 

documentos de Direito Internacional dos Direitos Humanos, em geral, e de proteção de 

migrantes, de modo especial, procedendo à sua assinatura, ratificação e implementação; e que 

esse comprometimento inclua os documentos de soft law como declarações e 

recomendações, elaboradas por organizações como a ONU, OEA, OIM e OIT; 

27.  Que a população migrante tenha acesso a remédios rápidos e efetivos interna e 

regionalmente para a garantia de seus direitos, incluindo-se o acesso à Justiça e ao Judiciário e  



a aproximação com o Sistema Interamericano em função da congruência entre o Direito 

Internacional dos Refugiados e o Direito Internacional dos Direitos Humanos; 

28. Que todas as presentes recomendações se apliquem, sobretudo, a migrantes de crises, 

migrantes humanitários ou migrantes forçados, mas que também sejam implementadas para  

migrantes em geral, com o objetivo basilar de assegurar a todas as pessoas o máximo respeito 

a sua dignidade e a seus direitos humanos; 

29. Que os Estados assegurem e garantam a estrutura social básica de acolhida (acesso ao 

território, respeito a direitos, acolhida e encaminhamentos adequados) a toda população 

migrante, sobretudo a migrantes de crises, migrantes humanitários ou migrantes forçados, 

com a promoção da integração e independência destes seres humanos; 

30. Que se garanta a dignidade humana e os direitos humanos de toda a população migrante 

em todas as fases dos processos migratórios.  

São Paulo, 31 de outubro de 2014. 

 


