
 

Ata da Reunião Ordinária da Comissão de 

Direito Constitucional da OAB SP 

 

Aos 22 dias do mês de junho de 2020, às 17:30 horas, realizou-se reunião 

ordinária da Comissão de Direito Constitucional, via plataforma digital Hangouts 

Meet. 

 

Participaram da reunião os seguintes Membros: 

 

1. Luciana Andrea Accorsi Berardi 

2. Marcello Fiore 

3. Viviane Teixeira 

4. Olyntho Dantas 

5. Iuri Dellellis Camillo 

6. Diogenes Nielsen Júnior 

7. Leandro Petrin 

8. Nilton Viadanna 

9. Diana Maria de Lima Brandão 

10. Mateus Ragazzo Pastori Vantini 

11. Gustavo Goldoni Barijan 

12. Julio de Souza Comparini 

13. Silvio Nunes 

14. Adalberto Alves 

15. Ricardo Amin Abrahão Nacle 

16. Luciano Santos Silva 

17. Fábio Ricardo Rodrigues dos Santos 

18. João Paulo Pessoa 

19. Claudio Tucci 

20. Artur Maia 

21. Adriana Cecílio 

22. Estevão Schultz Campos 

 

Foram abordados os seguintes assuntos: 

 

1) Recebido Parecer Divergente do Dr. Luciano Santos Silva, conforme item 

1 da Ata da Reunião realizada em 05 de maio de 2020, o qual constará dos 

arquivos da Comissão de Direito Constitucional, à disposição para 

consulta pelos interessados. 

2) Informe sobre nomeação de novos membros e exclusões de membros 

por questões internas institucionais, tais como: ausências injustificadas às 

reuniões, tempo de inscrição na OAB inferior a dois anos, ressalvas 



 

políticas, inadimplência de anuidade, falta de 

engajamento/comprometimento com a Comissão, dentre outras. 

 

3) Esclarecimentos acerca do procedimento adotado em caso de 

solicitação de Parecer à Comissão de Direito Constitucional: a consulta é 

encaminhada à Coordenadoria de Direito Público, a cargo do Dr. Adalberto 

Alves, ou à Coordenadoria de Direito Privado, a cargo do Dr. Ricardo Nacle, 

de acordo com o tema, para emissão de Parecer e remessa à Presidente da 

Comissão, para assinatura em conjunto. 

 

4) A Presidente da Comissão, Dra. Luciana Berardi, comunicou que 

solicitará à OAB/SP que disponibilize os Pareceres da Comissão de Direito 

Constitucional no site da instituição. 

 

5) Esclarecimento quanto às Webinares produzidas pela Comissão: não 

têm finalidade político-ideológica, tendo como objetivo levar conhecimento 

ao público, mostrar diferentes pontos de vista sobre determinados temas. 

Daí a pluralidade dos expositores. 

 

6) Comunicado acerca do encerramento do ciclo de palestras denominado 

“A Pandemia e a Atual Conjuntura Político Constitucional” e abertura de 

novo ciclo, com a temática “Constituição e a Ordem Econômica de Crise”. 

Convidados já confirmados para as novas Webinares: Eduardo Suplicy e 

João Antônio da Silva Filho.  

 

7) Informe sobre a Webinar Direito Médico e a Saúde como Direito 

Fundamental a ser realizada no próximo dia 26/06/2020 às 18 horas, com a 

participação da Dra. Luciana Berardi e do Dr. Marcello Fiore, 

respectivamente Presidente e Vice-Presidente da Comissão de Direito 

Constitucional. 

 

8) Informe sobre o “Simpósio sobre O Constitucionalismo em Movimento: 

O que esperar do Direito?” que será realizado pela Comissão do 

Acadêmico de Direito da OAB/SP em parceria com a Comissão de Direito 

Constitucional nos dias 25/06 às 15:00 horas e 26/06/2020 às 10:00 horas (I 

Painel) e às 15:00 horas (II Painel). 

 

9) Divulgação dos novos benefícios da CAASP, dentre eles, Auxílio 

Alimentar Temporário para advogados e estagiários contaminados pelo 

coronavirus, no valor de R$ 300,00 e Auxílio Violência Doméstica destinado 

a advogadas e estagiárias beneficiárias de medidas protetivas previstas na 



 

Lei Maria da Penha e que comprovem carência financeira em decorrência 

da violência sofrida, no valor teto de R$ 1.250,00, pelo prazo de 6 meses, 

podendo ser prorrogado por igual período, além de atendimento 

psicológico. 

 

10) Apresentação dos novos membros da Comissão. 

 

11) Sugestões de novos temas para Webinares: Feminicídio e Racismo e 

Direito Digital e Constitucionalidade.  

 

12) Esclarecimento sobre o processo de liberação de Notas Técnicas da 

Comissão: necessidade de aprovação do Vice-Presidente da OAB/SP. A 

Comissão de Direito Constitucional passará a se manifestar sobre temas 

relevantes da área através de nossos canais digitais, com as hashtags 

“autoritarismonao” e “democraciasempre”. 

 

13) Informe sobre a parceria da Comissão de Direito Constitucional da 

OAB/SP com a Academia Brasileira de Direito Constitucional para o 

Congresso que será realizado no período de 29 a 31/10/2020: a ABDConst 

ofereceu vagas gratuitas, mas solicitou o custeio de duas passagens 

aéreas para dois participantes. A formalização da parceria está pendente 

da autorização da OAB para custeio das passagens.  

 

14) Obra Coletiva: Dr. Diogenes Nielsen Júnior informou ter havido 

inscrições para 12 artigos. Prazo para entrega dia 31/07/2020. 

 

15) Projeto Revista Científica Virtual: publicar resenhas de obras ligadas 

ao Direito Constitucional e de Pareceres acerca de dispositivos 

constitucionais. Periodicidade: quadrimestral. 

Providências: estabelecer parcerias com universidades, formar comitês 

para edição e produção da revista, montar equipe técnica para publicação 

no ambiente virtual/verificar parceria com a ESA – Escola Superior de 

Advocacia da OAB/SP para publicação. 


