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Imagem da capa:
Região de Saint-Louis, vilarejo de Ndiebène, Senegal. Khady, 32 anos, esposa de um migrante desaparecido,  
se beneficia do projeto psicossocial organizado pelo CICV e pela Cruz Vermelha Senegalesa. Ela também frequenta 
aulas de alfabetização em Wolof e participa de um programa de financiamento e apoio socioeconômico.
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Contexto
Em maio de 2019, o Projeto “Pessoas Desaparecidas” do Comitê Internacional da Cruz Vermelha 
(CICV), realizado em cooperação com a Organização Internacional para as Migrações (OIM) e a 
Equipe Argentina de Antropologia Forense (EAAF), organizou uma oficina em Antígua, Guatemala, 
sobre a questão das pessoas migrantes desaparecidas. Pediu-se a participantes do mundo todo 
que identificassem áreas nas quais o desenvolvimento de orientação técnica ajudaria a melhorar 
a resposta aos casos de pessoas migrantes desaparecidas e às necessidades das famílias delas. 
A redação de um conjunto de princípios para orientar a interação de uma ampla gama de partes 
interessadas com famílias de pessoas migrantes desaparecidas foi uma das três recomendações 
acordadas na reunião. Os participantes apontaram os desafios específicos enfrentados pelas 
famílias em contextos migratórios, a grande importância do princípio de “não causar danos” 
e a necessidade de colocar as famílias no centro de todos os esforços para atender às suas 
necessidades. 

Os princípios orientadores definidos abaixo foram desenvolvidos pelo Projeto “Pessoas 
Desaparecidas” do CICV, discutidos em uma reunião de especialistas realizada on-line em 2020 e 
posteriormente abertos para consulta pública e adaptados nesse sentido. 
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Introdução
Este documento apresenta um conjunto de princípios para orientar as partes interessadas nas 
suas interações com famílias de pessoas migrantes desaparecidas.1,2 Para os fins deste documento, 
entende-se que uma pessoa migrante desaparecida é alguém cujo paradeiro é desconhecido pelos 
seus familiares e/ou que, com base em informações confiáveis, foi dada como desaparecida como 
resultado de uma tentativa de migração. O termo “pessoa migrante desaparecida” inclui pessoas 
com e sem vida. Os princípios visam orientar a interação entre as famílias e uma ampla gama 
de partes interessadas, incluindo os Estados e seus vários órgãos, organizações internacionais 
e não governamentais, e atores da sociedade civil, como associações de famílias de pessoas 
desaparecidas. Eles partem do princípio de que as famílias devem ser os atores centrais nos 
esforços para atender às suas necessidades. Embora a responsabilidade primária de atender 
a essas necessidades recaia sobre os Estados, outras partes podem apoiar seus esforços. Isso 
inclui todos os elementos que dizem respeito a como as partes interessadas interagem com as 
famílias e como as famílias podem participar de maneira mais eficaz no processo de coleta, análise 
e compartilhamento de informações para determinar a sorte e o paradeiro das pessoas migrantes 
desaparecidas e para atender às suas outras necessidades. 

Os princípios são orientados pela necessidade de abordar as muitas consequências do 
desaparecimento de um ente querido para as famílias, incluindo a devastadora incerteza de não 
conhecer a sua sorte e paradeiro. Isso pode incluir impactos jurídicos, administrativos, econômicos 
e/ou psicossociais que podem sobrecarregar a capacidade das pessoas de lidar com a situação. 
As famílias de pessoas migrantes desaparecidas compartilham muitos dos desafios que afetam as 
famílias de pessoas desaparecidas em outros contextos. No entanto, a sua situação é complicada 
pelo fato de o seu ente querido ter desaparecido em outro país. As barreiras criadas pela distância, 
idioma e cultura costumam dificultar a obtenção de informações sobre o familiar desaparecido. 
Desafios semelhantes podem ser enfrentados por famílias que também são migrantes, visto que 
as suas circunstâncias também tendem a ser precárias.

Os princípios englobam práticas recomendadas, que representam abordagens técnicas para 
atender às variadas necessidades das famílias de pessoas migrantes desaparecidas. Eles também 
estão alinhados a obrigações e padrões jurídicos internacionais relevantes, sem prejuízo dessas 
obrigações e padrões, inclusive à legislação referente a direitos humanos.

No cerne dos princípios está o entendimento de que as famílias têm a necessidade de conhecer 
a sorte e o paradeiro das pessoas desaparecidas e têm direitos relevantes segundo os ramos 
aplicáveis do Direito Internacional (p. ex., o direito segundo o Direito Internacional Humanitário de 
conhecer a sorte e o paradeiro das pessoas desaparecidas como resultado de conflitos armados, 
e o direito segundo o Direito Internacional dos Direitos Humanos de saber a verdade sobre as 
circunstâncias de um desaparecimento forçado, o andamento e os resultados da investigação e o 
que aconteceu com a pessoa desaparecida). Por fim, o princípio de “não causar danos” — que exige 
que os atores se esforcem para não causar mais danos e sofrimento em decorrência das suas 
ações — deve nortear todas as interações com as famílias. 

1 Não existe uma definição universalmente aceita de “migrante” segundo o Direito Internacional. O CICV, assim como o restante do 
Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, considera migrantes todas as pessoas que saem ou fogem das 
suas casas em busca de segurança ou melhores perspectivas no exterior e que podem estar em perigo e precisar de proteção ou 
assistência humanitária. As pessoas migrantes podem ser trabalhadoras, estudantes e/ou estrangeiras consideradas irregulares pelas 
autoridades públicas. Também podem ser refugiadas, requerentes de asilo e/ou apátridas.

2 A noção de pessoas desaparecidas não está definida no Direito Internacional. O CICV entende as pessoas desaparecidas como 
indivíduos sobre os quais as suas famílias não têm notícias e/ou que, com base em informações confiáveis, foram declaradas 
desaparecidas como resultado de um conflito armado (internacional ou não internacional), outra situação de violência, um desastre 
ou qualquer outra situação que requeira a intervenção de uma autoridade estatal competente (ver CICV, Guiding Principles/Model Law 
on the Missing, disponível em inglês em https://www.icrc.org/en/document/guiding-principles-model-law-missing-model-law). Isso 
inclui pessoas desaparecidas no contexto da migração.

https://www.icrc.org/en/document/guiding-principles-model-law-missing-model-law
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Os princípios
I.  Entendimento das famílias 

e do papel que desempenham
1. As famílias e os seus conhecimentos 
 devem ser centrais em todos os esforços

Quem trata da questão das pessoas migrantes desaparecidas precisa colocar as famílias e sua 
experiência e conhecimento no centro de qualquer esforço, garantindo ao mesmo tempo a segurança 
e o bem-estar delas. Isso deve incluir, entre outras ações, esforços para garantir a participação ativa 
das famílias na concepção e na implementação de todas as medidas relacionadas à busca dos seus 
entes queridos e à resposta às suas necessidades em um sentido mais amplo. Para isso, é preciso 
prestar apoio às famílias durante a busca para ajudá-las a compreender processos que, muitas 
vezes, são altamente técnicos e para garantir que elas tenham acesso a todas as informações 
relevantes, sempre que possível — inclusive o acesso físico aplicável, facilitado por uma permissão 
especial para entrar em determinado território. Nos casos em que a busca for liderada por outras 
partes, as famílias devem poder compartilhar e receber informações dessas partes. As famílias 
também devem ter a opção de não participar, se assim desejarem.

2.  Entenda e considere o contexto cultural

Qualquer abordagem às famílias das pessoas desaparecidas deve ser feita levando em consideração 
a compreensão da cultura local. Isso pode incluir o luto e costumes funerários, a ambiguidade dos 
papéis sociais — por exemplo, se uma mulher cujo marido desapareceu é considerada esposa ou 
viúva — e a estigmatização. Na prática, a melhor abordagem é garantir que as interações com as 
famílias envolvam pessoas do mesmo contexto cultural e, idealmente, membros de outras famílias 
afetadas.

3. Defina a família em um sentido amplo

A definição de família deve ser passível de ser interpretada de forma ampla e flexível, de 
acordo com as tradições e os valores culturais de cada povo e as variações contextuais, e levar 
em consideração a dependência emocional prolongada e a aceitação mútua das relações.3  
Ela não deve se limitar a um conceito puramente biológico (em vez de social) e deve ser interpretada 
de forma a incluir pais adotivos ou substitutos ou, quando aplicável, membros da família extensa e da 
comunidade, em sintonia com os costumes locais. Todas as crianças tratadas como parte da família, 
independentemente da sua situação legal, devem ser reconhecidas como membros da família.

Como as pessoas migrantes costumam ficar separadas das suas famílias por longos períodos, elas 
podem desenvolver laços sociais importantes com os seus companheiros de viagem. Embora não 
sejam membros da família, esses contatos devem ser reconhecidos para fins tanto de notificação do 
desaparecimento como de disponibilização de informações que auxiliem na busca e na identificação. 
Atenção especial deve ser prestada no momento de lidar com famílias cujos membros podem ter 
pontos de vista conflitantes ou necessidades diferentes.

 

3 Não existe uma definição explícita de “família” no Direito Internacional. No entanto, a abordagem de vários instrumentos e mecanismos 
de direitos humanos no nível internacional e regional é interpretar o termo de uma maneira ampla.
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 4. Tente localizar e se envolver com famílias 
 de pessoas migrantes desaparecidas

Para que as famílias se envolvam e participem dos processos que visam atender às suas 
necessidades, primeiro elas precisam ser identificadas. A localização e a participação das famílias 
devem ser uma prioridade sempre que possível, sobretudo para os Estados — que têm obrigações 
relativas à busca de pessoas migrantes desaparecidas e à investigação de supostas violações —, 
mas também para os atores da sociedade civil que procuram trabalhar com e para as famílias. 
Os Estados e outras partes interessadas que trabalham com famílias não devem esperar até que 
uma pessoa não identificada, com ou sem vida, seja encontrada para iniciar o processo de busca, e 
sim ser proativos na coleta de dados de famílias sobre os seus entes queridos desaparecidos para 
os fins da busca, sujeito a salvaguardas apropriadas em matéria de proteção de dados.

5.  Assegure o consentimento informado 
no que se refere à participação das famílias

Esses princípios consagram a abordagem de “não causar danos”, portanto, cuidado especial deve 
ser tomado para obter o consentimento livre, informado e específico das famílias para qualquer 
participação delas, além do contato inicial. Esse consentimento deve ser entendido como um 
processo, em vez de um evento único, baseado na confiança e na transparência e sujeito à rescisão 
a qualquer momento. Muitas das questões ligadas ao consentimento podem ser solucionadas por 
meio da maximização da participação das famílias. No caso de crianças, o consentimento informado 
deve ser tratado de acordo com a capacidade e o nível de maturidade delas. Os procedimentos 
devem ser adaptados para permitir que as crianças participem plenamente de todas as etapas do 
processo, de acordo com o que for identificado como seu melhor interesse, seus desejos e seus 
sentimentos.

6. Busque a confiança das famílias como uma base  
 essencial para trabalhar com elas

Todos os atores que buscam a participação de famílias de pessoas migrantes desaparecidas 
devem fazê-lo com base no fato de que as famílias confiam neles e veem essa confiança como um 
pré-requisito para a sua participação. Quem interage com as famílias deve, sempre que possível, 
procurar compreender e respeitar as percepções que elas têm sobre o destino dos desaparecidos.

7.  Compreenda e atenda às necessidades das famílias

Além do esclarecimento da sorte e do paradeiro das pessoas desaparecidas, as famílias de pessoas 
migrantes desaparecidas muitas vezes têm diversas outras necessidades, sejam elas jurídicas, 
administrativas, econômicas, psicossociais ou de outra natureza. Apesar do seu mandato específico, 
qualquer parte interessada que interaja com as famílias de pessoas migrantes desaparecidas 
deve contar com habilidades para avaliar as necessidades delas. Essas avaliações provavelmente 
exigirão equipes multidisciplinares e deverão aderir a uma abordagem de “não causar danos”. 
Quando os atores forem incapazes de atender a necessidades específicas, eles deverão procurar 
encaminhar as famílias para quem contar com a capacidade necessária para fazer isso.



5

8.  Desenvolva interações que atendam às diferentes 
necessidades dos membros da família

Os membros da família apresentarão necessidades diferentes dependendo de uma série de fatores, 
como sexo, idade, situação econômica, situação judicial e deficiência, assim como o pertencimento 
a povos indígenas, a grupos étnicos ou culturais e à comunidade de pessoas lésbicas, gays, 
bissexuais, transgênero e intersexo. Portanto, qualquer envolvimento com membros da família 
poderá exigir abordagens, experiência e conhecimento específicos, tanto para ser eficaz quanto 
para evitar danos ou discriminação. Deve-se considerar também a natureza interseccional das 
vulnerabilidades, da discriminação e da desvantagem, que podem afetar o envolvimento com tais 
membros da família e dificultar a participação deles.

Atenção especial deve ser dada ao efeito do gênero na experiência de uma pessoa que tem 
um familiar desaparecido e às necessidades resultantes disso. Quando os desaparecidos são 
homens, as mulheres da família podem enfrentar vulnerabilidade econômica e incerteza jurídica, 
por exemplo, no que diz respeito ao controle da propriedade ou à tutela de crianças. Portanto, 
as interações devem ser conduzidas com uma perspectiva de gênero e por uma equipe que tenha 
recebido capacitação adequada.

O melhor interesse de qualquer criança menor de 18 anos cujo pai, mãe ou outra pessoa responsável 
esteja ausente deve ser a consideração principal na prestação de apoio, tanto individualmente como 
para a família como um todo, esteja a criança com a sua unidade familiar ou desacompanhada. Isso 
significa considerar os desejos de uma criança em todas as questões relativas aos seus interesses, 
de forma adequada à sua idade e ao seu nível de maturidade. Uma criança desacompanhada pode 
requerer a nomeação de um(a) tutor(a) legal, a reunificação com outros membros da família ou a 
prestação de cuidados alternativos e de apoio adaptado, como o apoio psicossocial especializado.

9. Apoie e conte com associações de familiares 
 como uma via importante para a participação

As associações de familiares representam uma forma de participação particular e benéfica para 
as famílias, funcionando como um intermediário de confiança entre elas e outros atores, tanto 
em casa como no exterior. Essas associações podem viabilizar a troca de informações em ambos 
os sentidos e funcionar como um ponto focal de confiança em torno do qual as famílias podem se 
reunir para oferecer solidariedade e apoio mútuo. Em contextos onde tais associações não existem, 
outros grupos, inclusive a sociedade civil, associações de migrantes, organizações religiosas 
e outras redes, podem ter melhores condições de oferecer solidariedade e apoio e defender os 
interesses das famílias.
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II.  Proteção e não discriminação

10.  Proteja as famílias

As famílias de pessoas migrantes desaparecidas podem precisar de proteção contra ameaças à 
sua segurança. Os Estados têm a obrigação de zelar pelos direitos humanos e pelas liberdades 
fundamentais de todos os indivíduos sob sua jurisdição, incluindo o direito à liberdade e à segurança 
pessoal. Os Estados podem receber apoio de outros atores no cumprimento dessas obrigações. 
As interações com as famílias devem respeitar e respaldar as próprias estratégias de proteção 
familiar e devem se basear em uma análise contextual, que inclua a consideração de que os próprios 
membros da família podem ser migrantes irregulares.

11. Ajude as famílias a reivindicarem os seus direitos

A relação entre as famílias de pessoas migrantes desaparecidas e os atores que procuram ajudar 
a atender às necessidades delas pode ser entendida em termos dos membros da família como 
detentores de direitos: muitas das necessidades que eles expressam podem ser atendidas por meio 
da garantia dos seus direitos. Sendo assim, todos os atores devem procurar garantir que as famílias 
estejam cientes dos seus direitos, ajudá-las a reivindicar tais direitos e lembrar as autoridades das 
suas obrigações a esse respeito.

D. Membreno/CICV

Tegucigalpa, Parque Central, Honduras. Durante o Dia Internacional das Pessoas Desaparecidas,  
uma mãe mostrauma foto da filha.
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12.  Respeite o princípio da não discriminação 
e dê as mesmas oportunidades a todas as famílias 

As famílias de pessoas migrantes desaparecidas têm direito a igual proteção da lei e devem ser 
protegidas contra discriminação por qualquer motivo, como raça, cor, sexo, idade, idioma, religião, 
opinião política ou de outra natureza, crenças ou práticas culturais, propriedade, nascimento ou 
outro status, orientação sexual, origem étnica ou social, deficiência ou situação imigratória.

13.  Uma abordagem fundamentada na saúde mental 
e psicossocial: reduza o risco de danos e minimize 
a estigmatização

Quem trabalha com famílias deve estar ciente das consequências psicossociais para as pessoas que 
têm um familiar desaparecido. A incerteza quanto ao que aconteceu com a pessoa desaparecida, 
juntamente com as consequências econômicas e sociais do desaparecimento, constituem um fator 
de risco para o surgimento de problemas de saúde mental e dificuldades psicossociais, podendo 
levar muitas vezes a sérios distúrbios psicológicos. Sendo assim:

 − qualquer resposta às necessidades das famílias deve buscar apoiar os seus esforços de busca;
 − quando o sofrimento psíquico for agudo e intenso, deve-se providenciar o encaminhamento 

para serviços especializados de saúde mental projetados para atender às necessidades 
específicas das famílias, quando tais serviços estiverem disponíveis (quando não, eles deverão 
ser instaurados);

 − os atores devem estar cientes dos impactos sociais, como a estigmatização, e garantir que a 
intervenção sirva para minimizá-los;

 − nos casos de morte da pessoa desaparecida, deve-se ter cuidado especial para garantir uma 
abordagem fundamentada na saúde mental e psicossocial desde o momento da exumação 
até a notificação da identificação e a devolução dos restos mortais à família. Processos 
específicos para tais situações devem estar disponíveis para prestar apoio às famílias.

III.  Compartilhamento e proteção 
das informações

14.  Crie um ponto de contato claro para as famílias

As autoridades dos países de origem, trânsito e destino e outros atores envolvidos na busca 
de pessoas migrantes desaparecidas devem garantir que as famílias e outras pessoas possam 
denunciar o desaparecimento e dar ou obter informações relevantes sem consequências adversas, 
usando procedimentos simples e acessíveis.

Dado que, muitas vezes, várias agências estarão envolvidas na gestão de informações relevantes, 
inclusive em várias jurisdições geográficas, os atores aplicáveis — e os Estados, em particular — 
devem procurar designar pontos de contato claros aos quais as famílias e outras pessoas podem se 
dirigir. Esses pontos focais também devem facilitar o acesso transnacional para famílias de pessoas 
migrantes desaparecidas por meio de canais diplomáticos e consulares e/ou a colaboração com 
organizações não governamentais e internacionais nos Estados de origem, trânsito e destino da 
pessoa migrante.

Quando isso não for possível, as redes informais e as comunidades da diáspora nesses Estados 
devem ser consideradas canais de informação.
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15.  Maximize o compartilhamento de informações 
com as famílias

A qualidade e a quantidade de informações compartilhadas com as famílias são cruciais tanto para 
atender às suas necessidades de forma eficaz quanto para gerenciar as expectativas em torno do 
processo. Os Estados e quaisquer outros atores que buscam atender às necessidades das famílias 
devem, portanto, se esforçar para compartilhar o máximo possível de informações relevantes e 
úteis com as famílias, em tempo hábil e em um idioma que entendam.

16.  Proteja os dados pessoais e garanta o seu uso legítimo

A proteção dos dados pessoais é uma parte fundamental da proteção da vida, integridade e dignidade 
das famílias. O tratamento de dados pessoais deve respeitar os princípios de proteção de dados, 
como a justiça e legalidade, que exigem que haja um fundamento jurídico para as atividades de 
tratamento e que os dados de uma pessoa só sejam tratados dentro do que seria razoável esperar.

Quando os dados são coletados das famílias, deve-se obter o consentimento livre, informado e 
específico delas. Isso engloba o princípio da transparência, que exige que seja compartilhada pelo 
menos uma quantidade mínima de informações sobre como os dados serão tratados com o membro 
da família no momento da coleta dos dados. Como as pessoas desaparecidas não podem dar o 
seu consentimento para a coleta e uso dos seus dados pessoais, será necessário usar o interesse 
público ou vital como fundamento jurídico. Quando uma pessoa desaparecida é encontrada viva, 
seu consentimento precisará ser obtido antes de compartilhar informações sobre ela, inclusive 
com os seus familiares. As informações sobre qualquer criança e sua identidade devem estar 
sujeitas a medidas de proteção adicionais para a coleta, o armazenamento e o compartilhamento 
das informações.

Outros princípios relacionados à limitação da finalidade dos dados, minimização, limitação do 
armazenamento, segurança e prestação de contas também devem ser respeitados.

17. Assegure-se de que as famílias sejam notificadas 
 de forma adequada sobre as identificações

As equipes devem ser treinadas para explicar em detalhe o conteúdo dos relatórios de identificação 
multidisciplinar aos familiares da pessoa desaparecia que morreu, sobretudo em questões forenses. 
A mensagem deve ser transmitida em um idioma que entendam, de forma clara e empática, sempre 
que possível pessoalmente e em um espaço protegido e seguro. Uma cópia do relatório que identifica 
a pessoa migrante desaparecida também deve ser entregue à família no seu idioma. Sempre que 
possível, a notificação deve ser realizada por equipes multidisciplinares, incluindo especialistas 
forenses e psicossociais.
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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 vídeo.

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