
Conjunto mínimo de  
dados para a busca de 
migrantes desaparecidos



Imagem da capa:
México, estado de Tlaxcala, Apizaco, abrigo para migrantes. Os migrantes estão lendo folhetos  
que receberam do CICV, que contêm conselhos práticos.
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Contexto
Em maio de 2018, o projeto “Missing Persons” do 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, onde profissionais do mundo inteiro trabalharam 
com a questão dos migrantes desaparecidos. Foi pedido que os participantes identificassem áreas 
em que o desenvolvimento de orientações técnicas ajudaria a melhorar a resposta. A harmonização 
da coleta de dados por meio de um conjunto de dados padronizado foi uma das três recomendações 
pactuadas durante o encontro. 

Os participantes observaram que diferentes atores dialogam com as famílias dos migrantes 
desaparecidos a partir de diferentes mandatos e objetivos. Dado que esclarecer o que aconteceu 
com os migrantes desaparecidos e qual é seu paradeiro deveria ser um objetivo comum a todos 
os atores envolvidos neste campo, os participantes recomendaram a formulação de um conjunto 
“mínimo” de dados a serem coletados por todos os atores, sem prejuízo a eventuais dados 
“secundários” que precisassem ser coletados segundo mandatos específicos; (p.  ex., para fins de 
prestação de contas ou determinação das necessidades dos familiares em um sentido mais amplo). 

Este documento descreve o conjunto de dados desenvolvido como parte do projeto “Missing 
Persons” do CICV, que foi discutido em um encontro de especialistas em Túnis em fevereiro de 
2020, disponibilizado para consulta pública em 2021 e posteriormente adaptado.
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Introdução
Um dos obstáculos mais significativos enfrentados na busca de migrantes desaparecidos é a falta 
de compatibilidade entre os dados coletados por diferentes atores. Este conjunto de dados foi 
formulado como um meio de harmonizar os esforços de coleta de dados através do estabelecimento 
de uma série de campos de dados compartilhados que podem ser preenchidos para auxiliar na 
busca de um migrante desaparecido, esteja ele com vida ou não.

Trata-se de uma base que pode orientar a adaptação da coleta de dados por diferentes organizações/
autoridades em função de seu contexto, suas necessidades, seus recursos e seu mandato. Sendo 
assim, o conjunto de dados pode servir ou como ponto de referência para os atores que já estão 
envolvidos na coleta de dados, a fim de garantir que seus esforços sejam compatíveis com os 
de outros atores, ou como o conteúdo central de um novo formulário de coleta de dados. As 
respostas a perguntas específicas podem variar consideravelmente dependendo do contexto (p.  
ex., endereços, que podem estar em um formato simples de rua e número ou exigir descrições mais 
longas, com uso de pontos de referência ou inclusive de um mapa desenhado à mão), então será 
necessário proporcionar a capacitação adequada aos entrevistadores. 

Esses campos de dados podem ser usados para conduzir entrevistas não apenas com os familiares 
de migrantes desaparecidos, mas também com seus companheiros de viagem, sobreviventes dos 
acontecimentos que levaram ao seu desaparecimento e outras pessoas que possam saber onde, 
quando e como um migrante desapareceu. Não se deve presumir que uma só pessoa saberá as 
respostas a todas as perguntas. Na verdade, a realização de entrevistas com diferentes pessoas 
poderá complementar as informações coletadas sobre um caso específico. 

Muitas das informações que este conjunto de dados visa coletar são dados pessoais de caráter 
altamente sensível. Essa sensibilidade é acentuada por um contexto de aumento contínuo no 
nível de segurança nas fronteiras, um reflexo da dependência maior de medidas fundamentadas 
em dados por parte de atores estatais para restringir o acesso aos seus territórios. Os princípios 
de proteção de dados e, comumente, os marcos legais nacionais e regionais estabelecem que 
os indivíduos que forem proporcionar dados devem receber informações sobre o uso pretendido 
desses dados anteriormente à sua coleta. Como as exigências podem variar dependendo do 
contexto e de quem estiver coletando os dados, este conjunto de dados oferece orientações gerais 
na forma de: (a) um conjunto de princípios sobre a proteção de dados; e (b) uma lista de verificação 
das informações mínimas a serem disponibilizadas ao titular dos dados com relação à coleta e ao 
uso pretendido de seus dados (ver Anexo 1). Esses elementos deverão ser adaptados de acordo 
com o contexto. 
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Dados relativos à entrevista
Esta seção pode ser preenchida pelo entrevistador antes da entrevista.

NOME DO CAMPO DE DADOS DESCRIÇÃO/EXPLICAÇÃO DO CAMPO DE 
DADOS

Número/código único da entrevista Para fins de rastreamento, o formulário deve ter 
um código único. Esse código pode ser formado 
por letras e números, códigos de barras ou 
outras opções digitais disponíveis.

Titular da entrevista
Local de armazenamento

Nome da organização
Arquivo físico e/ou local de armazenamento 
digital

Data da entrevista DD/MM/AAAA

Local da entrevista País, região, cidade, aldeia, localização precisa 
(conforme disponível)

Entrevistador(es) Nome(s), cargo(s), organização(ões) ou 
autoridade(s)

Idioma(s) de realização da entrevista

Intérprete Nome, cargo, organização ou autoridade

Entrevistado

Nome completo no idioma nativo do 
entrevistado

Se possível, tal como consta em documentos 
oficiais

Relação com a pessoa desaparecida Mãe, pai, irmão, irmã, etc.

Companheiro de viagem desde… até…

Membro de sua comunidade 

Forma de contato preferida e um meio de 
contato alternativo

Endereço completo
Número(s) de telefone
E-mail
Facebook, Instagram, outras redes sociais

Outra(s) pessoa(s) presente(s) durante a 
entrevista

Nome, relação com a pessoa desaparecida, 
forma de contato preferida
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Dados a serem coletados  
durante a entrevista
1. Dados pessoais do migrante desaparecido

Nome do migrante desaparecido

Nome completo no idioma nativo da pessoa 
desaparecida

Se possível, tal como consta em documentos 
oficiais

Nome completo redigido no idioma de 
trabalho

Por exemplo, em inglês, espanhol, árabe

Também conhecido como Apelidos, pseudônimos usados para fins  
migratórios e outros nomes usados para  
se referir à pessoa desaparecida

Origem étnica/linhagem familiar

Origem étnica Por exemplo, branca, negra, afro-americana, 
asiática, árabe

Tribo/clã/subclã Nomes registrados de tribos, clãs e subclãs 
(conforme aplicável)

Nome do pai

Nome completo do pai Se possível, tal como consta  
em documentos oficiais

Nome da mãe

Nome completo da mãe Se possível, tal como consta  
em documentos oficiais

Pai/mãe adotivos/tutor legal

Nome completo Se possível, tal como consta  
em documentos oficiais

Data de nascimento/idade
A data de nascimento deve ser coletada, principalmente o ano de nascimento. Somente se essa 
informação não estiver disponível é que uma idade aproximada deve ser indicada.

Data de nascimento DD/MM/AAAA

Lugar de nascimento

Lugar de nascimento País, região, cidade, aldeia

Nacionalidade

Nacionalidade Se houver mais de uma, usar campos 
adicionais

Sexo

Feminino/masculino/outro/desconhecido

Última residência

Última residência antes da migração País, região, cidade, aldeia, localização 
precisa (conforme disponível)
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Meios de comunicação usados pelo migrante desaparecido
Os migrantes usam diversos meios para se comunicar com suas famílias e outras pessoas e se 
valem cada vez mais de dispositivos móveis e redes sociais para isso. Saber quais meios são usados 
pode ser útil para a busca.

Como a pessoa desaparecida se comunica/
comunicava com seus familiares ou amigos?

Indicar todos os meios de comunicação que 
eram usados pela pessoa desaparecida 
e incluir números de telefone, endereços de 
e-mail, nomes de usuário e pseudônimos 
usados em diferentes redes sociais
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2. Informações sobre a rota migratória 
  e as circunstâncias do desaparecimento

Rota migratória

Qual era o destino desejado da pessoa 
desaparecida?

País, região, cidade, aldeia, localização 
precisa (conforme disponível)

Para onde a pessoa estava indo antes que o 
contatose perdesse?

País, região, cidade, aldeia, localização 
precisa (conforme disponível)

Você tem alguma informação sobre a rota, os 
lugares, as cidades, etc., por onde a pessoa 
desaparecida passaria para chegar ao seu 
destino?

Fornecer detalhes

Com quem a pessoa desaparecida estava 
viajando?

Nome(s)/sexo/relação/informações de 
contato (conforme disponível)

Detalhes do último contato

Data do último contato com a pessoa 
desaparecida

DD/MM/AA. Caso seja uma data aproximada, 
indicar um intervalo de valores.

Lugar onde a pessoa desaparecida estava 
durante o último contato

País, região, cidade, aldeia, localização precisa 
(conforme disponível)

Última pessoa com quem a pessoa 
desaparecida teve contato

Nome, relação com a pessoa desaparecida, 
informações de contato

Natureza do último contato Por exemplo, encontro presencial, conversa 
por telefone, discussão ou mensagem em uma 
rede social. Registrar a maior quantidade de 
detalhes possível (números de telefone, contas 
de e-mail, etc.)

Informações compartilhadas durante o último 
contato que possam ser úteis para a busca

Planos da pessoa desaparecida, qualquer 
problema que ela possa ter tido

Iêmen, Djibuti, Obock. Um barco transportando refugiados chega aoporto vindo do Iêmen. Aqueles que têm vistos ou 
documentação para entrevistas em embaixadas podem permanecer no barco e continuar rumo à Cidade de Djibuti, mas as 
demais pessoas devem desembarcar e seguir para o campo de refugiados, onde deverão esperar até conseguirem obter um 
visto para outro país.

O. Arthur/Magnum Photos para CICV
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Circunstâncias do desaparecimento
(Foram incluídos exemplos de respostas para ilustrar a que se referem os termos “acontecimento” e 
“acontecimento secundário”.)

Data e horário  
do desaparecimento

DD/MM/AAAA e horário.  
Casoa data e o horário sejam 
aproximados, indicar um 
intervalo de valores.

12 de janeiro de 2020, 9h

Lugar do desaparecimento País, região, cidade, aldeia, 
localização precisa (conforme 
disponível)

Fronteira entre México e 
Estados Unidos, Pablo de Luna

Suposto acontecimento ou 
circunstâncias que levaram  
ao desaparecimento  
do migrante

Poderia ser um acidente, uma 
detenção, um naufrágio, etc. 

Descrever em detalhes o que 
aconteceu.

A pessoa desaparecida  
estava tentando cruzar  
a fronteira com um grupo  
de 10  pessoas. Ele ligou  
para sua mãe no dia 12 de 
janeiro e disse: “Ligo para você 
quando estiver nos EUA”

Outras pessoas ligadas a 
esse acontecimento ou a 
essas circunstâncias (p.  
ex., vítimas, sobreviventes, 
testemunhas)

Nomes, relação com a pessoa 
desaparecida, informações de 
contato (se disponíveis)

Nenhuma

Outros acontecimentos 
relacionados 
(acontecimentos 
secundários)

Acontecimentos que podem ter 
uma conexão direta ou indireta 
com o desaparecimento. Às 
vezes, esse tipo de conexão é 
inferido a partir do contexto. 
Essa informação pode 
complementar o acontecimento 
principal ou até mesmo ser a 
versão de outra pessoa sobre o 
que aconteceu.

Descrever: lugar, data e 
detalhes do que aconteceu.
Essas informações podem ser 
fornecidas pelo entrevistado ou 
pelo entrevistador com base em 
outras fontes.

No dia 14 de janeiro de 2020, 
um migrante detido pela 
Patrulha de Fronteira no 
Texas afirmou que estava 
viajando com outras pessoas 
quando, de repente, eles 
foram rodeados por homens 
armados. Ele foi o único que 
conseguiu escapar. Os outros 
(nove pessoas) foram forçados 
a entrar em veículos

Outras pessoas ligadas 
a esse acontecimento 
secundário ou a essas 
circunstâncias (p.  ex., 
vítimas, sobreviventes, 
testemunhas)

Nomes, relação com o migrante 
desaparecido, informações de 
contato (se disponíveis)

Parentes da pessoa 
desaparecida que também 
podem ter desaparecido 
durante os mesmos 
acontecimentos/as mesmas 
circunstâncias

Nomes, relação com a pessoa 
desaparecida
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Por que o entrevistado 
acredita que o 
desaparecimento do 
migrante desaparecido 
tem uma relação com esse 
acontecimento/essas 
circunstâncias?

Explicar A data, a localização e o 
tamanho do grupo indicado 
nos dois relatos (do 
acontecimento principal e do 
acontecimento secundário) 
parecem coincidir

Informações adicionais que poderiam ser úteis para a busca

Outras pessoasque possamfornecer 
informações adicionais sobre o que pode ter 
acontecido com a pessoa desaparecida ou seu 
possível paradeiro

Nomes, relação com a pessoa desaparecida, 
informações de contato (se disponíveis)

Quaisquer informações disponíveis 
publicamente ou informações de terceiros 
(que possam, por exemplo, indicar que a 
pessoa desaparecida está em determinado 
lugar, ferida, detida, morta)

Incluir estas informações e sua(s) fonte(s)

Se o desaparecimento da pessoa desaparecida 
foi denunciado em outro lugar

S/N 
Se sim, a quem? Quando? Houve algum 
desfecho?

Com base nas informações acima, o entrevistador deve identificar uma área de busca inicial 
sempre que possível:

Sugerir onde e como a busca deveria começar 
e qual poderia ser a área de busca inicial

3. Descrição física

Descrição geral

Descreva a aparência geral da pessoa 
desaparecida

Constituição física, altura aproximada, peso, 
cor do cabelo, dos olhos e/ou da pele, etc.

A pessoa apresenta algum traço distintivo?

Você poderia fornecer uma cópia de uma foto 
da pessoa desaparecida?

Marcas na pele

A pessoa desaparecida apresenta marcas 
na pele (cicatrizes, tatuagens, marcas de 
nascimento, verrugas, perfurações estéticas, 
etc.)?

S/N 
Se sim, descrever a(s) parte(s) do corpo  
em questão 

Descrição e/ou foto ou desenho

Informação médica

A pessoa desaparecida apresenta 
características específicas como resultado de 
lesões ou intervenções cirúrgicas?

S/N 
Parte(s) do corpo em questão

Descrição e/ou foto (se disponível)

Exemplos de características desse tipo são 
ossos quebrados, amputações, deformidades, 
dispositivos médicos e implantes
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Informações dentárias

Com relação aos dentes da pessoa 
desaparecida, há algo em particular que possa 
ser útil na identificação?

S/N 
Detalhes dos dentes em questão

Descrição e/ou foto (se disponível)

Exemplos de características desse tipo são 
dentes faltantes, dentes de ouro ou com 
outra ornamentação, um espaço significativo 
entre os dentes, descoloração, dentadura, 
etc.

Registros médicos e radiografias

Existem registros médicos disponíveis sobre a 
pessoa desaparecida? 
Se sim, onde eles podem ser encontrados?

S/N 

Local

Explicar aos entrevistados que as famílias 
devem guardar registros desse tipo com 
cuidado para referência futura

Existem registros odontológicos disponíveis 
sobre a pessoa desaparecida?  
Se sim, onde eles podem ser encontrados?

S/N 

Local

Impressões digitais
Observar que as impressões digitais da pessoa desaparecida podem ter sido coletadas durante o 
deslocamento do migrante (p.  ex., em abrigos).

Você sabe se as impressões digitais da pessoa 
desaparecida estão disponíveis? 
Se sim, onde elas podem ser encontradas?

S/N 

Local

Por exemplo, em um banco de dados oficial 
ou um documento (documento de identidade, 
contrato)

Amostra de DNA

Você sabe se uma amostra do DNA da pessoa 
desaparecida está disponível? 
Se sim, onde ela pode ser encontrada?

S/N

Uma amostra de DNA é uma amostra 
biológica (p.  ex., uma zaragatoa com saliva, 
uma gota de sangue, um fio de cabelo, um 
dente de leite) que contém o DNA da pessoa 
desaparecida ou de um parente e que pode 
ser útil para a identificação da pessoa 
desaparecida

A pessoa desaparecida tem familiares que 
poderiam proporcionar uma amostra de DNA, 
se necessário?

Fazer uma lista dos parentes de sangue 
mais próximos da pessoa desaparecida 
(mãe, pai, filhos, irmão, irmã) que possam 
estar disponíveis. A lista deve incluir os 
nomes completos, o grau de parentesco e as 
informações de contato de cada pessoa
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4. Objetos pessoais 

Roupas da pessoadesaparecida
A utilidade da roupa como possível identificador varia dependendo do contexto ou da duração da 
jornada migratória.

Descrever todas as peças de roupa que a 
pessoa desaparecida costumava usar e que 
poderia estar usando quando desapareceu

Tipo de roupa, cor, marca, tamanho, estado, 
etc.

Você poderia proporcionar uma foto desse 
artigo?

S/N

Pertences
Pertences específicos, como um relógio, anel ou outro tipo de joia, carteira, fotografia, óculos, 
chaveiro e documentos pessoais (p.   ex., carteira de motorista ou cartão de identificação do 
ACNUR), podem ser úteis para a identificação da pessoa.

Descrever todos os artigos pessoais 
específicos que a pessoa desaparecida 
poderia estar usando/portando quando 
desapareceu

Você poderia proporcionar uma foto de algum 
desses artigos?

S/N

(As seguintes seções sobre fotografias e documentos poderiam fazer parte de um guia do usuário 
ou de instruções referentes a este conjunto de dados.)

S. Papardelas/CICV

Grécia, Alexandrópolis, necrotério de um hospital. Os pertences de migrantes desaparecidos servem como meio de identificação.
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Fotografias
Fotografias da pessoa desaparecida são extremamente úteis para a busca. Uma fotografia 
geralmente proporciona mais detalhes que uma descrição extensa. Os detalhes do contexto de 
uma fotografia também podem revelar o possível paradeiro da pessoa desaparecida.  

 − As fotos podem ser selfies (autorretratos) enviadas a outras pessoas ou publicadas nas redes 
sociais pela pessoa desaparecida e que possam ser compartilhadas digitalmente. 

 − É importante confirmar que a foto seja da pessoa desaparecida.
 − No caso de uma fotografia impressa, o entrevistador deve tirar uma foto dela para que a 

família possa guardar a original.
 − A fotografia deve ser o mais recente e clara possível. 
 − Fotografias de roupas, objetos pessoais, tatuagens, cicatrizes e documentos, entre outros, 

também são úteis.
 − Vale ressaltar que o entrevistado poderá se opor ao uso/publicação/compartilhamento de 

fotos da pessoa desaparecida.

Documentos oficiais
O entrevistado pode proporcionar documentos oficiais relativos à pessoa desaparecida que podem 
ser usados para corroborar informações e podem conter impressões digitais ou fotografias.

Documento 1 Tipo, descrição, pedir uma cópia (tirar uma foto)

Documento 2 Tipo, descrição, pedir uma cópia (tirar uma foto)

Etc.
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Anexo
PRINCÍPIOS DE PROTEÇÃO DE DADOS E NOTA INFORMATIVA 
Anexo ao conjunto mínimo de dados para a busca de migrantes desaparecidos
Este anexo foi desenvolvido para complementar o conjunto mínimo de dados após as discussões 
que se deram durante o encontro de especialistas em Túnis em fevereiro de 2020. Ele se vale do 
Handbook on Data Protection in Humanitarian Action, um manual do CICV sobre a proteção de dados 
durante a ação humanitária, e das práticas comuns dos atores envolvidos no tratamento de dados 
pessoais.

INTRODUÇÃO
O desenvolvimento de um conjunto de dados referente às informações mínimas a serem coletadas 
para que uma busca de migrantes desaparecidos seja iniciada exige uma análise dos princípios 
básicos de proteção de dados. Os direitos dos indivíduos cujos dados pessoais serão coletados 
(titulares dos dados), bem como as informações que eles devem receber em relação à coleta e ao 
tratamento de seus dados, também devem ser levados em consideração no momento de coletar 
dados pessoais.

As leis e práticas de proteção de dados limitam o tratamento de dados pessoais dos titulares dos 
dados a fim de proteger seus direitos individuais. Entretanto, o direito de um indivíduo à proteção 
de seus dados pessoais não é absoluto, devendo ser considerado no contexto do objetivo geral de 
proteção da dignidade humana e balanceado com outros direitos e liberdades fundamentais.

Os princípios relativos ao tratamento de dados apresentados abaixo não substituem as obrigações 
estabelecidas por regimes jurídicosnacionais e internacionais. Os princípios, que estão baseados 
em normas e práticas recomendadas amplamente reconhecidas, devem ser aplicados sem prejuízo 
dessas obrigações e de políticas ou regras de proteção de dados, compromissos contratuais e 
qualquer outra regra aplicável.

Algumas organizações, como agências da ONU ou o CICV, podem ter privilégios e imunidades que 
visam permitir o cumprimento efetivo e independente do mandato outorgado a elas pela comunidade 
de Estados de acordo como direito internacional, enquanto outras (inclusive autoridades/órgãos 
de segurança pública) estarão sujeitas à legislação de seu país de operação.

PRINCÍPIOS DE PROTEÇÃO DE DADOS
1. Princípio do tratamento lícito e justo
Os dados pessoais deverão ser tratados de forma justa e com base em um fundamento jurídico. 
Embora o consentimento seja o fundamento jurídico mais popular para o tratamento de dados 
pessoais, ele não será adequado no caso da coleta de dados pessoais de pessoas desaparecidas 
ou em situação de vulnerabilidade, que não podem dar seu consentimento “livremente”. Portanto, 
poderá ser necessário valer-se de outros fundamentos jurídicos, como o interesse público ou o 
interesse vital. Contudo, a possibilidade de usar um fundamento que não seja o consentimento 
deverá ser examinada à luz das exigências da legislação aplicável.

2. Princípio da transparência
Este princípio exige que pelo menos uma quantidade mínima de informações sobre o tratamento 
de seus dados seja compartilhada com o titular dos dados no momento da coleta. Todas as 
informações e comunicações relativas ao tratamento de dados pessoais deverão ser fáceis de 
acessar e entender, o que implica a disponibilização de traduções quando necessário e o uso de 
linguagem simples e clara.

Em circunstâncias excepcionais, como quando não for possível disponibilizar essas informações 
imediatamente ou no lugar onde se encontram os indivíduos devido a restrições prevalecentes no que 
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se refere à segurança e logística (inclusive dificuldades para conseguir acesso ao campo) ou quando 
os dados não tiverem sido coletados diretamente do titular dos dados, as informações deverão ser 
disponibilizadas assim que possível para os indivíduos de maneira fácil de acessar e entender.

2. Princípio da limitação da finalidade
No momento da coleta dos dados, a finalidade específica e legítima do tratamento dos dados 
deverá ser determinada e explicada claramente ao titular dos dados. Ao coletar dados pessoais 
de migrantes desaparecidos, os controladores de dados deverão, no início da coleta de dados (e 
sempre que possível em circunstâncias emergenciais), tomar o devido cuidado para identificar 
todas as finalidades possíveis contempladas e considerar todas as finalidades possíveis que 
possam estar contempladas ao transferir os dados a outros atores, de forma a garantir a máxima 
transparência possível.

3. Princípio da minimização de dados
Este princípio visa garantir que apenas a quantidade mínima de dados pessoais seja tratada para 
alcançar o objetivo e as finalidades do tratamento. Os dados tratados deverão ser adequados, 
relevantes e não excessivos para as finalidades para as quais forem coletados e tratados. Em um 
contexto migratório, é importante ser capaz de distinguir entre o que é “bom saber” e o que é 
“necessário saber” para que seja possível prestar assistência às pessoas sem colocá-las em risco 
devido à coleta de dados excessivos.

4. Princípio da limitação do armazenamento
Os dados pessoais deverão ser retidos por períodos definidos e excluídos quando não forem 
mais necessários para as finalidades para as quais eles foram coletados ou para um tratamento 
posterior compatível. Entretanto, os dados pessoais poderão ser retidos se forem necessários para 
fins históricos, estatísticos ou científicos legítimos. 

Caso não seja possível determinar por quanto tempo os dados deverão ser armazenados no 
momento da coleta, um período inicial de retenção deverá ser definido. Ao final desse período, uma 
avaliação deverá ser realizada para determinar se os dados devem ser excluídos ou se eles ainda 
são necessários para cumprir a finalidade para a qual foram coletados inicialmente e requerem 
tratamento adicional. Neste caso, o período inicial de retenção deverá ser renovado por um período 
de tempo limitado.

Para determinar se os dados já não são necessários para as finalidades para as quais eles 
foram coletados ou para seu tratamento posterior compatível, o seguinte deverá ser levado em 
consideração:

 − A finalidade especificada foi alcançada?
 − Se não, todos os dados ainda são necessários para alcançá-la? É tão improvável que a 

finalidade especificada seja alcançada que a retenção já não faz sentido?
 − A qualidade dos dados pessoais foi afetada por imprecisões?
 − Alguma atualização ou alteração significativa tornou desnecessário o registro original dos 

dados pessoais?
 − Os dados são necessários para fins históricos, estatísticos ou científicos legítimos?
 − Considerando os riscos associados, é razoável continuar armazenando os dados? 
 − As salvaguardas de proteção de dados adequadas estão aplicadas a esse armazenamento 

adicional?
 − As circunstâncias do titular dos dados mudaram e, em caso afirmativo, esses novos fatores 

fazem com que o registro original se torne obsoleto e irrelevante?

5. Princípio da qualidade dos dados
Os dados pessoais devem ser o mais precisos e atualizados possível. Todas as medidas razoáveis 
devem ser tomadas para garantir que dados pessoais imprecisos sejam excluídos ou corrigidos 
sem atrasos indevidos, levando em consideração as finalidades para as quais eles são tratados. Os 
controladores de dados deverão revisar as informações coletadas sistematicamente para confirmar 
que sejam confiáveis e precisas e que estejam atualizadas, em conformidade com procedimentos 
e diretrizes operacionais.
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6. Princípio da segurança
É comum que a busca de migrantes desaparecidos exija a coleta de dados pessoais sensíveis 
(como dados de saúde, dados biométricos e DNA). O tratamento indevido (o que inclui a divulgação) 
de dados pessoais sensíveis poderia causar danos significativos aos indivíduos em questão. Sendo 
assim, garantias específicas deverão ser implementadas de forma a proteger os dados pessoais 
contra o risco de acesso ou uso não autorizados desses dados pessoais.

Para manter a segurança, o controlador de dados deverá avaliar os riscos específicos inerentes ao 
tratamento dos dados e implementar medidas técnicas e organizacionais para mitigar esses riscos. 
Essas medidas deverão garantir um nível de segurança adequado (levando em consideração as 
tecnologias disponíveis, as condições prevalecentes no que se refere à segurança e logística, e os 
custos da implementação) tendo em vista a natureza dos dados pessoais a serem protegidos e os 
riscos associados.

7. Princípio da prestação de contas
Este princípio expressa a responsabilidade que os controladores de dados têm de prestar contas 
e conseguir demonstrar que medidas adequadas e razoáveis foram tomadas para garantir a 
conformidade.

LISTA DE VERIFICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES MÍNIMAS  
A SEREM DISPONIBILIZADAS AO TITULAR DOS DADOS

Os titulares dos dados têm o direito de receber, no mínimo, informações sobre o seguinte:
 − o mandato da instituição responsável pela coleta dos dados;
 − o período de tempo durante o qual as informações serão armazenadas;
 − a identidade do controlador de dados;
 − a finalidade específica do tratamento dos dados pessoais;
 − informações sobre uma pessoa para contato (p.  ex., o funcionário responsável) caso surjam 

perguntas/pedidos/queixas em relação ao tratamento dos dados pessoais;
 − detalhes sobre as partes externas com as quais os dados poderão ser compartilhados;
 − os direitos do titular dos dados, que incluem o acesso aos dados pessoais, a correção de 

dados pessoais imprecisos, a exclusão de dados pessoais e a oposição ao tratamento de 
dados pessoais;

 − se aplicável, um esclarecimento sobre o fato de a disponibilização dos dados ser uma 
exigência legal/contratual, o que significa que os dados serão tratados com base no 
fundamento jurídico da conformidade com a legislação ou com um contrato.

No que se refere à comunicação dessas informações:
 − As informações poderão ser proporcionadas oralmente e/ou por escrito.
 − As informações deverão ser proporcionadas de maneira transparente diretamente ao titular 

dos dados. Caso isso não seja possível, deverão ser feitas tentativas de comunicar tais 
informações por outros meios (p. ex., distribuição de panfletos ou publicação de uma nota 
informativa).
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Sobre o projeto “Missing Persons” 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 a incerteza que os parentes dessas pessoas devem enfrentar, o CICV lançou o 
projeto “Missing Persons” 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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