
 

Ata da Reunião Ordinária da Comissão de 

Direito Constitucional da OAB SP 

 
Aos 27 dias do mês de julho de 2020, 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. Marcello Fiore 

3. Viviane Teixeira 

4. Olyntho Dantas 

5. Iuri Dellellis Camillo 

6. Diogenes Nielsen Júnior 

7. Leandro Petrin 

8. Caio Augusto 

9. Diana Maria de Lima Brandão 

10. Mateus Ragazzo Pastori Vantini 

11. Gustavo Goldoni Barijan 

12. Thyago Brandão 

13. Silvio Gabriel Serrano Nunes 

14. Ricardo Amin Abrahão Nacle 

15. Luciano Santos Silva 

16. Fábio Ricardo Rodrigues dos Santos 

17. Claudio Tucci 

18. Artur Maia 

19. Estevão Schultz Campos 

20. Cezar Prado 

21. Maria Garcia 

Justificaram a ausência os Drs. Nilton Viadana, João Paulo Pessoa, 

Adriana Cecilio, Adalberto Alves e Julio de Souza Comparini 

 
Foram abordados os seguintes assuntos: 

 
1) Obra Coletiva: Dr. Diogenes Nielsen Júnior informou que serão 12 

artigos escritos por membros da Comissão de Direito Constitucional, 

sendo que o livro terá aproximadamente 240 páginas. 



 

Informou mais ter feito orçamento para publicação da obra junto à Editora 

Autografia, a qual apresentou um custo de R$ 2.199,00, dividido em até 8 

vezes no cartão de crédito, aí incluídos: 60 livros impressos, distribuição, 

e-books, registro do ISBN e ficha catalográfica. 

 
Foi esclarecido que a OAB/SP financia apenas o ISBN. 

 
Dr. Marcello Fiore indicou a Editora Baraúna; será feita cotação para 

publicação do livro impresso. 

 
2) Comunicado sobre próximas webinares/eventos da Comissão, a saber: 

- Dia 28/07/2020 às 17 hs: “Obrigações Políticas na Democracia?”, com 

participação do Professor e Cientista Político Christian Lohbauer 

 
- 04/08/2020 às 17 hs: “Pandemia e Direito Constitucional: Genocídio, 

Direitos Sociais e Limites dos Direitos”, com participação do Professor 

Flavio Martins e do Dr. Fabio Ricardo Rodrigues dos Santos 

 
- Dia 11/08/2020: Webinar especial do Dia do Advogado. Palestrante a 

confirmar 

 
- Dia 18/08/2020: Webinar com o Ex Ministro do Supremo Tribunal Federal 

Dr. Eros Roberto Grau 

 
3) Foi solicitado pelo Vice-Presidente da Comissão, Dr. Marcello Fiore, 

maior engajamento e participação dos membros nas ações da Comissão, 

seja nas discussões do dia a dia, seja na criação de temas/pautas e 

indicação de palestrantes para webinares. 

 
4) Informes sobre o Congresso de Direito Constitucional da Academia 

Brasileira de Direito Constitucional – ABDConst: evento será adiado para 

junho ou julho de 2021. A parceria com a OAB/SP está fechada e serão 

oferecidos descontos significativos em cursos da instituição. 

 
5) Nomeação dos novos membros: comunicado da Presidente, Dra. 

Luciana Berardi, sobre a aprovação dos novos membros.  Sugeriu 

verificar a cada 15 dias se os respectivos nomes foram publicados no site 

da OAB/SP. 



 

6) Apresentação e aprovação de dois novos membros da Comissão de 

Direito Constitucional, Dr. Flávio Martins e Dr. Arthur Bezerra de Souza 

Junior. 

 
7) Informe de nova consulta recebida pela Comissão, acerca da 

Constitucionalidade do artigo 162 da Emenda Constitucional nº 110/2019. 

Pareceres elaborados pelos Drs. Julio de Souza Comparini e Adalberto 

Alves, da Coordenadoria de Direito Público. 

 
8) Informes gerais da OAB e da CAASP: 

- Processos ético-disciplinares, de inscrição, auxílios e benefícios da 

CAASP voltaram a ser julgados pela OAB, com sessões virtuais 

extraordinárias. Até a segunda quinzena de agosto os processos que 

estavam paralisados em razão da pandemia devem ser julgados; 

 
- Esclarecimentos sobre auxílio violência doméstica; 

 
- Palestras on line: a OAB está disponibilizando em seu site aulas sobre 

os mais diversos temas do Direito, de até 30 minutos, que podem ser 

gravadas pelo próprio advogado, através do celular. Os advogados 

especialistas em determinada matéria que se interessarem em gravar 

aulas com temáticas práticas, orientações, deverão entrar em contato 

com João, responsável pela Comissão de Cultura e Eventos. 

 
9) Projeto Revista Científica Virtual: aguarda retorno das atividades da 

ESA – Escola Superior de Advocacia da OAB/SP para continuidade. 

 
10) Semana da Constituição: projeto idealizado pelo Dr. Gustavo Goldoni 

Barijan, envolvendo um ciclo de palestras entre os dias 05 e 09 de 

outubro de 2020, para debater temas de Direito Constitucional. O intento é 

promover debates acerca da tradição constitucional do País, das 

conquistas celebradas desde a promulgação, dos atuais desafios e dos 

constantes ataques à Constituição Federal. 

 
A proposta é que o projeto seja realizado conjuntamente entre a 

Comissão e cinco centros acadêmicos representativos dos estudantes de 

Direito no Estado de São Paulo. Inicialmente, o convite será realizado  

para o Centro Acadêmico 22 de Agosto (PUC-SP), Centro Acadêmico XI 



 

de Agosto (USP-SP), Centro Acadêmico João Mendes Jr. (Mackenzie), 

Centro Acadêmico XVI de Abril (PUC-Campinas) e Centro Acadêmico 

Antônio Junqueira de Azevedo (USP-RP). 

 
A palestra terá duração prevista de uma hora e para cada palestra serão 

convidados dois palestrantes, um convidado pela Comissão e outro 

convidado pelo CA responsável por aquele dia. Cada palestrante terá o 

tempo de vinte minutos para explanação sobre o tema, sendo os quinze 

minutos restantes destinados aos debates e considerações finais dos 

palestrantes e do representante do CA. A íntegra do projeto foi 

encaminhada aos membros da Comissão via whatsapp. 

 
Sugestões acerca do projeto devem ser encaminhadas aos membros da 

Comissão essa semana. Posteriormente, será criado um grupo de 

trabalho. 


