
 

Ata da 11ª Reunião da Comissão de Direitos dos Imigrantes e Refugiados e             
4ª Reunião da Comissão de Direitos dos Imigrantes e Refugiados virtual no            
dia 28 de julho de 2020 às 18h:00-20h:00. A Presidente Carla Hermínia            
Mustafa Barbosa Ferreira agradece a presença de todos os presentes,          
cumprimenta o novo vice-presidente da comissão Dr. Victor Del Vecchio e           
os novos membros 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 e após a pesquisa realizada pelo Dr Wadih Neto, ficou indicado pela             
maioria dos membros da comissão que o melhor horário seria às 18:00 da             
última terça feira do mês para as reuniões ordinárias. A Dra. Carla agradece             
o excelente trabalho do dr. Wadih na execução da tarefa de perguntar aos             
colegas o melhor horário das reuniões e será utilizado este instrumento de            
consulta quando necessário para aperfeiçoar os trabalhos da comissão. 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, Andréia Regina, Rogerio Frota, Fernanda Ruas Grace Zevallos,         
Helga Miranda, João Marques, Vitor Bastos, Victor del Vecchio, Evandro          
Andaku, Wadih Neto, Jania Vieira, e o sr. Alisson da Secretaria das            
Comissões da OABSP. PAUTA DA REUNIÃO: Informes: 1. Informe         
sobre Venezuelana. 2. Demanda da Comissão de Direitos Humanos de          
atendimento direto a população migrante e refugiada “in loco” e demanda           
de outras comissões. 3. Caso Dr. Alberto. 4. Apresentação da Dra.           
Fernanda Ruas sobre “Revalidação de Diplomas” realizado pela Ong         
Compassiva. A Dra. Carla Mustafa informou que esteva juntamente com o           
Dr. Alberto no aeroporto de Guarulhos por ter sido demanda pela Comissão            
de direitos Humanos a fim de verificar o que estava acontecendo com a             
venezuelana que estava retida no aeroporto. A cidadã da Venezuela já tinha            
constituído advogados que impetraram mandado de segurança para liberar         
os seus pertences e passaporte e ir até a fronteira com a Venezuela a fim de                
voltar para seu país. Outrossim, informou que foi até uma ocupação na            
Mooca na altura do viaduto Alcântara Machado onde tem brasileiros,          
haitianos e bolivianos e deparou-se com uma população vulnerável em          
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situação precária de higiene (esgoto a céu aberto, sarna em criança, animais            
como gato, cachorro, pombos) e desprovida de condições mínimas de          
segurança (fios expostos). Observou que as comunidades tinham pouco         
diálogo entre elas e conversou separadamente com pessoas que pareciam          
serem líderes no local. Havia demandas tais como: cadastro nos programas           
da prefeitura, bolsa família, auxílio emergencial, irregularidade em relação         
ao CPF, erro de cadastramento, inversão de nomes e sobrenomes,          
irregularidade migratória. Observou que não estavam utilizando máscaras        
de proteção a contaminação da Covid19. A liderança do local é a sra.             
Gisele. Que informou que tem cerca de quatro mil pessoas nesta ocupação.            
Falou dia 27/7/20 com a Comissão de Direitos Humanos (CDH) sobre o            
assunto em trabalhar de forma conjunta com a comissão de imigrantes e            
refugiados, a CDH informou que irá notificar a Prefeitura de São Paulo            
para que sejam tomadas medidas necessárias para mitigar o problema. A           
CDH irá conhecer melhor o território e formar vínculo, trabalhar em rede            
com outros grupos. Haverá reunião com o Padre Júlio Lancelot para definir            
uma agenda para discutir sobre esta questão. Informou o caso do Dr.            
Alberto que não pertence mais a comissão de Imigrantes e refugiados por            
determinação da diretoria da Ordem dos Advogados seccional São Paulo          
tendo em vista o ocorrido na regional de Santo André. A Dra. Carla             
comunica que cabe ao Dr. Alberto quaisquer manifestações em relação ao           
deliberado e que ele foi informado de forma motivada sua exclusão desta            
Comissão. O Dr. Rogério solicitou a palavra e entende que a diretoria da             
OAB/SP foi rigorosa com o Dr. Alberto, uma vez que é um ator importante              
na comissão e tem contribuído para sua formação e manutenção. Falou que            
o Dr. Alberto sempre contribuiu com a comissão quando solicitado. Falou           
também que o Dr. Alberto já tinha sido apenado na regional de Santo             
André e que parece ser um bis in idem. Mencionou que faria esta análise              
para qualquer membro da comissão. O Dr. Evandro corroborou as palavras           
do Dr Rogério Frota, falou que as pessoas na comissão devem concordar            
em discordar, assim institui-se um clima democrático. A Dra. Carla reiterou           
que foi procedimento da diretoria e que acataria tal medida. Ainda com a             
palavra o Dr. Rogério Frota mencionou que diligências como esta que foi            
realizada na Mooca pela Dra. Carla sozinha, deveria ter tido          
acompanhamento de outro(s) membro(s) ou informado para outros        



 

membros, seja ela qual for o membro designado pela presidência da OAB            
ou da diretoria da Comissão a fim de poder rastrear e dar mais segurança              
ao(s) membro(s) da comissão, esse era um procedimento da Comissão de           
Direitos Humanos da OAB/SP, falou que poderia ser ponto de pauta na            
próxima reunião. Não havendo mais discussão sobre o caso do Dr. Alberto,            
a reunião prosseguiu com a apresentação da Dra. Fernanda Ruas sobre a            
revalidação de diplomas pela ONG Compassiva. A Dra. Fernanda falou da           
Portaria/MEC. 22 de 13.12.2016 que “Dispõe sobre normas e         
procedimentos gerais de tramitação de processos de solicitação de         
revalidação de diplomas de graduação estrangeiros e ao reconhecimento de          
diplomas de pós-graduação stricto sensu(mestrado e doutorado), expedidos        
por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior.”. Mencionou que a         
ONG Compassiva tem levado ajuda ao refugiado e imigrante, e tem várias            
ações em parceria com a Acnur. A única instituição que faz isso.            
Mencionou que as pessoas muitas vezes saem do seu país de origem e não              
tem todos tem todos os documentos exigidos para a revalidação, aduz que            
as universidades precisam facilitar por causa da situação desfavorável         
muitas vezes desses imigrantes. Quanto ao processo: qualquer um,         
inclusive o imigrante pode fazer por sua conta própria esse processo, que o             
custo é alto e é realizado em universidades públicas; podem revalidar           
diploma de graduação verificando os itens de equivalências, i.e., se os           
cursos são iguais ou próximos, carga horária, grade curricular. Deve-se          
enviar os documentos para a Plataforma Carolina Bori        
(http://plataformacarolinabori.mec.gov.br/usuario/acesso). A universidade   
que se voluntaria para fazer essa revalidação. A Universidade Federal          
Fluminense, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade          
Federal do Paraná e a Universidade do ABC são as mais acessíveis. A             
Compassiva também tem feito um trabalho de Advocacy junto às          
universidades a fim de aumentar o numero de universidades que faça a            
revalidação. Documentos exigidos: diploma e histórico escolar, ementas        
das disciplinas, projeto pedagógico, informações institucionais,      
documentação juramentada (cm exceção se o diploma é em inglês, francês           
ou espanhol), ser [sic] consularizado no país de origem. A Compassiva e a             
Acnur pagam essas traduções. Na Universidade Federal do Paraná atende          
refugiados e apátridas. Algumas universidades exigem proficiência em        
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português, querem conhecer a pessoa e em alguns locais solicitam fazer           
provas e cursar disciplinas. Prazo: A Portaria/MEC 22 menciona 180 dias           
para receber, analisar e tomar decisão, não obstante tem processo que desde            
2017 aguarda decisão, muitas vezes é um processo estressante. Alguns          
cursos são muito específicos como Engenharia de Petróleo e nenhuma          
universidade quer revalidar. Terminada a apresentação o Dr. João Marques          
cumprimenta a Compassiva e fala que o Brasil é o país mais fechado do              
mundo para revalidação de diplomas. Disse que a Compassiva tem um           
trabalho louvável. Os membros que estavam na reunião cumprimentaram a          
Dra, Fernanda pela excelente palestra sobre o assunto. A Dra. Jania Vieira            
que estava participando pela primeira vez de uma reunião da Comissão           
disse encantada com a exposição e o trabalho da ONG Compassiva. E disse             
que trabalha com Direito Tributário e coloca-se à disposição da Comissão           
para quaisquer esclarecimentos que por ventura possa haver para o bom           
encaminhamento dos trabalhos. ENCAMINAMENTO: a Presidente da       
Comissão Dra. Carla estará em contato com a Comissão de Direitos           
Humanos da OAB/SP para essa força tarefa em relação à comunidade da            
Mooca e solicita auxílio de todos os membros da comissão neste trabalho.            
Ficou de apresentar a palestra no próximo mês o Dr. Victor Del Vecchio             
sobre o Projeto Promigra, Probono e Comissão de Imigrantes e Refugiados           
da OAB/SP. O Dr. Sidarta vai fazer um podcast da palestra da Dra.             
Fernanda e disponibilizar para a comissão e se aceito disponibilizar na web.            
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 28 de agosto (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. 
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