
 

Ata da 12ª Reunião da Comissão de Direitos dos Imigrantes e Refugiados e             
5ª Reunião da Comissão de Direitos dos Imigrantes e Refugiados virtual no            
dia 25 de agosto de 2020 às 18h:00-20h:00. A Presidente Carla Hermínia            
Mustafa Barbosa Ferreira agradece a presença de todos os presentes que           
estão compondo a comissão. 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 todas as terças feiras do mês 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 Hermínia Mustafa Barbosa         
Ferreira, Sidarta Borges Martins, Wadih Neto, Fernanda Berdoldi, Rogerio         
Frota, Miranda, João Marques, Vitor Bastos, Wadih Neto, e o sr. Alisson da             
Secretaria das Comissões da OABSP. PAUTA DA REUNIÃO: Informes:         
1. Conectas: tem realizado revalidação de diplomas; agora na pandemia          
(tem apoiado outras instituições) em relação a moradia e despejo; Mais           
Revalida para o contexto da pandemia, valores é pauta recorrente, médicos           
no contexto de pandemia (aprovado no Senado); Flexibilização de entrada          
de migrantes com restrição aos venezuelanos; Portas Abertas atendimento         
à população de refugiados e migrantes; Câmara de vereadores sobre          
Refugiados e Migrantes participação da Dra. Carla [Instituições presentes:         
CAMI ( Centro de Apoio do Migrante), Padre Paolo (Missão Paz), Cedic            
(Thais LA Rosa), Rede sem Fronteiras, CRAI (1800 atendimentos), Projeto          
Veredas, Portas Abertas, Centro de Referência (Rua Japurá), Coletivo “sin          
eu puedo”, Sefras (Serviço Franciscano de Solidariedade), comitê de         
Migrantes e Deslocados da Associação Brasileiras de Antropologia (Bela         
Feldman). Foi informado nessa reunião que em são Paulo existem cerca de            
200 nacionalidades, falou-se também sobre o aumento da feminilização das          
migrações, Pleito de Feia da Liberdade para outras populações, falou-se          
sobre a sindicalização do migrantes e que a população estimada de           
migrantes na cidade de São Paulo é de 296 mil. 

Palestra do Dr. Vitor Bastos sobre o projeto que está sendo desenvolvido            
conjuntamente pelo Promigra, Instituto Probono e OAB/SP. 

http://www.oabsp.org.br/comissoes2010/direito-refugiado
http://www.oabsp.org.br/comissoes2010/direito-refugiado


 

 

  

 



 

 
 
 
PROMIGRA 

- Extensão universitária Direito USP; 
- Início em 2015 com cerca de 10 membros do Direito USP; 
- Atualmente 40 membros de formação heterogênea e de distintas áreas do            
conhecimento; 
- Objetivo inicial: conscientização e garantia dos direitos de migrantes através de            
orientação jurídica no município de São Paulo; 
- Atualmente: incidência abrangente no Estado de São Paulo e articulação nacional. 
GT ACAD: publicações acadêmicas, formações, pesquisa e promoção de debates. 
GT ATEND: orientação jurídica gratuita. 
GT ADVOCACY: incidência política a partir do campo da sociedade civil/academia/3o           
setor. 
GT COMUNICAÇÃO: compartilhar informação confiável sobre migrações. 
 
 
 

 



 

 

Parceria ProMigra/IPB/OAB 
 
- Advogados voluntários selecionados e vinculados ao IPB; 
- Divisão dos projetos em duplas para atuação conjunta; 
- Recebimento e triagem das demandas de orientação jurídica pela equipe voluntária do 
ProMigra; 
- Encaminhamento de casos aos advogados voluntários do IPB, quando for identificada            
necessidade de atuação judicial. 

Diretrizes do Projeto 
 
Atendimento consultivo (orientação e encaminhamento) e judicial;  

● Regulação Advocacia Pro Bono pela OAB (gratuidade, eventualidade e 
voluntariedade);  

● Responsabilidade e comprometimento das(os) voluntárias(os);  
● Recusa de atendimento;  

● Respeito aos direitos humanos. 
 
 
● Atividades do projeto / Áreas de atuação 
● Formação e capacitação oferecida pelo ProMigra e IPB: informações gerais sobre o            

projeto + formação sobre direito migratório e problemas enfrentados pelas          
comunidades migrantes para acesso aos seus direitos 
Atendimento jurídico nas seguintes áreas prioritárias: 
 - Criminal 



 

 - Civil (família) 
 - Trabalhista 
 - Direitos Humanos 
Fluxo Interno do Atendimento do Promigra 

 

 
Após encaminhamento aos advs do IPB 

 
Casos são encaminhados por e-mail aos voluntários/as conforme lista disponibilizada          
previamente:  
 
1 - Advogado/as voluntário/as confirmam recebimento do e-mail e aceitação do           
atendimento em até 2 dias úteis;  
2 - Caso dupla de advogados/as recuse o atendimento do caso ou não responda ao               
e-mail, este será repassado para a próxima dupla; 



 

3 - A não aceitação do caso sem justificativa levará ao desligamento do projeto. Em               
caso de aceite do atendimento da demanda jurídica, a dupla de advogados/as deverá             
entrar em contato com o/a atendido/a para iniciar a atuação jurídica em até 5 dias úteis;  
4 - Em caso de judicialização, a dupla de advogados/as deverá assinar a             
procuração/contrato de prestação de serviço jurídico pro bono.; 
 
 
Resultados 

● 31/3 - 21/07 (aprox. 4 meses) 

56 respostas / 4 sem retorno 
52 atendimentos: 
-46 finalizados 
-2 Advs IPB 
-4 em andamento 
 

● 21/07 - 25/08 (aprox. 1 mês) 

63 respostas / 1 sem retorno  
62 atendimentos: 
-29 finalizados 
-7 advs IPB 
-26 em andamento 
ENCAMINAMENTO: A Presidente da Comissão Dra. Carla elogiou o         
Projeto Promigra/ Instituto Probono e Ordem dos Advogados do Brasil/          
seção São Paulo, agradeceu a brilhante e esclarecedora apresentação do Dr.           
Vitor e abriu para perguntas que foram inteiramente esclarecidas. Foi          
proposto como ponto de pauta para a próxima reunião em 29 de setembro,             
convidar o responsável pela área de Orçamento da Secretaria Municipal de           
Direitos Humanos /SP para falar sobre o tema, e o responsável para falar do              
Plano Municipal para Refugiados e Migrantes da Prefeitura Municipal de          
São Paulo. 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 29 de setembro (terça feira) das 18h:00 às 20h:00             
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, vai por mim               
assinada e pelos presentes anteriormente nominados e referenciados e         
enviada à Secretaria das Comissões da Ordem dos Advogados do Brasil           
secção São Paulo para publicização. 
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