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Imagem da capa:
México: Estado de Puebla, Ciudad Serdán, ponto de assistência da Cruz Vermelha Mexicana. Migrantes pulam 
nos trens que passam por esses trilhos como meio de chegar ao seu destino.
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Resumo executivo
Estas diretrizes sobre mecanismos de coordenação e troca de informações para a busca de pessoas 
migrantes desaparecidas contêm recomendações e exemplos obtidos a partir de uma série de práticas 
já em vigor que dizem respeito a como arquitetar esforços para esclarecer a sorte e o paradeiro de 
migrantes que desapareceram ao longo de rotas migratórias, tanto domésticas quanto transnacionais. 
As diretrizes propõem um modelo multilateral com ênfase estatal que visa à cooperação com uma 
ampla variedade de atores, como organizações regionais e internacionais, atores não governamentais 
e da sociedade civil, e as famílias das pessoas migrantes desaparecidas.

A primeira seção estipula o marco jurídico e normativo em questão. Ela explica as principais 
obrigações dos Estados relativas a pessoas migrantes desaparecidas segundo diferentes sistemas 
jurídicos, assim como o conjunto crescente de compromissos e orientações contidos em diferentes 
instrumentos da ONU.

A seção seguinte estipula as funções e contribuições de diferentes partes interessadas, que vão 
desde Estados até famílias. Ela enfatiza o papel fundamental que os Estados devem desempenhar no 
cerne de todos os esforços para esclarecer a sorte e o paradeiro de pessoas migrantes desaparecidas 
em função de suas prerrogativas e obrigações legais, entre outras questões.

A terceira seção trata da coleta, padronização e centralização das informações relevantes em escala 
nacional. Entre as principais considerações dessa seção estão:
1. a coleta de informações de familiares, companheiros de viagem e outros indivíduos a partir de uma 

relação de confiança, por meio do uso de formulários e metodologias de entrevista padronizados;
2. o mapeamento de informações sobre pessoas migrantes desaparecidas que estão vivas e talvez 

se encontrem em lugares de detenção, hospitais, acampamentos, centros de acolhimento ou 
outros estabelecimentos relevantes, assim como o acesso sistemático a tais informações;

3. a documentação sistemática de restos mortais não identificados encontrados ao longo de rotas 
migratórias, em sintonia com os padrões científicos aplicáveis;

4. a harmonização/padronização e centralização de todas as informações coletadas, e a 
interoperabilidade dos sistemas de gestão de dados usados por diferentes atores em escala 
nacional;

5. a criação, conforme necessário, de mecanismos nacionais (instituições que sirvam como pontos 
focais) para centralizar/coordenar a coleta de informações em escala nacional, assim como a 
interação com os órgãos aplicáveis, especialmente nos casos em que a carga de trabalho superar 
a capacidade de processamento das instituições já existentes.

A quarta seção trata do papel fundamental da proteção de dados e do consentimento, levando 
em consideração não apenas a natureza confidencial das informações pessoais necessárias para 
a busca, como também a interseção entre preocupações ligadas às questões humanitárias, de 
segurança e de imigração inerentes ao contexto migratório. Nesse sentido, algumas das principais 
considerações são:
1. a separação estrita das informações usadas para a busca daquelas coletadas para fins de 

imigração ou aplicação da lei;
2. o fornecimento de um consentimento livre, informado e específico por parte dos titulares de 

dados a partir de uma compreensão clara de como os dados proporcionados serão utilizados;
3. a importância da aplicação de medidas de segurança da informação a fim de prevenir o acesso 

não autorizado aos dados;
4. a avaliação dos riscos antes do compartilhamento dos dados.
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A quinta seção apresenta elementos-chave e orientações para a criação de mecanismos de 
busca transnacionais, concebidos como uma rede flexível formada por diferentes tipos de partes 
interessadas que cooperam na troca e análise de informações. Ela foca em quatro conjuntos  
de recomendações:
1. Recomendações para a criação de quadros de referência regionais e transregionais a fim de 

harmonizar as políticas e os marcos jurídicos e regulatórios nacionais que dizem respeito à 
busca de pessoas desaparecidas e à identificação forense no contexto de migração.

2. Recomendações para que os Estados e outros atores ao longo de determinada rota migratória 
cooperem na harmonização da coleta de informações e no desenvolvimento de sistemas 
de gestão de informações padronizados/compatíveis. Isso inclui a troca sistemática de 
informações entre pontos focais nacionais ou instituições correspondentes, o fornecimento 
de acesso mútuo a registros e bancos de dados aplicáveis e/ou a criação de bancos de dados 
compartilhados em escala regional ou transregional.

3. Recomendações para o estabelecimento de vias de compartilhamento de informações e 
interfaces dedicadas exclusivamente à determinação da sorte e do paradeiro de pessoas 
migrantes desaparecidas. Essas vias devem possibilitar estratégias de busca que comecem a 
partir da notificação do desaparecimento por parte das famílias e, também, da localização de 
restos mortais não identificados ou do recebimento de pedidos de migrantes que perderam o 
contato com seus familiares. Além disso, elas devem assegurar que as famílias tenham acesso 
às informações sobre o caso em questão.

4. Orientações para a celebração de acordos judiciais que ajudem a implementar as 
recomendações acima em consonância com os respectivos mandatos e procedimentos de 
trabalho dos diferentes atores envolvidos, juntamente à garantia de proteções relativas aos 
dados e à privacidade.

A parte final do documento enfatiza a necessidade de conscientizar, por um lado, as autoridades 
pertinentes e sua equipe em relação à questão das pessoas migrantes desaparecidas e, pelo outro, 
as famílias e as pessoas migrantes no que se refere aos processos disponíveis para eles para os 
fins da busca.
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I. Introdução
Milhares de migrantes desaparecem todos os anos. Os desaparecimentos acontecem durante jornadas 
precárias ao longo das rotas migratórias ou após a chegada aos países de destino. A necessidade 
de uma resposta eficaz a essa tragédia — em respeito às obrigações legais aplicáveis em nível 
doméstico e internacional e em reconhecimento dos direitos das pessoas migrantes desaparecidas 
e de suas famílias, assim como dos desafios enfrentados por elas — tem sido reconhecida ampla e 
reiteradamente em escala regional e global.

Em 2018, como parte do Pacto Global para a Migração, mais de 150 Estados se comprometeram 
a realizar esforços internacionais coordenados relativos à questão das pessoas migrantes 
desaparecidas, cooperar na coleta e troca padronizadas de informações relevantes e identificar 
aqueles que faleceram ou desapareceram, e facilitar a comunicação com as famílias afetadas.1  
Os Estados se comprometeram a estabelecer canais de coordenação transnacionais e designar pontos 
de contato para as famílias a fim de facilitar a identificação de restos mortais e a disponibilização de 
informações para as famílias.2

Em diferentes regiões, diversos esforços estão sendo implementados, com graus variáveis de 
sucesso, para pôr em prática esses compromissos e recomendações. Muitos deles envolvem uma 
variedade de atores: desde Estados e organizações não governamentais e internacionais até atores 
da sociedade civil e famílias.

O objetivo deste documento é valer-se dessas experiências e das poucas práticas recomendadas 
identificadas até o momento e disponibilizar orientações para a cooperação internacional e a troca 
de informações para a determinação da sorte e do paradeiro de pessoas migrantes desaparecidas.

Ele se baseia em enfoque multilateral que reconhece que, embora os Estados devam estar no cerne 
de qualquer esforço — dadas as responsabilidades e os recursos que só eles possuem —, uma resposta 
verdadeiramente eficaz depende da colaboração entre um conjunto mais amplo de atores. Portanto, 
ele visa facilitar o trabalho de todas as partes envolvidas nos esforços para determinar a sorte e o 
paradeiro de pessoas migrantes desaparecidas e para garantir o envolvimento ativo das famílias na 
busca de seus parentes desaparecidos.

O documento estabelece uma série de pré-requisitos, salvaguardas e orientações para a coleta, 
o tratamento e a troca de informações relevantes, para sua centralização em escala local e nacional, e 
para o compartilhamento e a troca dessas informações ao longo das rotas migratórias que conectam 
os países de origem, trânsito e destino das pessoas migrantes.

A ambição de estabelecer uma troca sistemática de informações sobre pessoas migrantes 
desaparecidas e uma cooperação eficaz entre diversos atores é complexa e requer um 
comprometimento de longo prazo, assim como recursos e um enfoque gradual. O ponto de partida é a 
criação de capacidades em escala nacional, seguido do desenvolvimento progressivo da cooperação 
e troca internacionais.

Todos os atores envolvidos nessa empreitada devem estar cientes da natureza extremamente 
sensível do contexto migratório. Muitas pessoas migrantes e suas famílias se encontram em 
situações de vulnerabilidade. A interação com essas pessoas e com as autoridades pertinentes, 
assim como a coleta e o compartilhamento de informações sobre elas, pode desencadear uma série 
de consequências. Por isso, é crucial que o princípio de “não causar danos” esteja no cerne de todas 
as ações. Isso inclui, entre outras questões, ter uma consciência profunda do risco implicado pelo 
mau uso de informações em determinado contexto e garantir a proteção dos dados e a segurança 
das informações.

1 Pacto Global para uma Migração Segura, Ordenada e Regular, A/RES/73/195, Organização das Nações Unidas, 11 de janeiro de 2019, Objetivo 8.
2 Ibid.

https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/73/195
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A ORIGEM DESTE DOCUMENTO

O desenvolvimento de orientações sobre a troca de informações para determinação da sorte e do 
paradeiro de pessoas migrantes desaparecidas foi uma das várias recomendações pactuadas pelos 
participantes de uma oficina realizada em Antígua, Guatemala, em maio de 2019. A oficina, organizada 
conjuntamente pelo CICV, a Organização Internacional para as Migrações (OIM) e a Equipe Argentina 
de Antropologia Forense (EAAF), reuniu profissionais (inclusive representantes de autoridades, de 
organizações não governamentais e internacionais e da sociedade civil, além de familiares de pessoas 
migrantes desaparecidas) de diferentes partes do mundo para discutirem maneiras de melhorar a 
resposta aos casos de pessoas migrantes desaparecidas.

Este documento se vale amplamente das Diretrizes regionais sobre mecanismos de coordenação e 
troca de informações na busca de pessoas desaparecidas no contexto de migração, que estão sendo 
adotadas pela Conferência Regional sobre Migração no Continente Americano (ver caixa de texto 10).

II. Marco jurídico e normativo
Esta seção descreve as principais obrigações legais relativas à busca e identificação de pessoas 
migrantes desaparecidas e aos direitos e necessidades de suas famílias, assim como os compromissos 
globais assumidos no que tange à coordenação e à troca de informações sobre pessoas migrantes 
desaparecidas.

Independentemente de seu status, as pessoas migrantes são seres humanos e gozam dos direitos 
e das liberdades fundamentais consagrados pelo Direito Internacional dos Direitos Humanos (DIDH). 
Além disso, uma série de instrumentos internacionais tratam especificamente da proteção de certas 
categorias de migrantes, como vítimas de tráfico e trabalhadores migrantes. Da mesma forma, 
as pessoas refugiadas e requerentes de asilo contam com proteção específica garantida pelo Direito 
dos Refugiados.

Salvo em casos de desaparecimento forçado, os tratados de direitos humanos não contêm nenhuma 
disposição detalhada que trate especificamente da questão das pessoas desaparecidas ou do 
tratamento dos mortos. Entretanto, de acordo com a interpretação de cortes regionais e órgãos de 
tratados da ONU, uma série de disposições contidas nesses tratados implicam certas obrigações por 
parte dos Estados em relação às pessoas desaparecidas, inclusive no que se refere ao esclarecimento  
da sorte e do paradeiro delas. Segundo o DIDH, os Estados podem ser responsabilizados pela 
interferência no direito à vida ou no direito à vida privada e familiar, pela violação da proibição da 
tortura e de outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, e pelo desaparecimento 
forçado.3 Em particular, a obrigação processual das autoridades públicas de conduzir uma 
investigação efetiva acerca das circunstâncias de mortes suspeitas ou decorrentes de atos ilícitos 
dentro da jurisdição de um Estado, junto com o direito a uma reparação efetiva em casos de violação 
do Direito Internacional dos Direitos Humanos, podem, quando respeitados, ajudar a esclarecer a 
sorte e o paradeiro de pessoas desaparecidas.

3 Estas regras estão contidas em diversos tratados internacionais e regionais de direitos humanos. Por exemplo, o direito à vida é protegido pelo
 Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (PIDCP), artigo 6º, pela Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH), artigo 4º, pela 

Convenção Europeia dos Direitos Humanos (CEDH), artigo 2º, e pela Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos (CADHP), artigo 4º. 
Também se considera que a privação arbitrária da vida constitui uma proibição segundo o Direito Internacional Consuetudinário. Além disso, 
o artigo 3º da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) garante o direito de todos os indivíduos à vida, à liberdade e à segurança 
pessoal.
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Nos casos em que houver alegação ou suspeita de desaparecimento forçado, os Estados devem 
tomar todas as medidas cabíveis para procurar, localizar e libertar pessoas desaparecidas e devem 
investigar os atos de desaparecimento forçado e levar os responsáveis à justiça.4 Por último, os Estados 
devem tomar as medidas apropriadas para respeitar o direito das vítimas de saber a verdade quanto 
às circunstâncias do desaparecimento forçado, os avanços e os resultados da investigação, e o que 
aconteceu com a pessoa que desapareceu.5

O Direito Internacional Humanitário (DIH), que se aplica a situações de conflitos armados, contém 
regras que visam prevenir o desaparecimento de pessoas em decorrência de conflitos e, quando isso 
não for possível, esclarecer a sorte e o paradeiro delas.6 Por exemplo, o DIH exige que sejam registradas 
as informações pessoais de pessoas privadas de liberdade. Todas as partes envolvidas em um conflito 
também devem: tomar todas as medidas possíveis para procurar, recolher e evacuar os mortos; 
documentar todas as informações disponíveis antes de dar um tratamento final aos seus restos mortais; 
e marcar a localização dos túmulos para fins de identificação. O DIH também exige que os restos mortais 
dos indivíduos que faleceram durante conflitos armados sejam tratados de forma adequada e que sua 
dignidade seja protegida; além disso, ele estabelece que as partes envolvidas em um conflito armado 
devem se empenhar para facilitar a restituição dos restos mortais à famílias mediante solicitação.7  
Por fim, as partes envolvidas em um conflito deverão tomar todas as medidas possíveis para prestar 
contas em relação ao paradeiro das pessoas desaparecidas em decorrência de um conflito armado, 
devendo fornecer aos familiares todas as informações pertinentes.

As regras ligadas à busca e identificação de pessoas migrantes desaparecidas também constam no 
Direito Internacional Marítimo — em especial, a obrigação de resgatar e prestar assistência a pessoas 
em perigo em alto-mar — e no Direito Penal Internacional.8 Além do mais, o Direito Internacional de 
Resposta a Desastres contém instrumentos jurídicos não vinculativos pertinentes que dizem respeito a 
atividades forenses e à gestão de cadáveres.9

Em escala doméstica, a legislação dos Estados geralmente exige que sejam conduzidas investigações acerca 
de mortes suspeitas ou decorrentes de atos ilícitos e que os Estados tomem todas as medidas cabíveis para 
identificar os restos mortais. Entretanto, os marcos jurídicos domésticos raramente são adaptados para 
tratar do fenômeno das pessoas migrantes desaparecidas; por exemplo, no que se refere a procedimentos 
para a participação das famílias na busca, caso elas estejam no exterior. Eles também podem carecer de 
regulamentos relativos ao sepultamento ou à restituição dos restos mortais ao país de origem.

Além do Pacto Global para a Migração supracitado, outros compromissos assumidos em termos 
de políticas internacionais estabelecem um fundamento para a ação coordenada a fim de tratar 
da questão das pessoas migrantes desaparecidas. O Pacto Global sobre Refugiados10 permite 
que as partes interessadas que tenham mandatos e expertise relevantes ofereçam orientações e 
apoio para a tomada de medidas que abordem outros desafios humanitários e ligados à proteção.11  

4 Convenção Internacional para a Proteção de Todas as Pessoas Contra os Desaparecimentos Forçados (CIPTPCDF). Ver: artigo 24, que 
também afirma que, em caso de morte das pessoas desaparecidas, os Estados Partes deverão tomar todas as medidas cabíveis para 
localizar, respeitar e restituir seus restos mortais; artigo 3º; e artigo 15, que estabelece que os Estados Partes cooperarão entre si e 
prestarão a máxima assistência recíproca para assistir as vítimas de desaparecimento forçado e para a busca, localização e libertação de 
pessoas desaparecidas e, na eventualidade de sua morte, exumá-las, identificá-las e restituir seus restos mortais.

 Ver também: Comitê contra Desaparecimentos Forçados, Princípios orientadores para a busca de pessoas desaparecidas, CED C/7, 
Princípio 6, 2019: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CED/Pages/Guiding-Principles.aspx

5 CIPTPCDF, artigo 24.
6 Ver a ficha técnica Pessoas Desaparecidas e as suas Famílias, emitida em 2015 pelo Serviço de Assessoramento em DIH do CICV:  

https://www.icrc.org/pt/document/pessoas-desaparecidas-e-suas-familias-ficha-tecnica.
7 Ver a ficha técnica Humanidade após a vida: respeitar e proteger a morte, emitida em 2020 pelo Serviço de Assessoramento em DIH do 

CICV: https://www.icrc.org/pt/document/humanidade-apos-vida-respeitar-e-proteger-morte.
8 Ver, por exemplo, a interpretação desses marcos jurídicos contida na Declaração e Comentário sobre as Obrigações Legais dos Estados do 

Last Rights Project e o Memorando Legal do Mediterranean Missing Project, Pessoas Migrantes Mortas e Desaparecidas: As Obrigações do 
Estados Europeus segundo o Direito Internacional dos Direitos Humanos.

9 Ibid.
10 O Pacto Global sobre Refugiados foi adotado por mais de 180 Estados membros da Assembleia Geral da ONU em 2018 a fim de 

proporcionar um fundamento para um compartilhamento previsível e equitativo do fardo e da responsabilidade entre todos os 
Estados membros das Nações Unidas, juntamente com todas as partes interessadas aplicáveis, conforme adequado. Relatório do Alto 
Comissariado das Nações Unidas para Refugiados: Parte II: Pacto Global sobre Refugiados, Doc. da ONU A/73/12, 13 de setembro de 2018: 
https://www.unhcr.org/gcr/GCR_English.pdf.

11 Ibid., par. 63.

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CED/Pages/Guiding-Principles.aspx
https://www.icrc.org/pt/document/pessoas-desaparecidas-e-suas-familias-ficha-tecnica
https://www.icrc.org/en/document/humanity-after-life-respect-and-protection-dead
https://www.icrc.org/pt/document/humanidade-apos-vida-respeitar-e-proteger-morte
https://drive.google.com/file/d/1P7RGtTQw95gFL-o6iBzxmVRsDngxpHHc/view
http://iosifkovras.com/wp-content/uploads/2015/08/Legal-Memo-on-Missing-Migrants.pdf
http://iosifkovras.com/wp-content/uploads/2015/08/Legal-Memo-on-Missing-Migrants.pdf
http://iosifkovras.com/wp-content/uploads/2015/08/Legal-Memo-on-Missing-Migrants.pdf
http://iosifkovras.com/wp-content/uploads/2015/08/Legal-Memo-on-Missing-Migrants.pdf
https://www.unhcr.org/gcr/GCR_English.pdf
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Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (OSD) da ONU também contemplam o aprimoramento 
das políticas migratórias e da troca de dados sobre movimentos migratórios internacionais. Além 
disso, em 2020, um indicador específico relativo ao número de pessoas que morrem ou desaparecem 
no processo de migração rumo a um destino internacional foi adicionado ao conjunto de indicadores 
globais.12

A necessidade de um enfoque coordenado também se reflete no número crescente de relatórios e 
documentos de orientação em escala mundial. Por exemplo, em 2014, o Escritório do Alto Comissariado 
de Direitos Humanos recomendou padronizar a coleta e a análise de dados sobre a governança 
fronteiriça, inclusive sobre o cruzamento regular e irregular de fronteiras, o contrabando de migrantes 
e o tráfico de pessoas, e as ocorrências de morte de migrantes.13

Em suas recomendações emitidas em 2017 para formuladores de políticas sobre pessoas migrantes 
desaparecidas e suas famílias, o CICV os instou a padronizar a coleta de informações sobre pessoas 
migrantes desaparecidas e cadáveres em escala nacional e transnacional, assim como estabelecer vias 
claras para que os dados sejam coletados, acessados e trocados exclusivamente para o fim humanitário 
de esclarecer a sorte e o paradeiro de pessoas migrantes desaparecidas e informar suas famílias, de 
acordo com normas de proteção de dados e investigação forense aceitas internacionalmente.14

Em seu relatório de 2017 sobre as mortes de pessoas refugiadas e migrantes decorrentes de atos ilícitos, 
a Relatora Especial da ONU sobre Execuções Extrajudiciais, Sumárias ou Arbitrárias fez um apelo em 
prol do estabelecimento de um mecanismo multilateral, internacional e permanente para a governança 
e coordenação de atividades de busca, identificação e rastreamento (par. 87), do desenvolvimento de 
métodos de registro de informações e protocolos forenses compartilhados (par. 88), e do estabelecimento 
de bancos de dados regionais centralizados e mecanismos de vinculação com os bancos de dados 
nacionais já existentes (par. 116).15

Por fim, os Princípios orientadores para a busca de pessoas desaparecidas, desenvolvidos pelo Comitê 
contra Desaparecimentos Forçados da ONU e publicados em 2019, reconheceram a vulnerabilidade 
particular das pessoas migrantes, instando os Estados a estabelecer acordos de cooperação e as 
autoridades pertinentes a permitir uma coordenação eficaz na busca de pessoas desaparecidas em 
cada etapa da migração.16

12 Após uma revisão abrangente conduzida em 2020 pelo Grupo Interinstitucional e de Especialistas sobre os Indicadores dos ODS, 
o indicador 10.7.3 foi adicionado.

13 Escritório do Alto Comissariado de Direitos Humanos, Princípios e Diretrizes Recomendados sobre Direitos Humanos nas Fronteiras 
Internacionais – Diretriz 10.10., OHCHR, Genebra, 2014: https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/OHCHR_Recommended_
Principles_ Guidelines.pdf.

14 CICV, Pessoas Migrantes Desaparecidas e suas Famílias – Recomendações do CICV para Formuladores de Políticas, Genebra, 2017:  
https://shop.icrc.org/ missing-migrants-and-their-families-the-icrc-s-recommendations-to-policy-makers-pdf-en.

15 ONU, Relatório da Relatora Especial da ONU sobre Execuções Extrajudiciais, Sumárias ou Arbitrárias, A/72/335, Nova York, 2017:  
https://reliefweb.int/report/world/unlawful-death-refugees-and-migrants-report-special-rapporteur-human- rights-council.

16 Comitê contra Desaparecimentos Forçados, Princípios orientadores, Princípio 9.

https://www.migrationdataportal.org/sdgs
https://www.migrationdataportal.org/sdgs
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/OHCHR_Recommended_Principles_Guidelines.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/OHCHR_Recommended_Principles_Guidelines.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/OHCHR_Recommended_Principles_Guidelines.pdf
https://shop.icrc.org/missing-migrants-and-their-families-the-icrc-s-recommendations-to-policy-makers-pdf-en
https://shop.icrc.org/missing-migrants-and-their-families-the-icrc-s-recommendations-to-policy-makers-pdf-en
https://reliefweb.int/report/world/unlawful-death-refugees-and-migrants-report-special-rapporteur-human-rights-council
https://reliefweb.int/report/world/unlawful-death-refugees-and-migrants-report-special-rapporteur-human-rights-council
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III.  Funções e contribuições de  
diferentes partes interessadas

As diretrizes e recomendações estabelecidas neste documento partem do pressuposto de que um 
esforço multilateral coordenado envolvendo uma variedade de atores, desde as famílias de pessoas 
migrantes desaparecidas até os Estados, é a melhor via para tratar desse problema complexo.

Os Estados têm obrigações relevantes em relação às pessoas migrantes desaparecidas e às suas 
famílias. Essas obrigações podem englobar a condução de buscas e/ou investigações relativas 
às pessoas migrantes desaparecidas dentro de sua jurisdição. Os Estados também exercem 
prerrogativas jurídicas importantes, por exemplo, no que tange à identificação, sepultamento, 
exumação e restituição de restos mortais. Os Estados coletam e podem conceder o acesso a 
informações cruciais, como dados ligados a imigração, investigações forenses, detenção e outros 
assuntos relevantes. Por meio de vias consulares e outros canais formais, os Estados podem facilitar 
a comunicação e a troca de informações entre fronteiras, inclusive através da participação em 
redes regionais e internacionais de compartilhamento de informações, como a Interpol. Portanto, 
dadas as responsabilidades e os recursos que só eles possuem, os Estados devem estar no cerne de 
todos os esforços de esclarecimento da sorte e do paradeiro de pessoas migrantes desaparecidas.

D. Membreno/CICV

Honduras: Tegucigalpa, Parque Central. No Dia Internacional dos Desaparecidos, membros da União Nacional de Comitês de 
Familiares de Migrantes Desaparecidos (UNCOMIDEH) seguram fotos de seus parentes desaparecidos.
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Os familiares de pessoas migrantes desaparecidas são os principais afetados pelo desaparecimento 
de seus entes queridos. É possível que os familiares residam nos países de origem, trânsito ou destino 
das pessoas migrantes. Eles são detentores de direitos e certamente apresentarão uma série de 
necessidades como resultado do desaparecimento de um ente querido. A definição de “família” deve 
ser flexível, contemplar variações culturais e contextuais, e levar em conta a dependência emocional 
prolongada e a aceitação mútua de relacionamentos. Reconhecer a experiência das famílias e assegurar 
sua participação na elaboração e na implementação de todas as medidas ligadas à busca de seus entes 
queridos deve ser um componente central de todos os esforços para tratar da questão das pessoas 
migrantes desaparecidas. Os familiares, junto com suas associações e os atores da sociedade civil 
próximos a eles, inclusive grupos diaspóricos, são fontes cruciais de informações sobre as pessoas 
migrantes desaparecidas.

CICV — PROJETO “PESSOAS DESAPARECIDAS”: PRINCÍPIOS ORIENTADORES 
PARA A INTERAÇÃO COM FAMÍLIAS DE PESSOAS MIGRANTES DESAPARECIDAS
Para entender melhor a função que as famílias das pessoas migrantes desaparecidas desempenham 
e como interagir com elas, este documento deve ser lido em conjunto com os Princípios Orientadores 
para a Interação com Famílias de Pessoas Migrantes Desaparecidas, uma publicação do projeto 
“Pessoas Desaparecidas” do CICV.

O objetivo desses princípios é servir de base para a interação entre as famílias e uma variedade de 
partes interessadas, inclusive os Estados e seus diversos órgãos, organizações não governamentais 
e internacionais, e atores da sociedade civil, como associações de famílias de pessoas desaparecidas. 
Eles partem do pressuposto de que as famílias são atores centrais nos esforços para atender às suas 
necessidades. Embora a responsabilidade pelo atendimento a essas necessidades seja principalmente 
dos Estados, outros atores podem colaborar nos esforços estatais. Isso inclui todos os elementos 
ligados a como as partes interessadas interagem com as famílias, como as famílias podem participar 
da maneira mais eficaz do processo de coleta, análise e compartilhamento de informações para 
determinar a sorte e o paradeiro das pessoas migrantes desaparecidas, e como elas podem contribuir 
para o atendimento de suas outras necessidades.

As organizações não governamentais e os atores da sociedade civil podem contar com expertise 
relevante. Em muitos contextos, funções-chave ligadas à coleta, análise e compartilhamento de 
informações sobre pessoas migrantes desaparecidas provavelmente serão desempenhadas por 
entidades não estatais. Sua presença na comunidade e seu distanciamento das instituições estatais 
podem permitir que esses grupos criem relações de confiança genuína com as famílias e as pessoas 
migrantes nos países de origem, trânsito e destino. Esses atores (por exemplo, a Equipe Argentina 
de Antropologia Forense, ou EAAF) também podem assumir funções transnacionais, como a 
coordenação interfronteiriça do trabalho de atores não governamentais nos casos em que os Estados 
não dispuserem da capacidade ou da disposição para tanto.

As organizações internacionais estão presentes e dispõem de amplas redes de contatos nos países 
de origem, trânsito e destino das pessoas migrantes. Dependendo de seus mandatos, elas podem ter 
acesso a dados e populações-alvo pertinentes (por exemplo, o Alto Comissariado das Nações Unidas 
para Refugiados, ou ACNUR, e a Organização Internacional para as Migrações, ou OIM) e dispor de 
recursos e expertise relevantes (por exemplo, a Comissão Internacional de Pessoas Desaparecidas, 
ou CIPD). Elas também podem atuar como convocadoras e mediadoras, estabelecendo vias de 
comunicação entre as famílias ou os atores da sociedade civil e as autoridades estatais. O Pacto Global 
para a Migração destaca a função das organizações internacionais e de outras partes interessadas 
pertinentes no estabelecimento de mecanismos de prevenção e resposta a situações de risco de 
desaparecimento de migrantes.17 A função das organizações internacionais na busca de pessoas 
desaparecidas em contextos de conflito armado, o que inclui a gestão adequada de cadáveres, 
também foi enfatizada na Resolução n.º 2474, emitida pelo Conselho de Segurança da ONU em 2019.18

17 Pacto Global para uma Migração Segura, Ordenada e Regular, Objetivo 8; Pacto Global sobre Refugiados, par. 63.
18 Resolução n.º 2474 do Conselho de Segurança da ONU, 11 de junho de 2019.

https://eaaf.org/
https://eaaf.org/
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As organizações regionais podem ser atores centrais na criação de mecanismos para tratar da 
questão das pessoas migrantes desaparecidas. Dependendo de sua natureza e contexto, elas podem 
monitorar e analisar o desaparecimento de migrantes em escala regional, ajudar a desenvolver e 
alinhar políticas e ações, dar início a acordos de compartilhamento de informações ou implementar 
estruturas para tratar dessa questão. Muitas regiões contam com órgãos dedicados exclusivamente à 
questão migratória, como é o caso da Conferência Regional sobre Migração no Continente Americano 
(CRM) ou a Rede Europeia das Migrações. Em outras, foram criadas instituições para monitorar e 
estudar os movimentos migratórios, como é o caso do Observatório Africano das Migrações, criado 
em Marrocos pela União Africana. Órgãos regionais, como a Organização dos Estados Americanos ou 
o Conselho da Europa, desempenham papéis importantes na conscientização e no desenvolvimento 
de normas e recomendações, inclusive nos campos de migração, pessoas desaparecidas e gestão de 
cadáveres.

O Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, composto pelo CICV, 
pela Federação Internacional de Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho e pelas 
Sociedades Nacionais da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho de 192 países ao redor do mundo, 
tem um mandato humanitário de longa data no que se refere às pessoas separadas, desaparecidas 
e falecidas. Embora sua presença global contemple os países de origem, trânsito e destino de 
migrantes, seu envolvimento com a questão das pessoas migrantes desaparecidas está evoluindo 
e varia de acordo com cada contexto. O Movimento conta com uma capacidade considerável de 
compartilhamento transnacional de informações, e os Estados se comprometeram a garantir que os 
dados pessoais usados pelo Movimento para rastreamento não sejam solicitados ou utilizados para 
fins incompatíveis com a natureza humanitária de seu trabalho.19

As organizações internacionais e regionais e/ou o Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do 
Crescente Vermelho podem respaldar mecanismos que tratem da questão das pessoas migrantes 
desaparecidas em seus esforços para garantir a adesão a obrigações e normas internacionais.

19 Ver a Resolução n.º 4, “Restabelecimento de laços familiares respeitando a privacidade, inclusive em relação à proteção de dados 
pessoais”, adotada na 33ª Conferência Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, em 2019:  
https://international-review.icrc.org/sites/default/files/pdf/1590391258/irc101_2/S1816383120000090a.pdf.

https://www.crmsv.org/
https://ec.europa.eu/home-affairs/networks/european-migration-network-emn_en
https://international-review.icrc.org/sites/default/files/pdf/1590391258/irc101_2/S1816383120000090a.pdf
https://international-review.icrc.org/sites/default/files/pdf/1590391258/irc101_2/S1816383120000090a.pdf
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IV.  Diretrizes sobre a coleta,  
padronização e centralização  
de informações

Os esforços para esclarecer a sorte e o paradeiro de pessoas migrantes desaparecidas podem 
ser iniciados tanto pelas famílias, companheiros de viagem ou outras pessoas que notifiquem o 
desaparecimento quanto por autoridades estatais e outros atores pertinentes que tentem determinar 
a identidade de pessoas não identificadas, com ou sem vida, encontradas nos países de trânsito  
ou destino.

Independentemente de as pessoas migrantes desaparecidas estarem com ou sem vida, sua 
localização, identificação e/ou reunificação com sua família exige uma análise e comparação de 
diferentes tipos de informações:

 − Primeiramente, as informações fornecidas por quem notificou o desaparecimento da pessoa; 
por exemplo, dados pessoais, características físicas, informações sobre a rota migratória 
utilizada e as supostas circunstâncias do desaparecimento e amostras/materiais biológicos.

 − Em segundo lugar, informações obtidas de outras fontes, como testemunhas de um 
desaparecimento, autoridades de imigração e aplicação da lei, centros de detenção ou hospitais.

 − Por fim, informações coletadas de pessoas ou restos mortais não identificados; por exemplo, 
informações pessoais e características físicas de uma criança ou adolescente desacompanhado 
sob a custódia das autoridades ou informações relativas aos restos mortais não identificados de 
supostas pessoas migrantes coletados durante procedimentos forenses.

Antes que qualquer dado seja coletado, é importante mapear as fontes, os atores e os esforços de 
coleta de dados já em andamento a fim de evitar a duplicação.

Senegal: Região de Tambacounda, aldeia de Colibantang. Uma mãe segura uma foto de seu filho, que desapareceu durante 
sua jornada migratória de barco para a Europa.

J. Cendon/CICV
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A.  Coleta de informações de parentes das pessoas  
migrantes desaparecidas e outros indivíduos

O desaparecimento de um migrante pode ser notificado por familiares ou companheiros de viagem 
ou registrado a partir de informações fornecidas por outros indivíduos, como contatos diaspóricos, 
contrabandistas e traficantes. É possível que os familiares residam nos países de origem ou também 
sejam migrantes.

As autoridades estatais nos países de origem, trânsito e destino das pessoas migrantes, assim como 
outros atores envolvidos na busca de pessoas migrantes desaparecidas, devem garantir que as 
famílias e outros indivíduos possam fornecer informações de forma acessível, segura e confidencial. 
Isso deve incluir não apenas pontos de contato bem definidos e divulgados publicamente, como 
também esforços ativos de coleta de informações.

MÉXICO: O MECANISMO DE APOIO EXTERNO  
PARA BUSCA E INVESTIGAÇÃO
O Mecanismo de Apoio Externo foi criado pelo governo do México em 2015. Ele funciona em conjunto 
com a Comissão Nacional de Busca (ver a caixa de texto 9 na seção 4.e abaixo), que está encarregada 
da busca de todas as pessoas desaparecidas no México, e com a Unidade de Investigação de Crimes 
contra Pessoas Migrantes, responsável por investigar e processar os responsáveis por crimes 
cometidos contra migrantes, além de se ocupar das reparações. O Mecanismo de Apoio Externo atua 
como um intermediário entre esses órgãos e as pessoas migrantes e suas famílias que estão fora 
do território do México. Por meio da rede consular mexicana, o Mecanismo de Apoio Externo recebe 
notificações de supostos crimes e pedidos de busca de pessoas migrantes desaparecidas. A partir 
das informações recebidas, ele pode solicitar processos de busca em locais específicos e providenciar 
a participação das vítimas e/ou de representantes da sociedade civil nesses processos. O Mecanismo 
também é capaz de prestar assessoria jurídica, se necessário, e tem a obrigação de disponibilizar 
informações sobre buscas e investigações em andamento para os familiares.

A coleta eficaz de informações exige uma relação de confiança. Portanto, dependendo do contexto, tais 
esforços podem ser realizados por uma série de atores, inclusive atores não estatais. Por exemplo, em 
alguns países, as delegacias de polícia dão às pessoas migrantes irregulares a possibilidade de notificar 
o desaparecimento de um parente sem medo das consequências. Em outros, associações familiares, 
Sociedades Nacionais da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho ou atores da sociedade civil podem 
estar em melhor condição para obter informações das famílias, enquanto organizações de resgate 
marítimo podem ter oportunidades sui generis de obter informações de sobreviventes de naufrágios.

Sempre que possível, devem ser coletadas informações dos familiares de pessoas migrantes 
desaparecidas e de outros indivíduos por meio de entrevistas. Essas entrevistas devem seguir uma 
metodologia adequada que leve em consideração o idioma, o nível de alfabetização, a idade e as 
sensibilidades culturais e religiosas dos entrevistados. Informações sobre a entrevista, a proteção de 
dados e o uso pretendido dos dados fornecidos deverão ser disponibilizadas para os entrevistados por 
escrito. Quando possível, os entrevistadores devem estar capacitados e ter a possibilidade de realizar 
encaminhamentos ou prestar apoio direto, inclusive assistência psicossocial e de saúde mental. No que 
se refere aos eventos que levaram aos desaparecimentos, é importante entrevistar os companheiros 
de viagem sobreviventes de maneira sistemática e sem delongas a fim de obter informações sobre a 
identidade das vítimas.

Embora diferentes partes interessadas possam interagir com os familiares ou os companheiros de 
viagem por uma série de motivos que vão além da busca, como investigações criminais ou avaliações 
de suas necessidades, a coleta de dados essenciais para a busca deve ser uma prioridade universal, 
garantindo-se sempre que os esforços de coleta não sejam duplicados. Informações sobre pessoas 
migrantes desaparecidas ou dados sobre pessoas desaparecidas devem ser coletados usando 
formulários padronizados e devem incluir dados pessoais, uma descrição física da pessoa migrante 
desaparecida, informações relevantes sobre sua família e, sempre que possível, elementos que ajudem 
a esclarecer as circunstâncias do desaparecimento.
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CICV — PROJETO “PESSOAS DESAPARECIDAS”: CONJUNTO MÍNIMO DE 
DADOS PARA A BUSCA DE PESSOAS MIGRANTES DESAPARECIDAS
A falta de dados harmonizados é um dos principais obstáculos à resolução efetiva de casos de 
desaparecimento de migrantes. As práticas já existentes para o registro de casos a partir das informações 
obtidas de familiares e testemunhas variam desde o uso de formatos estabelecidos, como formulários 
ante mortem do CICV ou da Interpol, até formulários ad hoc criados por instituições específicas.  
A maioria dos formatos estabelecidos não foi criada pensando especificamente no contexto migratório 
e, portanto, carece de campos de dados específicos sobre a rota migratória e as circunstâncias.

Para facilitar a harmonização da coleta de dados, o projeto “Pessoas Desaparecidas” do CICV 
desenvolveu um “conjunto mínimo de dados” que pode servir de base para os esforços de coleta de 
dados. Ele se baseia em uma variedade de formulários já existentes e nas amplas contribuições de 
especialistas, contemplando uma série de circunstâncias potenciais, como entrevistas com familiares 
ou com testemunhas de um desaparecimento. O conjunto mínimo de dados pode servir como ponto de 
partida para a criação de novos formulários ou para complementar os esforços já em curso.

Dados e/ou materiais biológicos constituem informações altamente sensíveis e podem ser cruciais 
para processar o rastreamento e a identificação das pessoas migrantes desaparecidas. Quando esses 
dados forem coletados dos familiares, deve-se tomar cuidado especial para garantir que seja obtido um 
consentimento livre, informado e específico e que os dados, dada sua importância e natureza sensível, 
sejam tratados, processados, protegidos e retidos/destruídos de maneira correta, em consonância com 
os marcos jurídicos aplicáveis e as normais internacionais relativas à proteção de dados.

A ABORDAGEM DO CENTRO COLIBRI  
À COLETA DE DNA DOS FAMILIARES
O Centro Colibri para os Direitos Humanos, localizado no estado do Arizona, EUA, trabalha para atender 
às necessidades das famílias de pessoas migrantes desaparecidas e para resolver casos de pessoas 
desaparecidas e não identificadas. Para isso, ele coleta amostras de DNA de referência dos familiares 
usando uma série específica de protocolos. O Centro entra em contato com as famílias por telefone 
e nunca registra o endereço residencial dos parentes das pessoas desaparecidas. Em vez disso, ele 
utiliza códigos postais e códigos de área para designar o local de residência das famílias. O Centro 
Colibri também desenvolveu um kit de DNA para coleta em casa que permite que famílias situadas em 
diferentes partes do país enviem amostras de DNA por correio. As amostras de saliva são identificadas 
apenas com um código, e os nomes dos doadores são armazenados em um banco de dados privado e 
seguro; assim, nenhum indivíduo externo ao Centro tem acesso aos nomes dos doadores. O laboratório 
onde a análise comparativa de DNA é realizada trabalha somente com códigos.

B.  Mapeamento e acesso de outras fontes de informação
As pessoas migrantes podem perder o contato com suas famílias por uma série de motivos. É possível 
que elas tenham perdido os dados de contato de seus familiares ou se encontrem em hospitais ou 
lugares de detenção, onde estão incomunicáveis. Portanto, os registros de sua passagem por 
controles imigratórios ou de sua permanência em centros de acolhimento e hospedagem podem ter 
importância fundamental para a localização dessas pessoas. Exemplos de centros desses tipos incluem 
estabelecimentos estatais, campos administrados por organizações internacionais e estabelecimentos 
geridos por igrejas ou organizações da sociedade civil. Quando a pessoa migrante é um menor de idade 
desacompanhado, suas informações podem ser registradas por serviços de proteção da criança e do 
adolescente ou outras organizações. Os bancos de dados para aplicação da lei ou os registros civis 
que documentem óbitos, casamentos, alterações de nome ou nascimentos também podem dispor de 
informações úteis.

https://colibricenter.org/
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As autoridades estatais e outros órgãos envolvidos na busca de pessoas migrantes desaparecidas 
devem mapear essas fontes de informação e procurar garantir o acesso sistemático a elas, e não caso 
a caso, para os fins da busca.

BUSCA DE MIGRANTES COM VIDA PELO SERVIÇO  
JESUÍTA A MIGRANTES (SJM) DO MÉXICO
O Programa de Busca de Pessoas Migrantes Desaparecidas do SJM, uma organização não 
governamental presente no México, trabalha na busca de migrantes com vida. A partir das informações 
recebidas de familiares ou de outras organizações, o SJM busca pessoas migrantes desaparecidas 
em abrigos (muitas vezes geridos por igrejas), hospitais e centros de detenção. Apesar de ter acesso 
direto a alguns desses estabelecimentos, o SJM conta com a cooperação da Comissão Nacional 
de Direitos Humanos para acessar os lugares de detenção. Em casos excepcionais, o SJM também 
colabora com autoridades nos EUA para buscar pessoas em centros de detenção de imigrantes.

BUSCA DE MIGRANTES COM VIDA POR SOCIEDADES  
NACIONAIS DA CRUZ VERMELHA DA EUROPA
Embora os acordos variem entre países, existem vários exemplos de Sociedades Nacionais da Cruz 
Vermelha da Europa que têm acesso ou presença em abrigos para requerentes de asilo ou em prisões 
e lugares de detenção de imigrantes. Na Alemanha, um acordo com o Ministério Federal do Interior 
permite que a Cruz Vermelha Alemã inicie buscas acessando o Registro Central de Estrangeiros. 
Nos Países Baixos, a Sociedade Nacional da Cruz Vermelha firmou um acordo de troca de informações 
com a Agência Central para o Acolhimento de Requerentes de Asilo e com o Serviço de Repatriação 
e Partida. Da mesma forma, a Cruz Vermelha Italiana firmou um protocolo de cooperação com o 
Comissário Extraordinário do Governo para as Pessoas Desaparecidas. Na Bósnia e Herzegovina, 
na Grécia e na Lituânia, as Sociedades Nacionais da Cruz Vermelha têm acesso a prisões e/ou centros 
de detenção de imigrantes.

http://www.sjmmexico.org/
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C.  Documentação e identificação de pessoas falecidas
A coleta sistemática e padronizada de informações sobre restos mortais não identificados encontrados 
ao longo de rotas migratórias e em países de destino é fundamental para a busca e identificação de 
pessoas migrantes desaparecidas. A gestão de cadáveres, desde o momento da notificação do óbito 
ou da localização de um corpo até sua identificação e tratamento final, é geralmente um processo 
multidisciplinar e multi-institucional. As autoridades estatais nos países de origem, trânsito e destino das 
pessoas migrantes devem garantir que os socorristas (ou seja, os operadores de resgate e funcionários 
responsáveis pela aplicação da lei) e os serviços médico-legais desenvolvam e implementem 
procedimentos apropriados para assegurar a documentação adequada das pessoas falecidas não 
identificadas, assim como sua examinação, identificação e tratamento final, em conformidade com os 
marcos jurídicos e as normas e princípios científicos aplicáveis.20

Esses esforços incluem a implementação de protocolos e procedimentos operacionais padrão (POP) 
para as diversas etapas da gestão de cadáveres e para as diferentes disciplinas e/ou laboratórios 
forenses envolvidos no processo de identificação, abrangendo desde a cadeia de custódia até a 
rastreabilidade dos cadáveres, amostras e todas as outras evidências relacionadas. Assegurar isso é 
essencial para o controle de qualidade e para garantir a confiabilidade dos resultados da identificação e, 
consequentemente, a confiança e aceitação por parte das famílias em questão.

A documentação de pessoas falecidas por meio de exames forenses deve visar à coleta dos dados 
post mortem necessários para fins de identificação. Também deve haver uma referência à entidade que 
conduziu a coleta das informações. A identificação deve se basear em diferentes disciplinas forenses e 
linhas de informação, levando em consideração todas as evidências científicas e contextuais disponíveis. 
É importante que a análise e comparação das informações sobre pessoas desaparecidas e corpos não 
identificados incluam todas as categorias de casos, e não apenas aqueles com suspeita de ligação com 
processos migratórios. Caso contrário, os corpos poderão permanecer sem identificação ou os casos de 
pessoas desaparecidas poderão continuar sem resolução devido a suposições incorretas.

20 Para consultar orientações detalhadas sobre a recuperação e identificação de restos mortais, consulte: ONU, Protocolo de Minnesota 
sobre a Investigação de Mortes Potencialmente Ilegais (revisado), Nova York e Genebra, 2017: https://www.ohchr.org/Documents/
Publications/ MinnesotaProtocol.pdf; CICV, Gestão de Cadáveres após Desastres: Manual para as Equipes de Primeira Resposta no 
Terreno, Genebra, 2020: https://www.icrc.org/en/publication/0880-management-dead-bodies-after-disasters-field-manual-first-
responders. Salado Puerto et al., The search process: Integrating the investigation and identification of missing and unidentified 
persons, Forensic Science International: Synergy, Vol. 3, 2021: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8219753/.

S.N.

Iêmen: Hodeidah. O CICV, junto com a Sociedade do Crescente Vermelho do Iêmen, colabora no esforço para sepultar 
pessoas migrantes que faleceram em decorrência de ataques durante sua jornada.

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/MinnesotaProtocol.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/MinnesotaProtocol.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/MinnesotaProtocol.pdf
https://www.icrc.org/en/publication/0880-management-dead-bodies-after-disasters-field-manual-first-responders
https://www.icrc.org/en/publication/0880-management-dead-bodies-after-disasters-field-manual-first-responders
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8219753/
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Nos casos em que os restos mortais permanecerem sem ser identificados ou reclamados, deve-se 
garantir sua documentação completa e seu armazenamento ou sepultamento de maneira digna e 
adequada.

TUNÍSIA: FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS MÉDICO-LEGAIS  
E DA CAPACIDADE FORENSE
Os naufrágios são uma ocorrência trágica e frequente no litoral da Tunísia e resultam na gestão de 
um número considerável de restos mortais não identificados por parte das autoridades tunisinas. Para 
minimizar o risco de desaparecimento de migrantes, as autoridades da Tunísia, junto com o CICV, têm 
trabalhado para reforçar a coordenação entre todas as agências envolvidas, que vão desde autoridades 
médico-legais e judiciais até prefeituras, a guarda costeira, a polícia científica e outros atores.  
Para isso, mesas redondas interministeriais foram organizadas para padronizar a coleta ante mortem e 
post mortem de formulários e harmonizar os procedimentos operacionais.

Após acidentes em alto-mar, o CICV trabalha em estreita coordenação com as autoridades da Tunísia 
para oferecer apoio e, entre outras questões, facilitar a troca de informações entre partes interessadas 
para que os familiares sejam informados da sorte e do paradeiro de seus entes queridos, inclusive nos 
países de origem das pessoas migrantes. Como resultado, em 2020, foi possível identificar — e, em 
certos casos, repatriar — os corpos de várias pessoas migrantes, permitindo que as famílias dessem 
início ao processo luto por seus entes queridos.

D.  Harmonização, centralização  
e interoperabilidade das informações

A fragmentação de informações pertinentes para a busca de pessoas migrantes desaparecidas entre 
diferentes autoridades locais, regionais e centrais e atores não estatais é um grande obstáculo à 
eficácia da busca. Embora as buscas caso a caso sejam a realidade em muitos contextos, os esforços 
devem visar à criação de sistemas de gestão de dados que possibilitem o acesso sistemático aos 
dados, bem como sua compilação e comparação, em escala nacional como um pré-requisito para o 
compartilhamento de dados em escala internacional.

Isso requer, primeiramente, a harmonização das ferramentas (inclusive formulários e registros), 
metodologias, vias de compartilhamento e idiomas usados para coletar informações sobre pessoas 
migrantes desaparecidas, restos mortais não identificados e indivíduos com vida não identificados, 
de forma a garantir a compatibilidade e facilitar os processos de análise e comparação.

Em segundo lugar, as informações sobre pessoas desaparecidas e restos mortais não identificados 
coletadas em escala local e regional devem ser centralizadas, com o apoio da infraestrutura técnica 
e dos POP necessários. A formulação dos POP deve contemplar a participação de atores não estatais, 
conforme necessário, e deve-se definir de que maneira as informações coletadas por esses atores podem 
ser formalizadas/reconhecidas pelas autoridades estatais. Essa centralização pode ser alcançada por 
meio de sistemas padronizados de gestão de dados que facilitem a preservação e o uso de dados para 
fins de busca e identificação.
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AMÉRICA CENTRAL: A REDE DE BANCOS DE DADOS DO PROJETO FRONTEIRA
Em 2010, a Equipe Argentina de Antropologia Forense (EAAF) fundou o Projeto Fronteira, concebido 
como um mecanismo regional para a identificação de pessoas migrantes desaparecidas em rotas que 
passam pela América Central. Em cooperação com os governos, atores da sociedade civil e famílias de 
pessoas desaparecidas, o Projeto Fronteira criou bancos de dados em El Salvador, Honduras, Guatemala 
(onde não está mais em funcionamento) e México (nos estados de Chiapas e Oaxaca).

A partir de uma abordagem padronizada à coleta de dados, esses bancos de dados centralizam 
informações em escala nacional sobre pessoas desaparecidas e sobre as circunstâncias de seu 
desaparecimento, assim como os perfis genéticos obtidos de seus familiares. Graças a uma estrutura 
padronizada, os diferentes bancos de dados nacionais também servem como uma rede regional, 
facilitando a comparação em larga escala. Os bancos de dados são regidos por uma parceria entre 
autoridades nacionais, como ministérios de relações exteriores e ministérios públicos, representantes 
das famílias das pessoas migrantes desaparecidas, organizações não governamentais, atores da 
sociedade civil e a EAAF. Até março de 2021, o Projeto Fronteira havia reunido mais de 1.400 casos, obtido 
perfis genéticos de quase 4 mil parentes e identificado mais de 230 pessoas migrantes desaparecidas.

“PLATAFORMA RESOLVE” DO CICV
Para colaborar na resposta a um número crescente de pessoas desaparecidas e falecidas como resultado 
de crises humanitárias cada vez mais complexas, o CICV está desenvolvendo a Plataforma Resolve, 
uma solução on-line oferecida aos parceiros do CICV (governos, especialistas, agências, organizações, 
etc.) para auxiliar no registro, tratamento, armazenamento, arquivamento e compartilhamento de 
informações sobre pessoas desaparecidas e restos mortais. A plataforma contribui para dois objetivos 
paralelos e complementares: (i) prestar contas em relação às pessoas desaparecidas e respaldar os 
esforços para localizá-las, e (ii) gerenciar informações sobre as pessoas falecidas por meio do aumento 
da rastreabilidade em operações mortuárias e do favorecimento dos esforços de identificação humana.

A plataforma ainda passará por novos desenvolvimentos para incorporar uma funcionalidade algorítmica 
que facilitará a comparação de informações sobre pessoas desaparecidas com informações sobre restos 
mortais não identificados, gerando assim uma lista de hipóteses para posterior confirmação científica 
ou exclusão. Uma janela de acesso público também será adicionada para permitir que a população geral 
notifique o desaparecimento de pessoas e para possibilitar a obtenção de informações sobre pessoas 
desaparecidas de maneira moderada.

Em terceira instância, deve-se visar à interoperabilidade em escala nacional e, quando aplicável, 
à compilação e centralização das informações detidas por diferentes agências e atores. Para isso, 
pode ser necessário utilizar plataformas de bancos de dados a fim de administrar conjuntos de dados 
complexos/maiores e melhorar/agilizar a busca e comparação para fins de identificação. Nesse 
sentido, deve-se priorizar o uso de plataformas já existentes, em vez da criação de novas ferramentas 
de bancos de dados.

E. Mecanismos nacionais
Uma série de práticas já existentes trata da questão da coordenação dos esforços de busca de 
pessoas migrantes desaparecidas em escala nacional. Alguns países tratam os casos de pessoas 
migrantes desaparecidas da mesma forma que os de pessoas desaparecidas; por exemplo, acionando 
a polícia local ou, quando são necessários inquéritos transnacionais, utilizando canais da Interpol 
ou cooperando com as Sociedades Nacionais da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. Outros 
criaram instituições ad hoc para coordenar os esforços de diferentes agências que trabalham com a 
questão das pessoas migrantes desaparecidas e/ou para garantir o acesso transnacional às famílias 
das pessoas desaparecidas, bem como a interação com elas. Quando o volume de casos de pessoas 
desaparecidas que incluem migrantes superar a capacidade das agências já existentes, deve-se  
considerar a criação de uma unidade ou instituição especializada para cumprir o papel de um 
mecanismo nacional.

https://eaaf.org/proyecto-frontera/
https://shop.icrc.org/a-comprehensive-web-based-solution-for-managing-information-on-missing-persons-and-human-remains-pdf-en
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A COMISSÃO NACIONAL DE BUSCA DO MÉXICO
A Comissão Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas foi criada pelo governo mexicano em 2017 e 
incumbida de iniciar, executar e realizar um acompanhamento das ações de busca de pessoas desaparecidas. 
A Comissão tem o mandato de coordenar e monitorar as ações de todas as agências estatais envolvidas na 
busca, e todas as autoridades têm a obrigação de colaborar com ela. Além disso, todos os estados federativos 
devem criar uma Comissão Local de Pessoas Desaparecidas, com funções comparáveis.

Uma série de responsabilidades foi incumbida à Comissão. Entre elas está a designação de uma 
política nacional de busca, a emissão de recomendações técnicas para o trabalho de agências estatais 
(um manual sobre o desenvolvimento de capacidades para a busca de pessoas desaparecidas emitido 
pela Comissão está disponível aqui), a manutenção de um registro nacional de pessoas desaparecidas, 
a garantia do acesso irrestrito a todos os registros e bancos de dados oficiais pertinentes, e a 
coordenação com a sociedade civil e com autoridades estrangeiras nos processos de busca. Para 
proteger a identidade dos indivíduos que notificarem o desaparecimento de uma pessoa, a Comissão 
implementou um sistema de notificação anônima. Por meio do Mecanismo de Apoio Externo (ver a caixa 
de texto 3 na seção 4.a acima), a Comissão é capaz de receber notificações de desaparecimento por 
parte de pessoas que se encontram fora do território do México.

ITÁLIA: O COMISSÁRIO EXTRAORDINÁRIO DO GOVERNO  
PARA AS PESSOAS DESAPARECIDAS
Em 2007, a Itália instituiu o cargo de Comissário Extraordinário do Governo para as Pessoas Desaparecidas, 
incumbido de coordenar e monitorar o trabalho de diferentes órgãos governamentais que tratam da 
questão das pessoas desaparecidas. O Comissário também promove a comparação de informações 
nacionais sobre pessoas desaparecidas e restos mortais não identificados, além de manter contato com 
os parentes das pessoas desaparecidas e com as associações nacionais que trabalham em representação 
desses indivíduos. O Comissário Extraordinário também coopera com outros atores envolvidos na busca, 
como a Cruz Vermelha Italiana, com quem firmou um protocolo de cooperação.

V.  Diretrizes sobre proteção  
de dados e consentimento

É provável que os dados coletados durante a busca de uma pessoa migrante desaparecida contenham 
informações pessoais altamente sensíveis, inclusive dados biométricos. Em um contexto migratório, 
onde há uma interseção entre as preocupações humanitárias e os interesses dos Estados ligados 
a imigração e segurança, o uso desses dados para fins externos à busca pode trazer uma série de 
consequências para as pessoas migrantes desaparecidas e suas famílias. Entre elas estão a detenção 
ou deportação, o impedimento de imigrações futuras e a dissuasão das famílias de sequer fornecer 
informações. Por isso, as autoridades estatais e todos os outros atores envolvidos na busca devem fazer 
uma distinção clara entre os dados coletados para a busca humanitária — que deverão ser devidamente 
protegidos — e os dados usados para outros fins, como o controle de fronteiras e a aplicação da lei.

O tratamento de casos de pessoas migrantes desaparecidas exige o compartilhamento internacional 
de dados entre diferentes partes interessadas.21 É comum que a legislação nacional restrinja 
o compartilhamento de dados pessoais com terceiros, assim como seu acesso a esses dados, 
especialmente nos casos de transferência interfronteiriça ou interjurisdicional. Apesar dessas 
diferenças nas legislações nacionais, todas as partes interessadas devem fazer o possível para cumprir 
as normas de privacidade e proteção de dados aceitas internacionalmente.22

21 O compartilhamento internacional de dados inclui qualquer ato que resulte na transferência, no compartilhamento ou no acesso de dados 
pessoais através de fronteiras nacionais ou envolvendo organizações internacionais. Trata-se de um processo que envolve tornar os dados 
pessoais acessíveis, eletronicamente ou por outros meios, fora do Estado onde eles foram coletados ou tratados originalmente.

22 O tratamento de dados pessoais deve respeitar os princípios de proteção de dados, como o princípio da licitude e justiça, que requerem 
um fundamento jurídico para as operações de tratamento e exigem que os dados de uma pessoa sejam tratados somente das maneiras 
que seria razoável esperar. Outros princípios relativos à limitação da finalidade, à minimização, à limitação do armazenamento,  
à segurança e à prestação de contas também devem ser respeitados.

https://www.gob.mx/cnb
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/596056/Manual_de_capacitacion_para_la_Busqueda_de_Personas.pdf
https://www.interno.gov.it/it/ministero/commissari/commissario-straordinario-governo-persone-scomparse
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Todas as partes envolvidas devem garantir que os dados sejam compartilhados somente se isso 
estiver no melhor interesse dos titulares dos dados (ou seja, a pessoa migrante desaparecida ou seus 
familiares). Os parentes da pessoa desaparecida devem dar seu consentimento livre, informado e 
específico para o fornecimento e o tratamento de seus dados. Esse consentimento está fundamentado 
no princípio da transparência, que exige que pelo menos uma quantidade mínima de informações 
sobre como os dados serão tratados seja compartilhada com os familiares da pessoa desaparecida no 
momento da coleta dos dados. Em outras palavras, os parentes da pessoa desaparecida têm o direito 
de ser informados sobre como as informações serão usadas e quem terá acesso a elas, caso sejam 
disponibilizadas para as autoridades e outros atores, de forma que eles possam avaliar os riscos e as 
implicações do fornecimento das informações.23

Como as pessoas migrantes desaparecidas não são capazes de dar seu consentimento livre, informado 
e específico para a coleta e o uso de seus dados pessoais, será necessário usar um fundamento jurídico 
alternativo ao consentimento, como o interesse público ou vital. As informações sobre qualquer criança 
ou adolescente e sua identidade deverão estar sujeitas a medidas de proteção adicionais sempre que 
dados e informações forem coletados, armazenados e compartilhados.

É provável que a capacidade das diferentes partes interessadas de proteger as informações contra o uso 
indevido varie (por exemplo, em termos de recursos ou privilégios e imunidades). O uso das informações 
para fins imprevistos pode ter um impacto sério nas salvaguardas de proteção de dados para as 
pessoas migrantes desaparecidas e suas famílias, podendo inclusive ser prejudicial à sua segurança. 
Portanto, é importante dar a devida atenção à segurança das informações; ou seja, ao desenvolvimento 
de tecnologias da informação e sistemas de gestão de dados que protejam as informações contra o 
acesso não autorizado.

Antes do compartilhamento de dados pessoais, uma avaliação deve ser realizada para determinar se a 
transferência pode gerar algum risco inaceitável para o indivíduo em questão (por exemplo, o risco de 
discriminação ou repressão),24 e as partes envolvidas devem garantir que o destinatário implemente 
salvaguardas adequadas para a proteção dos dados pessoais. Na prática, essas salvaguardas podem 
ser garantidas por meio de um acordo contratual legalmente vinculativo, sob o qual a organização e a 
parte a quem os dados serão transferidos comprometem-se a proteger os dados pessoais em questão 
em conformidade com as normas de proteção de dados e de segurança da informação que forem 
aplicáveis à parte interessada que irá compartilhar as informações.

Em caso de compartilhamento internacional de dados, as medidas adequadas devem ser tomadas para 
garantir a transmissão segura dos dados pessoais a terceiros. O nível de segurança adotado e o método 
de transmissão devem ser proporcionais à natureza e à sensibilidade dos dados pessoais e aos riscos 
envolvidos. A organização que iniciar a transferência deverá ser capaz de demonstrar que medidas 
adequadas foram tomadas para garantir a conformidade com os princípios de proteção de dados.

Além da proteção de dados, as partes envolvidas também devem garantir que o compartilhamento de 
dados não prejudique a capacidade dos titulares dos dados de acessar, alterar ou excluir seus dados e 
de se opor ao uso dos dados a qualquer momento.

23 Para obter orientações sobre a interpretação dos princípios de proteção de dados no contexto da ação humanitária, consulte: C. Kuner 
& M. Marelli (eds), Handbook on Data Protection in Humanitarian Action, 2ª edição, Brussels Privacy Hub/CICV, Genebra, 2020:  
https://reliefweb.int/sites/ reliefweb.int/files/resources/4305_002_DataProtection2020_web.pdf.

24 Consulte o Anexo 1 do documento Handbook on Data Protection in Humanitarian Action para ver um modelo de relatório de Avaliação 
do Impacto sobre a Proteção de Dados (AIPD).

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/4305_002_DataProtection2020_web.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/4305_002_DataProtection2020_web.pdf
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VI.  Diretrizes sobre mecanismos 
transnacionais de coordenação  
e troca de informações

Um mecanismo que vise esclarecer a sorte e o paradeiro de pessoas migrantes desaparecidas, com ou 
sem vida, pode ser concebido como uma rede flexível formada por diferentes tipos de partes interessadas 
que cooperam na troca e análise de informações e cujas respectivas funções e importância relativa 
podem variar drasticamente, dependendo do contexto.

Dada a extrema sensibilidade dos dados sobre migrantes e suas famílias, um componente imprescindível 
de qualquer mecanismo é a incorporação de medidas para garantir que as informações sejam usadas 
somente para os fins aceitos expressamente por quem forneceu os dados. As partes interessadas 
precisam ter ciência de que até mesmo as solicitações mais simples de informações às autoridades 
nacionais podem constituir um risco para os familiares das pessoas migrantes desaparecidas, que 
podem já se encontrar em situações precárias.

Para que um mecanismo desse tipo funcione, as interfaces e vias de compartilhamento entre diferentes 
atores devem possibilitar o fluxo bidirecional de informações; por exemplo, a transmissão das informações 
fornecidas pelas famílias para as autoridades responsáveis pela busca em um país de destino, e o 
encaminhamento de informações sobre o progresso da busca (ou de pedidos de informações adicionais) 
às famílias. As vias de compartilhamento determinam as rotas de transmissão dos dados; por exemplo, 
de uma família no país de origem para um instituto forense no país de destino para fins de identificação, 
por intermédio de autoridades locais, centrais, consulares e/ou diplomáticas. A transmissão e a troca 
de informações podem ocorrer entre os Estados e suas respectivas instituições em diferentes níveis, 
assim como entre organizações internacionais, entidades não governamentais (ONGs e o Movimento 
Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho), atores da sociedade civil e os familiares 
das pessoas migrantes desaparecidas. As interfaces entre cada um desses atores devem definir quais 
informações são compartilhadas, como elas são compartilhadas e a quais restrições e salvaguardas o 
compartilhamento estará sujeito, levando em conta questões como a proteção de dados, a confiança e a 
transparência, assim com os mandatos e as modalidades de trabalho de cada parte envolvida.

M. Carceres/CICV

México: Chiapas, Frontera Corozal. Um barco transportando migrantes através do Rio Usumacinta.
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Os Estados podem cooperar e trocar informações com outros Estados bilateralmente ou por meio de 
acordos multilaterais mais amplos. Essa cooperação entre mecanismos nacionais que funcionam como 
pontos focais no que se refere à questão das pessoas migrantes desaparecidas pode ser alcançada 
valendo-se de canais internacionais já existentes, como autoridades consulares e diplomáticas, ou 
do contato direto entre instituições “correspondentes” específicas, como autoridades forenses ou 
responsáveis pela aplicação da lei ou ministérios de relações exteriores.

O compartilhamento de informações caso a caso, especialmente quando só é possível conjecturar o 
país de origem de uma pessoa não identificada ou de restos mortais não identificados, tende a ser 
ineficiente, uma vez que as informações não são trocadas de maneira sistemática ou em larga escala. 
Isso impede a formulação de múltiplas hipóteses quanto à identidade.

É provável que a eficácia de um mecanismo desse tipo aumente de acordo com o grau de harmonização 
e sistematização (em oposição a acordos ad hoc). Embora um só mecanismo integrado que englobe 
toda uma rota migratória possa representar o cenário ideal, o mais provável é que diferentes tipos de 
acordos coexistam ao longo de uma mesma rota. Quando esse for o caso, esforços deverão ser feitos 
para garantir que esses acordos complementem uns aos outros na maior medida possível; por exemplo, 
por meio do uso de formatos compatíveis e padronizados para a coleta e transmissão de informações.

Portanto, é recomendável fundamentar as trocas de informações em acordos judiciais específicos 
que assegurem um fluxo sistemático de informações e salvaguardas adequadas para a proteção das 
informações.

A. Elementos-chave
Para o funcionamento efetivo de um mecanismo multilateral conforme descrito acima, os seguintes 
elementos são fundamentais:

 − um entendimento comum das respectivas funções das diferentes instituições e atores, inclusive 
os familiares de pessoas migrantes desaparecidas, e das estratégias de busca empregadas ao 
longo de uma rota migratória;

 − uma abordagem coordenada à gestão das informações, baseada em padrões comuns para a 
compilação e o armazenamento das informações, de forma a permitir sua troca e comparação 
efetivas entre diferentes atores e a criação de estruturas/elementos “comuns” (por exemplo, um 
banco de dados regional que contenha informações sobre pessoas migrantes desaparecidas), 
conforme necessário;

 − a criação de interfaces e vias eficazes de compartilhamento de informações entre diferentes tipos 
de atores para possibilitar a troca de informações em conformidade com exigências pactuadas 
conjuntamente, inclusive no que tange à proteção de dados;

 − acordos judiciais que estabeleçam um marco para a troca de informações, a cooperação e a 
coordenação de maneira sistemática entre diferentes atores, em sintonia com seus respectivos 
mandatos e procedimentos de trabalho, e para a criação de salvaguardas relativas à privacidade e 
proteção de dados, entre outras questões.

B. Diretrizes

1. ENTENDIMENTO COMUM DAS FUNÇÕES, DAS ESTRATÉGIAS  
 DE BUSCA E DO PROCESO DE IDENTIFICAÇÃO
Os atores que tiverem interesse em estabelecer uma cooperação ao longo de uma rota migratória 
devem desenvolver um entendimento comum de suas respectivas funções e estratégias de busca e 
do processo de identificação, em consonância com as obrigações internacionais, os marcos jurídicos, 
as normas e as práticas recomendadas pertinentes. As funções dos diferentes atores determinarão, 
entre outras questões, a formulação das vias de compartilhamento de informações, enquanto as 
estratégias de busca e os procedimentos de identificação indicarão os tipos de informações a serem 
obtidos de diferentes atores ao longo de uma rota migratória.

Todo entendimento estabelecido nesse sentido deverá contemplar a participação ativa dos familiares, 
bem como das organizações da sociedade civil que atuam em representação desses indivíduos, 
no processo de formulação e implementação de todas as medidas ligadas à busca e à resposta às suas 
necessidades em um sentido mais amplo.
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Em sintonia com o entendimento descrito acima, os Estados situados ao longo de uma rota migratória 
deverão fazer o possível para adotar marcos jurídicos, regulatórios ou normativos regionais ou 
transregionais de forma a harmonizar as políticas nacionais e os marcos jurídicos e regulatórios referentes 
à busca de pessoas desaparecidas e à identificação forense no contexto de migração. Esses esforços 
deverão facilitar a troca sistemática, com os atores estatais e não estatais pertinentes presentes ao longo 
de uma rota migratória, das informações obtidas de todas as fontes relevantes, que incluem familiares, 
registros forenses, bancos de dados de imigrantes, registros hospitalares, registros de centros de 
detenção, cemitérios ou serviços de sepultamento e outras fontes. Além disso, eles deverão incluir todos 
os dados relevantes referentes às pessoas desaparecidas ou não identificadas, como impressões digitais, 
informações genéticas e informações médicas e dentárias, entre outros. Isso inclui a definição de com 
quem, como e em que medida tais informações poderão ser trocadas, em conformidade com regulamentos 
internos sobre o acesso e proteção às informações e com as normas e obrigações internacionais vigentes.

DESENVOLVIMENTO DE DIRETRIZES CONJUNTAS 
PELA CONFERÊNCIA REGIONAL SOBRE MIGRAÇÃO
Em 2018, os 11  Estados membros centro-americanos e norte-americanos da Conferência Regional 
sobre Migração começaram a desenvolver um conjunto de diretrizes regionais sobre mecanismos de 
coordenação e troca de informações na busca de pessoas desaparecidas no contexto de migração. 
As  diretrizes, que estão em processo de adoção, reconhecem o desafio inédito representado pelo 
desaparecimento de pessoas no processo de migração e enfatizam a importância da ação conjunta e 
da participação de atores não estatais. Elas visam à otimização dos esforços nacionais, bilaterais e 
multilaterais de coordenação e troca de informações, inclusive por meio da fixação de critérios para a 
padronização e troca de informações, do desenvolvimento de modelos para a troca de informações e 
da definição das funções das autoridades consulares, dos ministérios de relações exteriores e de outras 
autoridades pertinentes. Apesar de não terem caráter vinculativo, essas diretrizes, uma vez adotadas, 
representarão o primeiro exemplo no mundo de uma abordagem regional à harmonização e coordenação 
dos processos de busca de pessoas migrantes desaparecidas.

Os marcos regulatórios e as políticas nacionais devem visar ao estabelecimento de pontos focais 
nacionais, seja na forma de mecanismos especiais ou por meio de gabinetes designados nos ministérios 
de relações exteriores ou outras instituições. Esses gabinetes devem otimizar a troca de informações 
entre diferentes instituições em escala nacional e atuar como um único ponto de contato tanto dentro 
do país (por exemplo, para familiares e outros atores que queiram notificar um caso de desaparecimento) 
quanto fora dele (por exemplo, para atores externos envolvidos na busca de uma pessoa migrante 
desaparecida ou para sua família).

Esse tipo de entendimento entre os diferentes atores presentes ao longo de uma rota migratória pode 
ser alcançado progressivamente por meio de reuniões e intercâmbios regulares para identificar os 
desafios existentes, desenvolver procedimentos de cooperação e discutir casos, conforme aplicável.

2.  GESTÃO E HARMONIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES
Valendo-se de seu entendimento comum, suas políticas nacionais e seus mandatos organizacionais, 
os Estados e outros atores presentes ao longo de uma rota migratória devem cooperar na harmonização 
da coleta de informações e no desenvolvimento e implementação de sistemas de gestão de informações 
padronizados/compatíveis. Esses esforços devem incluir sistemas informáticos interoperáveis25 e conter 
informações de alta qualidade, em consonância com normas e obrigações internacionais e os critérios 
para a proteção de dados pessoais. Esses sistemas devem viabilizar a troca de informações entre Estados 
e com outros atores presentes ao longo de uma rota migratória, além de estarem sujeitos a salvaguardas 
adequadas em termos de proteção de dados, de forma a garantir um fluxo bidirecional efetivo de 
informações para a comparação variável, a análise de dados e a possibilidade de desenvolvimento de 
hipóteses quanto à identidade de pessoas desaparecidas e falecidas provenientes de diferentes países.

Para fins de harmonização desses sistemas por toda uma rota migratória, parâmetros regionais referentes 
a sistemas de gestão de informações baseados em práticas recomendadas em escala internacional 
devem ser desenvolvidos, divulgados e aplicados.

25 Dedicados exclusivamente à questão das pessoas migrantes desaparecidas.

https://www.crmsv.org/
https://www.crmsv.org/
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Sempre que possível, o fluxo de informações deve ser sistemático, e não caso a caso. Existem diversas 
maneiras de conseguir isso, dentre as quais estão:

 − a troca sistemática de informações entre pontos focais nacionais ou instituições correspondentes 
(por exemplo, autoridades forenses);

 − a disponibilização de acesso mútuo a bancos de dados e registros, quando necessário, seguindo 
um modelo de “consulta sem compartilhamento”, que permita que uma parte faça pesquisas 
no banco de dados de outra sem obter acesso aos dados contidos nela (assim, quando uma 
possível correspondência for detectada, o proprietário do banco de dados poderá decidir se deseja 
conceder o acesso e a quais informações associadas);

 − a vinculação de bancos de dados compartilhados já existentes em escala regional ou transregional, 
ou a criação de novos bancos de dados desse tipo, de forma a centralizar as informações.

3. INTERFACES E VIAS DE COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES
Deve-se criar interfaces e vias de compartilhamento de informações que estejam dedicadas 
exclusivamente à determinação da sorte e do paradeiro das pessoas migrantes desaparecidas e que 
excluam o uso de dados pessoais relativos a pessoas migrantes desaparecidas e suas famílias para 
outros fins, como investigações criminais e ligadas à imigração. Quando não for possível garantir isso, é 
menos provável que as famílias e outros atores forneçam as informações necessárias para a resolução 
efetiva dos casos (ver a seção 5 sobre proteção de dados e consentimento).

O ACORDO DA COALIZÃO FORENSE DA FRONTEIRA  
COM O FBI SOBRE A COMPARAÇÃO DE DADOS
Em outubro de 2020, o Departamento Federal de Investigação dos EUA (FBI) convidou a EAAF a realizar 
um teste-piloto de um banco de dados humanitário independente criado para a identificação de pessoas 
migrantes desaparecidas (“Standalone Humanitarian DNA Database”), que será hospedado no Centro 
para a Identificação Humana da Universidade do Norte do Texas (UNTCHI). O projeto-piloto é o resultado 
de anos de negociações entre autoridades federais e a Coalizão Forense da Fronteira (FBC), da qual a 
EAAF é membro, com o apoio da Clínica de Direito Internacional dos Direitos Humanos da Faculdade 
de Direito da Universidade da Califórnia em Berkeley. O banco de dados possibilita, pela primeira vez, a 
comparação em larga escala dos perfis de DNA dos parentes de pessoas migrantes desaparecidas com 
os perfis de restos humanos armazenados no banco de dados do UNTCHI, que conteria 50% de todos os 
perfis de restos humanos não identificados armazenados no sistema de banco de dados de DNA dos EUA.

Desde 2010, a FBC já coletou — em parceria com instituições governamentais, inclusive consulados 
estrangeiros nos EUA e instituições governamentais e outras entidades no México e na América Central — 
dados ante mortem e contextuais sobre pessoas migrantes desaparecidas, assim como amostras de DNA 
de referência de mais de 4 mil parentes de pessoas migrantes desaparecidas. Como resultado da parceria 
multilateral, serão compartilhadas informações limitadas com o UNTCHI sobre as pessoas desaparecidas 
(inclusive seu nome, sexo, data de nascimento, e a data e o lugar do desaparecimento) e sobre parentes 
doadores (somente seu nome e parentesco biológico com a pessoa desaparecida). O UNTCHI desenvolveu 
políticas e procedimentos de envio de dados/amostras para o banco de dados que estabelecem que ele 
será usado somente para fins humanitários, de forma que os funcionários responsáveis pela proteção de 
fronteiras não terão acesso ao banco de dados nem às informações contidas nele. Além disso, os dados 
genéticos dos familiares serão comparados apenas com o registro de restos mortais não identificados, e 
não com nenhum registro criminal. Os familiares podem solicitar a exclusão de seus dados genéticos a 
qualquer momento, e os restos mortais (assim como os dados genéticos dos familiares) serão destruídos 
quando for detectada uma correspondência.

O projeto-piloto oferece uma oportunidade inédita de aliviar o sofrimento dos familiares que estão em 
busca de um ente querido desaparecido. No entanto, será fundamental monitorar atentamente as 
preocupações ligadas à privacidade — por exemplo, sobre como os dados genéticos serão usados —  
e garantir que essa iniciativa priorize o tratamento digno e humanizado dos familiares, especialmente 
durante o processo de notificação.

As vias de compartilhamento de informações devem ser bidirecionais, de forma a possibilitar estratégias 
de busca que comecem a partir da notificação do desaparecimento por parte das famílias e, também, da 
localização de restos mortais não identificados ou do recebimento de pedidos de migrantes que perderam o 
contato com seus familiares.

https://www.unthsc.edu/center-for-human-identification/
https://www.unthsc.edu/center-for-human-identification/
https://forensicbordercoalition.org/
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Além disso, elas devem assegurar que as famílias tenham acesso a todas a informações pertinentes 
sobre o caso de seu parente desaparecido nos países de origem, trânsito e destino e que elas recebam 
atualizações regulares sobre o status do processo de busca e identificação. Essas vias devem ainda 
estabelecer canais claros para a notificação oportuna das famílias caso restos mortais sejam identificados 
ou uma pessoa desaparecida seja localizada com vida e esteja disposta a restabelecer o contato.

Na ausência de um marco comum e integrado para a troca de informações ou de uma troca direta entre 
instituições “correspondentes”, os consulados e representantes diplomáticos dos países de origem 
das pessoas migrantes devem facilitar a troca de informações de registros nacionais (como dados 
biométricos e impressões digitais) com as instituições pertinentes nos países de trânsito e destino, 
mediante solicitação. Além disso, eles devem criar um sistema para comunicação e troca de informações 
com entidades não estatais que possuam informações sobre pessoas migrantes desaparecidas ou suas 
famílias ou que ajam em representação desses indivíduos.

Para respeitar a necessidade de instituições de outros países de revisar ou conduzir sua própria análise 
científica para identificação forense, e para evitar a duplicação de entrevistas com os familiares das 
pessoas desaparecidas e da coleta de amostras desses indivíduos, as informações compartilhadas 
devem incluir os resultados das identificações e detalhes do processo de análise e comparação de 
dados realizado para a identificação de pessoas falecidas.

4.  ACORDOS JUDICIAIS
As partes interessadas devem firmar acordos bilaterais ou multilaterais ou memorandos de  
entendimento para estabelecer um marco jurídico para a troca de informações e a formulação de 
estratégias conjuntas voltadas para a busca de pessoas migrantes desaparecidas, levando em 
consideração os respectivos mandatos e procedimentos de trabalho dos atores envolvidos. Esses 
instrumentos devem conter disposições relativas a questões como as seguintes:

 − a consulta ou compartilhamento sistemáticos dos dados, em vez de trocas caso a caso;
 − o desenvolvimento de ferramentas, métodos e procedimentos operacionais padronizados;
 − a criação de capacidades ou elementos conjuntos (por exemplo, bancos de dados regionais), 

conforme necessário;
 − disposições abrangentes sobre a privacidade e proteção de dados e que garantam que as 

informações só sejam acessadas e utilizadas para esclarecer a sorte e o paradeiro das pessoas 
migrantes desaparecidas;

 − a verificação, por parte dos países de trânsito e destino, das informações recebidas dos especialistas 
forenses nos países de origem das pessoas migrantes;

 − o compartilhamento e a replicação de práticas recomendadas.

C. Conscientização e capacitação das instituições aplicáveis
Os países de origem, trânsito e destino das pessoas migrantes, assim como os atores estatais com 
atuação ao longo das rotas migratórias, devem promover a conscientização entre as instituições e os 
funcionários aplicáveis sobre a questão das pessoas migrantes desaparecidas. Deve-se proporcionar 
capacitação sobre a busca de pessoas desaparecidas, a coleta de informações, a proteção de dados 
pessoais e a identificação forense de pessoas falecidas não identificadas no contexto de migração.

Ao mesmo tempo, todas as partes interessadas devem fazer o possível para conscientizar as pessoas 
migrantes e suas famílias sobre os processos, medidas e instituições que estão à sua disposição para 
auxiliar na busca e atender às suas outras necessidades.

D. Troca internacional e aprendizagem entre pares
Os Estados e outros atores devem participar ativamente de trocas internacionais de experiências entre 
diferentes contextos e considerar o engajamento entre pares um meio importante de se beneficiarem 
das lições aprendidas em outros contextos. Além disso, os esforços para gerar, coletar e analisar dados, 
especialmente em escala transnacional, devem ser aperfeiçoados. Esse tipo de análise é imprescindível 
para a elaboração e o funcionamento eficaz de mecanismos dessa natureza.
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Glossário
Amostras biológicas: As amostras biológicas obtidas dos parentes de pessoas desaparecidas ou 
de indivíduos não identificados que contenham DNA que possa ser analisado para produzir um perfil 
genético que seja suficientemente confiável para comparação com outros perfis a fim de determinar o 
parentesco e/ou para fins de identificação. Exemplos: amostras de sangue, saliva ou ossos.

Compartilhamento internacional de dados: Qualquer ato que resulte na transferência, 
no compartilhamento ou no acesso de dados pessoais através de fronteiras nacionais ou envolvendo 
organizações internacionais. Trata-se de um processo que envolve tornar os dados pessoais acessíveis, 
eletronicamente ou por outros meios, fora do Estado onde eles foram coletados ou tratados originalmente.

Consentimento: Uma indicação específica, informada e dada livremente dos desejos de um titular de 
dados, pela qual ele ou ela concorda com o tratamento dos dados pessoais relativos a ele ou ela.

Dados ante mortem (dados AM): Informações sobre a pessoa antes do desaparecimento. Também são 
chamados de “dados sobre pessoas desaparecidas”. Esses dados podem ser obtidos de familiares, de 
testemunhas de um desaparecimento de migrantes e, em alguns casos, de amigos próximos e colegas. 
As informações podem incluir o seguinte:

 − informações gerais de cunho pessoal e social (nome, idade, endereço residencial, local de trabalho, 
estado civil, etc.);

 − aparência física (altura, peso, cor dos olhos, cor do cabelo, etc.);
 − histórico médico e odontológico (fraturas, doenças, dentes faltantes, coroas dentárias, obturações, 

etc.);
 − características distintivas (hábitos, como o de fumar cachimbo, e feições singulares, como cicatrizes, 

marcas de nascença ou tatuagens);
 − roupas e outros objetos pessoais que a pessoa desaparecida vestia ou portava quando foi vista pela 

última vez;
 − quaisquer circunstâncias relacionadas ao desaparecimento;
 − amostras ou dados biológicos coletados dos parentes das pessoas desaparecidas para fins de 

criação de perfis genéticos e realização de análises genéticas comparativas.

Dados pessoais: Qualquer informação relacionada a uma pessoa física identificada ou identificável.

Dados post mortem (dados PM): Informações obtidas por meio da inspeção e análise científica de 
restos mortais. Também são chamados de “dados sobre pessoas não identificadas”. Os dados post 
mortem usados para fins de identificação incluem o seguinte:

 − informações gerais sobre os restos mortais (faixa etária, sexo, altura, etc.);
 − fatos médicos e odontológicos, inclusive características singulares dos restos mortais (sinais de 

fraturas antigas ou marcas de cirurgias, condições dos dentes e presença de tratamento dentário, 
como obturações, etc.);

 − trauma e danos post mortem aos restos mortais (intencionais ou acidentais);
 − impressões digitais;
 − dados/amostras de DNA;
 − roupas e objetos pessoais encontrados com os restos mortais;
 − causa da morte, quando possível, e informações circunstanciais sobre os restos mortais (estado 

de preservação, quando e onde foram encontrados e como foram parar nesse lugar, incluindo 
depoimentos de testemunhas, etc.);

 − informações relativas ao tratamento final do corpo (local de armazenamento provisório, 
sepultamento, etc.).

Família/familiares: A definição de “família” deve poder ser interpretada de maneira ampla e deve ser 
flexível, alinhando-se às tradições e aos valores culturais de cada povo e às variações contextuais, 
levando em conta a dependência emocional prolongada e a aceitação mútua de relacionamentos. 
Ela não deve se limitar a um conceito meramente biológico (em vez de social) e deve ser interpretada 
de maneira a incluir pais adotivos ou a família de acolhimento ou, quando aplicável, membros da 
família extensa ou da comunidade, segundo os costumes locais. Todas as crianças e adolescentes 
tratados como parte de uma família, independentemente de seu status legal, devem ser reconhecidos 
como membros da família. Uma vez que é comum que os migrantes fiquem separados de sua família 
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por períodos prolongados de tempo, eles podem desenvolver laços sociais importantes com seus 
companheiros de viagem. Embora não sejam familiares, esses contatos devem ser reconhecidos no 
que se refere a questões relativas tanto à notificação de um desaparecimento quanto à disponibilização 
de informações que possam auxiliar na busca e identificação. Deve-se prestar especial atenção ao lidar 
com famílias divididas, que possam ter visões conflitantes ou necessidades diferentes.

Identificação de restos mortais: Uma verificação legal (validada pela assinatura da autoridade 
jurisdicional aplicável) da correspondência estabelecida cientificamente entre informações sobre 
pessoas desaparecidas e restos mortais não identificados.

Interfaces: Para os fins deste documento, as interfaces entre as partes interessadas aplicáveis devem 
definir quais informações são compartilhadas, como elas são compartilhadas e a quais restrições e 
salvaguardas o compartilhamento estará sujeito, levando em conta questões como a proteção de 
dados, a confiança e a transparência, assim como os mandatos e os procedimentos de trabalho de 
cada parte envolvida.

Mecanismo: Para os fins deste documento, entende-se que um mecanismo inclui instituições e 
processos que são criados com a finalidade de esclarecer a sorte e o paradeiro de pessoas migrantes 
desaparecidas, com ou sem vida. Ele pode ser concebido como uma rede flexível formada por diferentes 
tipos de partes interessadas que cooperam na troca e análise de informações e cujas respectivas 
funções e importância relativa podem variar drasticamente, dependendo do contexto.

Modelo de “consulta sem compartilhamento”: Permite que uma parte faça pesquisas no banco de 
dados de outra sem obter acesso aos dados contidos nele. Quando uma possível correspondência 
é detectada, o proprietário do banco de dados pode decidir se deseja conceder o acesso e a quais 
informações associadas. 

Pessoa desaparecida: Uma pessoa cujo paradeiro é desconhecido pelos seus familiares e/ou, com 
base em informações confiáveis, tenha sido dada como desaparecida segundo a legislação nacional 
em conexão com um conflito armado internacional ou não internacional, outra situação de violência, 
um desastre ou qualquer outra situação que possa exigir a intervenção de uma autoridade competente 
do Estado (CICV, Guiding Principles/Model Law on the Missing, disponível em: https://www.icrc.org/en/
document/guid- ing-principles-model-law-missing-model-law).

Pessoa migrante: Para os fins deste documento, “pessoa migrante” refere-se a todas as pessoas 
que deixam ou fogem de suas casas em busca de segurança ou melhores perspectivas de vida no 
exterior e que podem estar passando por dificuldade e precisar de proteção ou assistência humanitária.  
As pessoas migrantes podem ser trabalhadores, estudantes e/ou estrangeiros considerados irregulares 
pelas autoridades públicas. Também podem ser pessoas refugiadas, requerentes de asilo e/ou apátridas.

Sistemas de gestão de dados: Políticas, procedimentos, materiais e ferramentas vigentes para a 
coleta, preservação, proteção, compartilhamento e eventual destruição dos tipos de dados pertinentes 
por parte da(s) agência(s) aplicável(is).

Titular dos dados: Um indivíduo que pode ser identificado direta ou indiretamente, em particular por 
referência aos dados pessoais.

Tratamento de dados: Qualquer operação ou conjunto de operações realizadas sobre dados pessoais ou 
conjuntos de dados pessoais, seja ou não por meios automatizados. Exemplos: coleta, registro, organização, 
estruturação, armazenamento, adaptação ou alteração, recuperação, consulta, uso, divulgação por 
transmissão, disseminação ou disponibilização de outra forma, alinhamento, combinação ou exclusão.

Vias de compartilhamento de informações: Para os fins deste documento, as vias de compartilhamento 
determinam as rotas de transmissão dos dados; por exemplo, de uma família no país de origem para um 
instituto forense no país de destino para fins de comparação, por intermédio de autoridades locais, 
centrais, consulares e/ou diplomáticas. A transmissão e a troca de informações podem ocorrer entre 
os Estados e suas respectivas instituições em diferentes níveis, assim como entre entidades não 
governamentais (organizações internacionais, ONGs e o Movimento Internacional da Cruz Vermelha e 
do Crescente Vermelho), atores da sociedade civil e os familiares das pessoas migrantes desaparecidas.

https://www.icrc.org/en/document/guiding-principles-model-law-missing-model-law
https://www.icrc.org/en/document/guiding-principles-model-law-missing-model-law
https://www.icrc.org/en/document/guiding-principles-model-law-missing-model-law
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Deborah Ruiz Verduzco, Comissão Internacional de Pessoas Desaparecidas (CIPD), 
México/Países Baixos

Marta Sánchez Dionis, Organização Internacional para as Migrações (OIM), Alemanha

Rosa Nelly Santos, Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Progreso, Honduras 
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Sobre o projeto “Pessoas Desaparecidas” do CICV

A Agência Central de Busca do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) tem um mandato de longa 
data e 150 anos de experiência operacional na localização de pessoas desaparecidas e na reunificação 
de familiares separados. Por acreditar que é necessária a conjugação de forças em escala mundial para 
melhorar a resposta global à tragédia que é a questão das pessoas desaparecidas e à incerteza que os 
parentes dessas pessoas devem enfrentar, o CICV lançou o projeto “Pessoas Desaparecidas” em 2018. 
Em parceria com outros atores, o CICV, por meio dessa iniciativa, visa reunir especialistas, representantes 
familiares e outras partes interessadas importantes do mundo inteiro a fim de estabelecer um consenso 
com relação às práticas recomendadas, promover os padrões técnicos já existentes e desenvolver 
novos padrões quando necessário. Para obter mais informações sobre o projeto, confira este livreto e 
este vídeo.

https://shop.icrc.org/missing-persons-project-a-global-response-pdf-en
https://vimeo.com/345650374
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