
Ata da Reunião Ordinária da Comissão de 

Direito Constitucional da OAB SP 

 

Aos 22 dias do mês de março de 2021, às 17:00 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. Diogenes Nielsen Júnior 

3. Viviane Teixeira 

4. Flavio Martins Alves Nunes Junior 

5. Silvio Gabriel Serrano Nunes 

6. Gustavo Goldoni Barijan 

7. Olyntho Dantas 

8. Iuri Dellellis Camillo 

9. Julio de Souza Comparini 

10. Ricardo Amin Abrahão Nacle 

11. Mateus Ragazzo Pastori Vantini 

12. Thiago Henrique Brandão 

13. Diana Maria de Lima Brandão 

14. Artur Damião Maia 

15. Estevão Schultz Campos 

16. Helder Henrique Varisco 

17. Werner Grau 

18. Leandro Petrin 

19. Cezar Prado Vebezia 

 

Justificaram a ausência os Drs. Marcello Fiore, Luciano Santos Silva, 

Claudio Tucci Junior e Nilton Viadanna. 

 

Foram abordados os seguintes assuntos: 

 

1) Nomeação dos membros da Comissão: houve aprovação de todos 

os membros. Aguarda apenas publicação da Portaria da nomeação do Dr. 

Leandro Petrin. 

 



2)  Solicitação de ingresso de novos membros: face à proximidade do 

término do mandato da atual gestão da OAB/SP, deliberou-se que os 

interessados em integrar a Comissão de Direito Constitucional, que 

preencham os requisitos formais exigidos pela entidade, serão admitidos, 

por enquanto, na qualidade de convidados. 

 

3)  Nomeação do Dr. Diogenes Nielsen Júnior como Coordenador do 

Núcleo de Direito Público, em substituição ao Dr. Adalberto Alves. 

 

4) Informes da CAASP: Dra. Luciana informou que a Campanha de 

Vacinação contra a Gripe (influenza e H1N1) terá início dia 26/03/2021. 

 Anúncio de uma linha de crédito para advogados disponibilizada 

pela CAASP através de convênios firmados com o Banco do Brasil e 

Banco Itaú. 

 

5)  Segunda Obra Coletiva: Dr. Diogenes informou que há inscrições 

para 6 (seis) artigos sobre Saúde, 4 (quatro) artigos sobre Educação e 4 

(quatro) artigos sobre Meio Ambiente. 

 Serão admitidas novas inscrições de interessados em escrever 

para segunda obra, desde que possam cumprir o prazo para entrega do 

artigo, previsto para o dia 30/04/2021. 

 Foi comunicado que a Editora Thoth já manifestou interesse na 

publicação. 

 

6) Informe sobre projeto de publicação das webinares realizadas pela 

Comissão em formato de livro: será fornecida uma relação com os nomes 

de todos os palestrantes para que os membros da Comissão interessados 

fiquem encarregados de fazer o contato e de transformar as respectivas 

webinares em artigo para publicação. Será elaborado um texto padrão 

para envio aos palestrantes. 

 

7)  Projeto para a segunda Semana da Constituição, com realização de 

webinares em conjunto com os Centros Acadêmicos: Dr. Gustavo Barijan 

irá reformular o projeto e encaminhar aos demais membros da Comissão.  

Dra. Luciana solicitará a sala virtual para secretaria da OAB/SP para que o 

evento possa ser realizado na semana de 05 de outubro de 2021. 

 



8) Projeto para realização de estudos/palestras/produção de material 

para publicação sobre as Constituições dos Estados: Dr. Silvio Nunes 

informou que entrou em contato com funcionária da Assembleia 

Legislativa do Estado de São Paulo e que a mesma demonstrou interesse 

na iniciativa, mas que em razão da eleição da nova mesa diretora, os 

cargos não estão consolidados e ainda não houve encaminhamento do 

projeto. Dr. Silvio sugeriu marcarmos uma reunião com os procuradores 

da ALESP para ouvirmos as demandas e para desenharmos melhor a 

proposta. 

 O tema será novamente tratado na próxima reunião, para melhor 

estruturação do projeto. 

 

9) Petição para Comissão Interamericana de Direitos Humanos: Dr. 

Flavio Martins informou sobre a existência de um grupo criado para 

elaborar uma petição para a CIDH em razão do frequente uso indevido da 

Lei de Segurança Nacional pelos Poderes Executivo, Legislativo e 

Judiciário para proibir/punir a livre manifestação do pensamento. A 

petição será redigida por um grupo de 15 (quinze) advogados e cerca de 

700 (setecentos) advogados já manifestaram interesse em auxiliar na 

elaboração da peça. Três investigados com base na Lei de Segurança 

Nacional, o influenciador digital Felipe Neto, o jornalista Hélio 

Schwartsman e o advogado Marcelo Feller, já autorizaram o grupo a agir 

em nome deles. 

 Os membros da Comissão interessados em participar desse grupo 

deverão entrar em contato com o Dr. Flavio Martins. 

 

10) Foi solicitado pela Dra. Luciana para que os membros da Comissão 

utilizem o canal da OAB para gravarem aulas sobre temas relevantes do 

Direito. Os advogados especialistas em determinada matéria que se 

interessarem em gravar aulas, com duração de até 30 minutos, deverão 

entrar em contato com João, responsável pela Comissão de Cultura e 

Eventos. 

 

11) Dra. Luciana informou sobre contato feito por um repórter do Jornal 

Folha de São Paulo, Sr. Flávio Ferreira, solicitando a contribuição da 

Comissão para prestar esclarecimentos sobre as possibilidades de 

decretação do estado de sítio, estado de defesa e toque de recolher, para 

elaboração de uma matéria. 



 As dúvidas elencadas pelo repórter e o respectivo contato foram 

encaminhados no whatsapp do grupo da Comissão para aqueles que 

tiverem interesse em contribuir. 

 

 


