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Nota Pública 
 
 

A Comissão dos Direitos dos Imigrantes e Refugiados da OAB/SP recebeu com pesar 
a notícia do falecimento do Sr. João Manuel, de nacionalidade angolana e da agressão sofrida 
por outros 2 migrantes em decorrência de um ataque racista e xenofóbico ocorrido no domingo 
(18/05) em São Paulo.  

As vítimas foram atacadas a golpes de faca na rua enquanto conversavam por um 
homem que teria iniciado uma discussão em razão de discordar do pagamento de auxílio 
emergencial a migrantes e refugiados. O suspeito evadiu-se sem prestar socorro e o caso 
está sob investigação. A Polícia Militar foi acionada e chegando no local dos fatos socorreu 
as vítimas que estavam feridas. Infelizmente, uma das vítimas veio à óbito e as outras duas 
já receberam alta médica. 

A questão migratória é abordada por diversos instrumentos normativos, tanto na esfera 
internacional, como nacional e local. O Brasil é signatário de diversos tratados internacionais 
que contemplam a temática migratória tanto em abordagens específicas, como numa 
perspectiva de direitos humanos. A Constituição Federal garante o princípio de igualdade 
entre brasileiros e não nacionais (art. 5º, caput, CF) e a Lei de Migração (Lei nº13.445/17), 
além de prever a igualdade de tratamento (art. 4 caput), ainda garante o acesso a serviços 
públicos de saúde, de assistência social e à previdência social, sem discriminação em razão 
da nacionalidade e da condição migratória (art. 4º, VIII). Ademais, a Lei de Migração reforça 
que a política migratória deve ser pautada por sua interdependência com os Direitos Humanos 
(art. 1º, I) e pelo repúdio e prevenção à xenofobia, ao racismo e a quaisquer formas de 
discriminação. 

O auxílio emergencial pode ser solicitado por todos aqueles que preencham os 
requisitos exigidos na Lei nº13.982/20, incluindo a população migrante e refugiada. A 
burocracia, exigência de regularidade documental, a situação migratória e/ou nacionalidade 
são alguns dos obstáculos enfrentados e o preconceito não pode ser mais um. 

A situação crítica de pandemia não deve ser um vetor para disseminar ódio, racismo, 
xenofobia, discriminação e intolerância contra migrantes e refugiados em forma de agressões 
verbais, físicas ou virtuais. Em momentos de crise, as pessoas em situação de vulnerabilidade 
podem ser expostas, hostilizadas, culpabilizadas e perseguidas em razão do medo e da 
desinformação. Por outro lado, a vulnerabilidade de migrantes e refugiados pode ensejar 
invisibilidade e exclusão social, já que há o receio de serem injustamente atacadas. A 
prevenção, inclusão e acesso às medidas que mitigam os impactos desta crise sanitária são 
a melhor estratégia para enfrentar a situação. 

    É necessário que o Poder Público garanta o bem estar de todos os cidadãos, 
principalmente daqueles que se encontram em situação de maior vulnerabilidade 
socioeconômica. Sabe-se que alguns desafios são compartilhados tanto por brasileiros, como 
não nacionais, mas é importante considerarmos algumas especificidades que agregam uma 
carga maior de hipossuficiência para quem migra. É momento de reforçar a solidariedade, a 
empatia, a cooperação, a prevalência dos direitos humanos e o respeito à dignidade humana 
para todos, sem distinção de nacionalidade ou situação migratória. 

A Comissão Especial dos Direitos dos Imigrantes e Refugiados da OAB/SP 
acompanhará o caso para que as devidas providências sejam tomadas. Prestamos toda 
solidariedade às vítimas e familiares e repudiamos veementemente estes atos cruéis, 
estendendo a toda população migrante e refugiada neste momento crítico. 
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