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                    Aos 24 dias do mês de setembro de 2020, às 20 horas e 12 minutos, foi realizada a sétima 

reunião ordinária do ano vigente entre os membros da Comissão de Direito Internacional da OAB 

Bauru/SP, através da plataforma Google Meet de reuniões virtuais. Estavam presentes os membros 

efetivos a Presidente da Comissão Dra. Letícia Rodrigues de Souza, a Secretária Dra. Natalia Rosa de 

Oliveira, Dra. Ana Gabriela Rodrigues Abdelnur Abrahão e Dr. Felipe Alvarez dos Santos, o membro 

colaborador Dr. Guilherme Bittencourt Martins e o membro consultor internacionalista Fábio Ferreira 

Andrade, bem como os convidados Dra. Fernanda Prebianchi Montanha Mandelli e Dr. Arthur Moreira 

Delgado. Entre as ausências justificadas estavam a da Vice-Presidente Dra. Amanda Thereza Lenci 

Paccola, Dr. Sérgio Saliba Murad, Dra. Ana Carolina Craveiro e sra. Maiara Bezera da Silva. Iniciados os 

trabalhos, a Presidente da Comissão realizou a abertura da reunião cumprimentados os participantes e 

dando as boas vindas a todos. Seguidamente houve uma rápida apresentação dos membros pois havia 

um novo covidado, o  Dr. Arthur. Em seguida foi apresentada a Ata da reunião anterior pela secretária 

Dra. Natalia, posta em discussão e votação, e posteriormente aprovada. COMUNICAÇÕES DA 

PRESIDENTE - Na sequência, a Presidente relatou a possibilidade de os membros da comissão 

estenderem convites a interessados no tema relativos a direito internacional. Posteriormente passou 

para comunicação de questões administrativas.  ORDEM DO DIA – A presidente relatou a continuidade 

das reuniões virtuais enquanto durar a pandemia e pediu sugestões de assuntos temáticos para debates, 

em especial sobre o panorama atual sobre o Brasil e brasileiros no contexto internacional. Relatou 

também a falta do envio de dados de alguns membros para que seja solicitada a inserção de todos na 

página da Comissão no site da OAB/Bauru. Avisou que na reunião do proximo mês, outubro, o tema a 

ser tratado é : “Panorama mundial das eleições”. SUGESTÕES E COMUNICAÇÕES DOS PRESENTES - nesse 

momento o Dr. Arthur sugeriu falar sobre o Cisne verde. A Dra. Natalia questionou o Fábio sobre as 

impliaçoes da visita do ministro americano ao Brasil nesses últimos dias e como isso afeta as relações 

internacionais dos países envolvidos. Em resposta Fábio entende se tratar de questões estratégicas e 

argumentou brevemente os motivos e necessidade de diplomacia, e dentre os argumentos aduziu que 

algo semelhante pode estar acontecendo na Europa (OTAN). EXPEDIENTE - De forma contínua, foi 

exposto o expediente do dia, sendo reiterado a todos o horário de funcionamento da OAB Bauru e as 

ações da Seccional da OAB Bauru neste período de pandemia. Foi destacado pela Presidente a campanha 

de doação para crianças de brinquedos e roupas até dia 05/10 a serem depositados na sede da OAB 

Bauru. Informados os próximos eventos da OABonline: Curso gratuito - A atividade legislativa do poder 

executivo no Estado democrático de direito, em parceria com a AASP no dia 28/09; em 29/09 a palestra 

“A importância da advocacia na defesa do interesse público perante os órgãos do sistema nacional de 

trânsito”. Evento sobre Atualização no Direito Constitucional com o Prof. Flávio Martins, que lançará o 

livro “Curso de Direito Constitucional” e ministrará uma palestra com cerca de duas horas, será 



transmitida pela plataforma ZOOM, às 19h no dia 05/10 do presente ano. DEBATE TEMÁTICO - Findo 

esse primeiro momento da reunião, foi iniciado o debate sobre o tema: ASPECTOS ATUAIS DA 

MIGRAÇÃO, exposto pelo Dr. Guilherme Bittencourt Martins, membro colaborador da comissão, 

advogado, Mestre em Direito, pós-graduado em formação de professores para educação superior, pós-

graduando em MBA em negócios internacionais e em MBA em liderança e coaching na gestão de 

pessoas; graduando em licenciatura em sociologia, professor universitário de graduação e pós-

graduação e foi aluno especial no doutorado da USP em Direito Internacional e filosofia do Direito. Sendo 

assim, a Presidente Dra. Letícia abriu os trabalhos com a seguinte introdução: Migrantes e refugiados 

vivem em situações de extrema vulnerabilidade. Ao adentrar o território de outro país, enfrentam, além 

das fronteiras político-administrativas, barreiras de identidade e diversas outras situações como a ideia 

que migrantes sejam vetores de doenças, que não é nova. No Brasil, a saúde de migrantes e refugiados 

já é questão delicada de gestão pública em tempos “normais”, mas foi agravada com a covid-19. Assim, 

podemos dizer que emergências de saúde pública intensificam as questões enfrentadas por migrantes. 

Para eles, principalmente, os impactos da pandemia poderão ser sentidos por muito tempo. Então, 

especial atenção deve ser dada à proteção de seus direitos. O Dr. Guilherme, após agradecimentos 

iniciou sua apresentação: De acordo com os dados do CONARE, que ainda não foram atualizados, o Brasil 

tem um total de refugiados de 61 mil, sendo 600  venezuelanos. Temos também haitianos, cubanos e 

chineses. Que os pedidos de refúgio no Brasil aumentaram mais de 300% entre 2017 e 2018. O estado 

que mas recebe esse grupo de pessoas (51 mil refugiados) é Roraima devido a proximidade geográfica 

com a Venezuela. A questão migratória se modificou nesse período de pandemia. O ponto que merece 

destaque é que muitos países fecharam as suas fronteiras, o que dificulta o migrante a atingir um 

território seguro. Cerca de 99 países fecharam totalmente suas fronteiras, até mesmo para migrantes 

refugiados, o que é ilegal para aqueles países que assinaram a Convenção de 51 e o Protocolo de 67 que 

prevê o principio do non refoulement. O fechamento das fronteiras se justificava com um velho 

preconceito de que os migrantes trazem doenças e gastos para os países acolhedores. Uma 

consequência do fechamento das fronteiras é o uso de meios irregulares para atingir o terrotório desses 

países, assim aumentam o risco dessas travessias serem fatais. Como exemplo, na Europa, no último dia 

20 de agosto, mais de 40 pessoas morreram em um naufrágio. Ademais, com a pandemia, tragédias com 

os migrantes forçados ficam em segundo plano e são poucos divulgados, como a questão do incêndio 

em um campo de refugiados nas ilhas gregas. Com relação aos refugiados e pandemia pode-se citar que 

estão mais propícios a se contaminar com com a doença Covid-19, isso porque, nos campo de refugiados, 

onde normalmente se encontram, por vez falta um saneamento básico mínimo para todos, somado ao 

fato deles não conseguirem fazer distanciamento e quarentena de maneira eficaz. Soma-se a isso o fato 

que as cartilhas com informações sobre as doenças muitas vezes não estão em idioma conhecido pelo 

refugiado e quando não moram nesses campos os refugiados estão sendo expulsos de diversos lugares 

baseados em afirmações falsas, gerando prejuízo em especial para mulheres e crianças. Isso só serve 

para piorar o juízo que fazem com relação aos migrantes, que muitas vezes já são vistos como potenciais 

criminosos, sofrendo cada vez com a xenofobia. Outra questão que deve ser colocada são os prejuízos 

econômicos com relação aos empregos informais (geralmente ocupados pelos migrantes), o que gera 

uma crise econômica para essa parcela da população, mas que distintamente da população nativa, não 

estão recebendo ajuda social do país que se encontram. Logo, se faz importante a doação para os 

refugiados. Também ocorreu que com a pandemia os migrantes deixam de enviar cerca de 109 milhões 

de dólares para suas familias em outros países, o que piora a crise economica para essas pessoas. 

Cumpre destacar que a xenofobia é um grande problema no Brasil e em outros países. Por exemplo, no 

curso técnico para cabelereiro em São Paulo, vários voluntários deixaram de cortar seus cabelos pois 

não queriam ser atendidos por um estrangeiro. Migrantes são vistos como potenciais criminosos e estão 

mais suscetíveis a sofrer abusos e ter sub-empregos. Dr. Guilherme também destacou que o DPU em 

parceria com a ONU e OIM, em Roraima, estão com um projeto recente de assistência judiciária e 



orientação para os migrantes, juntamente com apoio psicológico. Ajudando assim regulamentação, 

obtenção de documentos e certidões e orientações trabalhistas. Ajudam também no auxílio ao uso do 

site do CONARE e na elaboração de currículos. Em consequência disso aumentou o número de denúncias 

de trabalho irregular e xenofobia. Destacou o fato de que vem se tornando comum mandarem os 

migrantes para cidades pequenas do interior em que não há órgãos e entidades que podem tratar dos 

interesses deles como MPF, MPE, Polícia Federal e mesmo terceiro setor (ONG) para ajudá-los. Em Bady 

Bassiti, por exemplo, vários migrantes estavam trabalhando em situação análoga a escravo e sem 

qualquer benefício social. As grandes empresas vão para cidades do interior e menores por não ter 

fiscalização. Encerrado o primeiro momento de esposição, em continuidade aos debates, os membros 

chegaram a ventilar a ideia de trazer para Bauru uma assitência para estrangeiros que aqui se 

encontram. Dra. Gabriela argumentou que refúgio é um pedido de socorro, sendo que as pessoas 

costumam ter mais preconceito para com aqueles imigrantes que vêm da África ou são menos 

qualificados. Pelo Dr. Guilherme foi mencionado que no sul do país, em regra, há preferência para 

migrantes que não sejam crianças, idosos e deficientes, que é uma espécie de preconceito. Dr. Arthur 

afirmou que se nós repararmos bem o brasileiro tem preconceito com o venezuelano que aqui vem, 

herdada de uma cultura eurocêntrica, e que esquecemos que também sofremos o mesmo preconceito 

quando vamos para a Europa, que somos bem recebidos como turistas mas não como migrantes. Dr. 

Guilherme cita como exemplo seu amigo na Irlanda que sofre discriminação por ser estrangeiro. Dra. 

Natalia relata é baseado no erro o preconceito de que migrantes não são qualificados, a maioria tem 

uma média de qualificação maior que a dos brasileiros, apenas não conseguem emprego aqui porque 

não conseguem validar o diploma; cita como exemplo uma venezuelana chefe de cozinha que foi 

contratada como cozinheira por R$ 300,00 em um restaurante no Brasil. Relata ainda que a questão das 

fronteiras fechadas está sendo usada como desculpa para os países rejeitarem os migrantes, mesmo 

porque não cabe força maior por causa da pandemia para não cumprir o principio de não devolução, 

não é justificável. Dr. Arthur relata que há um acolhimento de refugiados ligado as igrejas. Dr. Gulherme 

ressalta a Caritas, bem atuante nesse ponto e ligada à igreja católica. Ressaltou ainda a importância 

sobre assistência social e psicológia que necessitam os migrantes, que a DPU se manisfesta nesse 

sentido. Dra. Natalia complementou dizendo que uma saída é parceria com as faculdades em geral para 

atender as demandas dos migrantes e refugiados, que hoje em dia existem as catedras Sérgio Vieira de 

Melo, e que algumas têm atendimento psicológico prestado por professores e estagiários. Há ainda a 

necessidade de informativos em outros idiomas. Dr. Guilherme ressaltou a importância de tradutor 

oficial, que na Polícia Federal não tem equipe técnica para lidar com o migrante, sendo que há uma luta 

para a criação de um órgão específico, o que foi vetado no governo passado. Dr. Guilherme discorreu 

ainda que o índios migrantes são um grupo de vulneráveis dentro de vulneráveis, pois não são 

preparados para as doenças e recebem pouco amparo governamental, sendo que eles se locomovem 

entre as fronteiras. A Dra. Fernanda trouxe à discussão a relação da discriminação com os refúgiados e 

com os negros e índios, que a questão de uma raça se considerar superior a outra foi justificativa para o 

colonialismo, que a pele diferente já tem estigma e o fator econômico vem a ser outro estigma pior. 

Falou sobre existência de projetos de branqueamento do país e dos refugiados ambientais e discorreu 

sobre “homo sacer”, homens que vivem em exceção, são sagrados e não podem ser mortos, que as leis 

não se aplicava a eles. O membro Fábio falou sobre a questão da segurança, citou casos de preconceitos 

contra brasileiros famosos, como dos jogadores Marcelo e Neymar, nos times Real Madrid e Paris Saint-

Germain, respectivamente. Argumentou ainda sobre questões de relevância como a do “Brexit”, com 

relação a votação pelos idosos e plebiscito e opinião deles sobre refugiados: proteção nacional x 

internacional, questões de economia e segurança. Citou ainda sobre a questão dos médicos cubanos 

como exemplo de xenofobia e dificuldade de validação de diplomas, que não mede a relação 

conhecimento x experiência x capacidade. Falou sobre a dificuldade de conhecer os dados dos migrantes 

e deles produzirem sem ter recursos para investimento. Que apesar de existirem ajudas, falta uma 



 

 

gestão. A Dra. Letícia comentou sobre a relação da mudança climática com aumento de migração, 

refúgios e possíveis impactos. Reportou ainda à importância da formação adequada e capacitação dos 

psicólogos e assistentes sociais para atendimentos dos migrantes e refugiados. Após concluírem os 

debates do dia e inexistindo demais assuntos a serem tratados, a Presidente declarou a reunião 

encerrada às 21 horas e 58 minutos. Terminados os trabalhos, inexistindo qualquer outra manifestação, 

lavrou-se a presente ata, por mim, Natalia, redigida e digitada, assinada por quem de direito.  
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