
 

Ata da 10ª Reunião da Comissão de Direito do Refugiado, Asilado e da             
Proteção Internacional e 3ª Reunião da Comissão de Direito do Refugiado,           
Asilado e da Proteção Internacional, virtual no dia 29 de junho de 2020 às              
17h:00. A Presidente Carla Hermínia Mustafa Barbosa Ferreira agradece a          
presença de todos os presentes especialmente o Dr. Waldih Neto que           
participa pela primeira vez da Comissão desta 10ª Reunião da Comissão de            
Direito do Imigrante e Refugiado, 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 e foi informada antecipadamente pela            
Dra. Carla Hermínia Mustafa Barbosa Ferreira pelo grupo da whatssap o           
link para a reunião, a saber: meet.google.com/mwy-kjrx-vct. Estavam        
presentes a reunião: Carla Hermínia Mustafa Barbosa Ferreira, Sidarta         
Borges Martins, Wadih Neto, Fernanda Berdoldi, Rogerio Frota, e o sr.           
Alisson da Secretaria das Comissões da OABSP. Pauta da reunião          
Informes: 1. Movimento pela Democracia da OAB/SP: “Democracia sim,         
autoritarismo não”. 2. Atualização sobre o andamento do Projeto OAB/SP,          
Promigra e Instituto Probono. 3. Violência doméstica em tempos de Covid           
19 e depois. 4. Projetos para os próximos meses: a. Live com vários atores              
que trabalham com refugiados e migrantes no nível nacional e internacional           
(participar como interlocutor os membros da Comissão). b. Eventos com          
tradução simultânea uma vez que a OAB/SP já está resolvendo este           
problema. c. Interação com outras comissões da Ordem como Direito          
Internacional, Direito Penal, Direito Humanos, Comissão da mulheres        
Advogadas etc. d. Palestras curtas ministradas pelos membros nos         
primeiros momentos da reunião (tema a escolher tendo como base o objeto            
da Comissão e apenas 20 a 30 minutos), somente para os membros da             
Comissão. A Dra. Carla Mustafa fez os informes acima, falou que com o             
advento do Covid 19 houve um potencialização do problema da violência           
doméstica, inclusive acometendo advogadas. Falou que os órgãos públicos         
não estão preparados para atender e conhecer o contexto onde vivem os            
migrantes e refugiados. As mulheres migrantes não conhecem seus direitos,          
e tem receio de denunciar porque acham que podem sofrer algum tipo de             
sanção administrativa ou mesmo quando estão em situação regular ela          
receia ser expulsa ou o companheiro. A Prefeitura de São Paulo tem feito o              
abrigamento para mulheres brasileiras, mas não se sabe como está a           



 

acolhida de quem não é brasileira. A Comissão de Refugiados da OAB/SP            
deve articular com outras comissões e outros órgãos; na próxima reunião já            
traremos um encaminhamento sobre a matéria mencionou a Presidente. O          
Dr. Sidarta contribuiu sobre um caso de uma boliviana que esta sendo            
ameaçada pelo marido, e foi trazido pela Equipe de base Warmis:           
convergência das Culturas (http://www.warmis.org/) e corroborou as       
palavras da Dra. Carla. Mencionou que esta pessoa ameaçada está há 10            
anos no Brasil e nunca saiu do bairro do Bom Retiro. Foi à Delegacia da               
Mulher e a Polícia entendeu o pleito. Tem casais que têm cinco Boletins de              
Ocorrência e a polícia não entende que é situação de risco. Continuou o Dr.              
Sidarta que assim como se espalhou que existe o auxílio emergencial, se a             
comunidade ficar sabendo das consequências dessas medidas contra o         
agressor ou o ameaçador pode ficar constrangido em repetir essas ameaças           
contra mulheres. A Dra. Carla sugeriu oficiar os órgãos públicos sobre o            
problema ou mesmo marcar uma reunião com a Secretaria de Segurança           
Pública para tratar do tema. As propostas mencionadas na Pauta foram           
bemvindas, e a Dra. Fernanda ficou incumbida de para a próxima reunião            
preparar uma live sobre a Compassiva para colocar no youtube ou           
instagram, falando de revalidação de diplomas. O Dr. Sidarta falou que           
poderia contribuir, fazendo um roteiro para ser seguido para no espaço de            
20 minutos para a introdução, desenvolvimento e conclusão do tema.          
Seriam pequenos spots em nome da Comissão de Imigrantes e Refugiados           
da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional São Paulo, dando          
visibilidade a questão e a Comissão, podendo chamar pessoas da academia           
ou de serviços que trabalham com a matéria. Também foi bem           
recepcionada a proposta de articular lives com outras comissões de outras           
regionais que por ventura tenham comissão de direito dos Refugiados e           
Migrantes ou comissão que façam as vezes como Comissão de Direitos           
Humanos ou outra. Falou que também poderia de fazer essas lives com            
atores que atuam na área no nível do município, no governo do estado e              
outras instituições como Defensoria Pública do estado e da União,          
Ministério Público Federal e do Trabalho. Falou a Dra. Carla que o mês de              
julho é o mês do Coração Azul (tráfico de pessoas e trabalho escravo) e que               
a comissão poderia fazer um live sobre o tema. Foi aceito pelos presentes a              
proposta de eventos com tradução simultânea, contando com a colaboração          
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de refugiados se possível e viável e conversando com atores de outros            
países, de instituições e academia como a Inglaterra, EUA, Turquia etc.           
onde têm grupos fortes de proteção a refugiados e migrantes. Foi bem            
aceita a proposta de interação com outras comissões como: Direitos          
Humanos da sede e regionais, Relações Internacionais, Igualdade Racial         
(xenofobia), Direito Penitenciário etc. Foi aceita a proposta de         
descentralização das ações da Comissão para outras regionais como a do           
ABC, baixada santista e as seccionais como a do Jabaquara. O Dr. Wadih             
Neto sugeriu que enviasse um formulário a exemplo do Google forms para            
perguntar para os participantes qual o dia e horário mais adequados para as             
reuniões com o fito de haver maior participação dos membros da comissão.            
Encaminhamento: A Dra. Carla ficou incumbida de falar com outras          
comissões sobre essa integração com a comissão de direitos dos refugiados           
e Migrantes. Ficou de ver junto a Secretaria das Comissões a viabilidade de             
lives com tradução simultânea. A Dra. Fernanda Berdoldi ficou de preparar           
a apresentação de 20 minutos sobre a “Revalidação de Diplomas” com           
auxílio do dr. Sidarta para dia 28 de julho que ficaria incumbido de             
transformar em podcast para divulgação na web. O Dr. Sidarta se           
comprometeu de oficiar os órgãos públicos sobre o problema ou mesmo           
marcar uma reunião com a Secretaria de Segurança Pública para tratar do            
tema. A Comissão de Imigrantes e Refugiados fará contato com outras           
comissões da OAB/SP para estreitar relações para ações conjuntas. 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 dia             
28 de maio (terça feira) às 17h:00 por meio da interne 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. 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 enviado a Secretaria das Comissões da Ordem dos           
Advogados do Brasil secção São Paulo. 

_____________________ 
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_____________________ 
Rogério G. F Cordeiro 
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