
Ata da Reunião da Comissão Especial dos Direitos dos Imigrantes e
Refugiados OAB SP

Ata da 15ª Reunião da Comissão de Direitos dos Imigrantes e
Refugiados e 7ª Reunião da Comissão de Direitos dos Imigrantes e
Refugiados virtual no dia 24 de novembro de 2020 às
18h00min-20h00m. A Presidente Carla Hermínia Mustafa Barbosa
Ferreira agradece a presença de todos os presentes que estão
compondo a comissão e os convidados. A reunião será ainda
virtual uma vez que estamos em isolamento social por
determinação do Governo do Estado de São Paulo. A reunião é
marcada para todas as últimas terças feiras do mês iniciando as
18h00min conforme deliberado pela presente Comissão. A Dra.
Carla Hermínia Mustafa Barbosa Ferreira informou que a Secretaria
das Comissões avisou antecipadamente o dia da reunião e o
horário também enviando o link da reunião. Estavam presentes a
reunião: Carla Mustafa, Celso de Oliveira Santos, César Babler,
Débora Moral, João Marques, Rogério Frota, Sidarta Borges
Martins, Vitor Bastos, .e a sra. Fabiana da Secretaria das
Comissões da OAB/SP. Pauta da reunião: Informes: 1. A dra. Carla
informou que participou da reunião Geral do Conare (Lais)
(escritório do Conare em São Paulo) e verificou a possibilidade de
haver colaboração entre as entidades, Conare e Comissão de
Direito dos Refugiados e Migrantes da OAB/SP sede. O Conare tem
interesse em fazer parceria com as ONGs. Está arregimentando
voluntários para auxiliar (pessoas que falam francês, inglês e
outros idiomas) e também no auxílio jurídico aos migrantes e
refugiados, este trabalho voluntário junto ao Conare deverá ser
presencial, mas está suspenso devido a pandemia. O Conare se
prontificou a fazer revisão do texto da Cartilha da Comissão no
sentido de atualizar, vez que a legislação e os procedimentos vão
se aperfeiçoando e modificando com muita rapidez. Elogiou a
cartilha da Comissão de Direito dos Refugiados e Migrantes. A Dra.
Carla realizou conversa com a Polícia Federal (Dra. Fernanda) e
obteve a informação que a atual titular da PF é a Dra. Patrícia
Zucca. A Dra. Carla acompanhou a Comissão de Prerrogativas e o
Ministério Público Federal em inspeção na Polícia Federal (PF) e
levantou-se entre outros as seguintes necessidades: aparelhar
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melhor a PF para atendimento aos refugiados e migrantes; de
março e maio houve restrição; as demanda maiores foram direitos
laborais, assunto relacionado a saúde.. A Delemig só atende
atualmente mediante agendamento e o atendimento atual tem sido
menor para não acumular o saguão da instituição. Mencionou a
Dra. Carla que a Dra. Fernanda falou que o agendamento é
realizado por meio de dois sistemas: 1º.) Pelo site e 2º.) por e-mail
emergencial para casos urgentes. Foi prorrogado o prazo para
quem se ausentou do Brasil neste período e não haverá multa.
Informou que a PF tem realizado cerca de 400 a 500 atendimentos e
pouco a pouco está sendo normalizado esta situação e o setor de
expulsão diminuiu por causa da pandemia; também informou que
erros nos nomes de refugiados e migrantes estão sendo
realizados, se for erro material da PF, esta pode corrigir, se foi de
outros locais que não a PF a correção só poderá ocorrer por via
judicial. A Delegacia de Polícia de Imigração (Delemig) Chefe: DPF
Fernanda Golin Nogueira Passaporte: E-mail -
nupas.delemig.srsp@dpf.gov.br (mais informações em:
/servicos-pf/passaporte/passaporte) Estrangeiros: E-mail -
nre.delemig.srsp@dpf.gov.br (mais informações
em:/servicos-pf/imigracao) Demais Informações:
delemig.srsp@dpf.gov.br Horário de atendimento de segunda a
sexta-feira das 08:30 às 17:30 Retirada de Passaporte das 8h30 às
17h30. A reunião da Comissão de Direito dos Refugiados e
Migrantes com a PF ficará para data ulterior a ser marcada. Quanto
à sede da OAB/SP na PF a sala pode ser utilizada por qualquer
advogado e está aberta para o exercício da advocacia. Quanto à
coleta de informação junto as ONGs para ser sistematizado e
subsidiar conversas com a PF a Dra. Carla falou que conversou
com o Dr. Sidarta e que será marcada brevemente reunião virtual
para debater os temas com as ONGs e deverá ser antes da reunião
com a Polícia Federal. O Dr. Sidarta falou que enviou e-mail para as
ONGs e irá marcar uma conversa e chamar o pessoal da Comissão
e levantar os pontos críticos. A pauta será: grande demanda de
refugiados e migrantes e a pouca estrutura (poucos funcionários e
ausência de intérpretes nos atendimentos) destinada ao
atendimento a essa população. A Dra. Carla informou que a
próxima reunião do Conselho de Migrante do Município de São
Paulo será dia 15 de dezembro (Conselho Municipal de Imigrantes -
(CMI) O Conselho Municipal de Imigrantes¬ (CMI) é um órgão
consultivo composto por 32 conselheiros, sendo 16 titulares e 16
suplentes, que tem como objetivo participar da formulação,
implementação, monitoramento e avaliação da Política Municipal
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para a População Imigrante, instituída pela Lei Municipal 16.478 de
8 de julho de 2016 e pelo Decreto 57.533 de 15 de Dezembro de
2016. A composição do CMI é paritária entre representantes do
poder público e a sociedade civil: oito secretarias municipais
previstas no Decreto, e oito membros da sociedade civil, eleitos
dentro de três categorias: (i) coletivos, associações e organizações
de imigrantes; (ii) coletivos, associações e organizações de apoio a
imigrantes e (iii) pessoas físicas imigrantes. As reuniões ordinárias
ocorrem toda terceira terça-feira do mês, em geral no auditório da
SMDHC) e que irá pleitear a presença da Comissão/OAB/SP como
membro observador. O Dr. João Marques falou que o Chefe da
Polícia Federal em Brasília é o dr. André Furquim e é uma pessoa
acessibilíssima. A dra. Carla falou sobre o Congresso da Comissão
de Direito de Refugiado e Migrante que será dias 14 e 15 de
dezembro e que está muito animada, solicitou aos colegas que
informem nas diversas redes sociais para que haja grande adesão
ao Congresso, que é histórico nesta Comissão desde a sua
constituição. Haverá grande variedade de temas no Congresso
(Avanços na Implementação na Nova Lei de Migração; Desafio de
ser migrante e refugiado; Discussão sobre gênero, raça e classe
social; Estratégias de Advocacy na causa Migrante etc.).
Mencionou que existem poucas Comissões de Direito de
Refugiados e Migrantes no Brasil, somente a de São Paulo,
Pernambuco e Amazonas. O Dr. Rogério sugeriu que a Dra. Débora,
pela sua característica agregadora e construtiva) pudesse fazer
incursões na OAB Nacional com a anuência da Diretoria da
OAB/SP a fim de levar essa expertise construída na Comissão de
Direito de Refugiado e Migrante da OAB/SP para o nível nacional
com o intuito de expandir para outros estados, essa proposta foi
apoiada pelo Dr. João Marques e Dr. Sidarta. O Dr. João Marques
propôs que discutíssemos uma estratégia de incentivo a criação de
comissões em municípios do estado de São Paulo (ex: Sorocaba)
que têm tido grande fluxo de refugiados e migrantes por estarem
recebendo migrantes que vão para trabalhar ou procurar uma
qualidade de vida melhor. Mencionou que teve reunião com
empresários no interior de São Paulo e constatou que existe um
desconhecimento do RH dessas empresas em relação a legalidade
sobre a empregabilidade de refugiados e migrantes; entendem
muitos desses empresários que a contratação é ilegal e que essas
empresas precisariam consultar primeiramente jurídico antes do
RH, para dirimir dúvidas que obstaculizam a contratação. A dra.
Carla falou que o dr. Ricardo Toledo disse que a Comissão não
pode ultrapassar as competências das subseções, Mas há



possibilidade de iniciar um diálogo com os presidentes das
subseções. Falou também que no dia 10 de dezembro haverá a
Marcha dos Migrantes, Dia Mundial dos Direitos Humanos. O Dr.
Celso informou que está organizando junto a estrutura da OAB/SP
para fazer a divulgação do Congresso da Comissão de Direito dos
Refugiados e Migrantes para atingir o maior número de pessoas
possível. A dr. Carla informou que continua a colaborar com a
Comissão de Direitos Humanos da Prefeitura de São Paulo e a
implementação do Plano Municipal.
ponto de pauta: O ponto de pauta da reunão de dezembro é a
mudança da data da reunião tendo em vista o período de festas de
final de ano. Discutiu-se e deliberou-se que será no dia 22 de
dezembro (terça feira) e os pontos de pauta serão: Avaliação das
atividades da Comissão durante o ano de 2020, Planejamento
estratégico para o ano de 2021. O Dr. Rogério sugeriu pauta para o
ano de 2021 a elaboração de Regimento Interno da Comissão (já
proposto pela Dra. Carla em momento anterior) e Incursões junto a
OAB Nacional a fim de montar uma Comissão Nacional de Direito
dos Refugiados e Migrantes em nível nacional; proposta de pauta
do dr. João Marques estratégia de incentivo a criação de
comissões em municípios do estado de São Paulo (Sorocaba) que
têm tido grande fluxo de refugiados e migrante.
Encaminamento: 1º) Em um primeiro momento a Comissão
conclama a todos os membros e assistência para auxiliar e
participar do Congresso da Comissão de Direito dos Refugiados e
Migrantes nos dias 14 e 15 de dezembro. 2º) Levar propostas para
o Planejamento estratégico para o ano de 2021 que a Comissão
iniciará a discussão na próxima reunião do dia 22 de dezembro de
2020. Nada mais tendo a debater sobre a pauta a presidente
agradeceu a presença de todos, pela profícua reunião e convidou a
todos para a próxima reunião no dia 22 de dezembro (terça feira)
das 18h00m às 20h00m por meio da internet ou no quinto andar da
Sede da Ordem dos Advogados do Brasil - secção São Paulo
situado na Praça da Sé, 385, São Paulo, São Paulo, se for o caso.
Eu, Rogério Guimarães Frota Cordeiro, secretariei a reunião e
lavrei a presente Ata, que depois de lida e aprovada pela Comissão,
vai por mim assinada e pelos presentes anteriormente nominados
e referenciados enviada à Secretaria das Comissões da Ordem dos
Advogados do Brasil secção São Paulo para publicização.
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Ata reunião 24/11/2020 Comissão de Direito dos Refugiados e Migrantes da
OABSP.


