Ministério da Justiça
Secretaria Nacional de Justiça
CONARE – Comitê Nacional para os Refugiados

TERMO DE CIÊNCIA
CONVERSÃO DE SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO EM EXTENSÃO DA
CONDIÇÃO DE REFUGIADO

Eu,

, nacional do

(a)

, com protocolo de solicitação de refúgio sob o

nº

, requeiro que seja convertido o meu pedido em

Extensão da Condição de Refugiado, por entender que minha situação se enquadra no artigo
2º da Lei 9.474/97 e na Resolução Normativa nº 16 do CONARE, que disciplinam
procedimentos da Reunião Familiar.
Por este instrumento, declaro que caso seja estendido a mim os efeitos da condição
de refugiado de um familiar, eu não poderei, posteriormente, solicitar reunião familiar para
outros membros da minha família.

-

de

de 20

Assinatura do solicitante ou representante legal
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Ministério da Justiça
Secretaria Nacional de Justiça
CONARE – Comitê Nacional para os Refugiados

TERMO DE CIÊNCIA
CONVERSÃO DE SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO EM EXTENSÃO DA
CONDIÇÃO DE REFUGIADO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Eu,

, nacional do

(a)

, RNE nº

solicito que

seja convertido o pedido de Refúgio em Extensão da Condição de Refugiado para os meus
familiares abaixo relacionados, por entender que suas situações se enquadram no artigo 2º da
Lei 9.474/97 e a na Resolução Normativa nº 16 do CONARE, que disciplinam procedimentos
da Reunião Familiar.

NOME

GRAU DE

DATA DE

PARENTESCO

NASCIMENTO

Estou ciente que o beneficiado pela extensão da condição de refúgio não detém
direito de estender essa mesma condição para outros do grupo familiar.

-

de

de 20

Assinatura do representante legal
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