
Ata da Reunião Ordinária da Comissão de 

Direito Constitucional da OAB SP 

 

Aos 26 dias do mês de abril 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. Marcello Fiore 

2. Diogenes Nielsen Júnior 

3. Viviane Teixeira 

4. Mateus Ragazzo Pastori Vantini 

5. Olyntho Dantas 

6. Josafá Marques 

7. Fábio Ricardo Rodrigues dos Santos 

8. Estevão Schultz Campos 

9. Julio de Souza Comparini 

10. Eleandra dos Santos 

11. Iuri Dellellis Camillo 

12. Nilton Viadanna 

13. Cezar Prado Vebezia 

14. Artur Damião Maia 

15. Diana Maria de Lima Brandão 

16. Thiago Henrique Brandão 

17. Helder Henrique Varisco 

18. Silvio Gabriel Serrano Nunes 

19. Gustavo Goldoni Barijan 

 

Justificou a ausência a Dra. Luciana Andrea Accorsi Berardi. 

 

Foram abordados os seguintes assuntos: 

 

1) Comunicação acerca da publicação da Portaria de nomeação do Dr. 

Leandro Petrin. 

 

2) Apresentação do novo membro da Comissão Dr. Josafá Marques. 

 



3)  Segunda Obra Coletiva: Dr. Diogenes informou que a obra será 

composta por 15 artigos, dos quais 4 já foram entregues ao coordenador 

para revisão.  

 Dr. Eros Grau irá prefaciar o livro e o Presidente da OAB/SP, Dr. 

Caio Augusto, fará a apresentação. 

 Foi ressaltado que os artigos deverão ser entregues até o dia 

30/04/2021, para serem compilados e encaminhados ao Dr. Eros Grau no 

dia 05/05/2021, para redação do prefácio. 

 

4) Informe sobre o projeto de publicação das webinares realizadas 

pela Comissão em formato de livro: a relação com os nomes de todos os 

palestrantes e com os links das webinares foi encaminhada pela Dra. 

Viviane via whatsapp.  

 Apenas o Dr. Josafá se inscreveu, até o momento, para auxiliar na 

realização do projeto, tendo escolhido partilhar o artigo com o palestrante 

Dr. Tiago Vinicius.  

Dr. Diógenes informou que se comprometeu com a Dra. Luciana a 

lançar o livro até o final dessa gestão. 

 Dr. Marcello externou sua preocupação com a transcrição da 

palestra, por não ser linear e haver disgressões nas conversas, o que 

poderá deixar a obra confusa ou desconexa. Sugere que os membros da 

comissão entrem em contato com os palestrantes para pedir que 

disponibilizem o material relativo à webinar ou para convidá-los a 

escrever o artigo correspondente. Sugeriu, ainda, que peçamos a 

contribuição do Dr. Caio, Dr. Ricardo Toledo e do Dr. Alexandre Rollo.   

Dr. Josafá sugeriu que nos coloquemos à disposição dos 

palestrantes para auxiliar na redação do artigo, para escrevermos em 

coautoria. Sugere-se dar ao palestrante a opção de fazermos a 

transcrição do vídeo e encaminharmos a ele para aprimorar o texto. 

 O formato do projeto e a formalização do convite serão discutidos 

com a Dra. Luciana, para ratificação. 

   

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

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

informou que em razão da mudança havida na direção da ALESP, a atual 

responsável pela direção solicitou chancelar o projeto com a diretora 

executiva, Sra. Tatiana. Dr. Silvio encaminhou e-mail à Sra. Tatiana e 

informou que a próxima etapa será o contato com o Procurador-Chefe da 



ALESP para marcar uma reunião com vistas a discutir as pautas. A 

previsão é que entre maio e junho seja montada a programação, para que 

o projeto aconteça no segundo semestre de 2021. 

  

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

Marcello informou que já foi redigida a 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. Foi informado que o protocolo seria feito nesta data e 

que a petição será posteriormente partilhada com o grupo. 

 

7) Informativo sobre próximas webinares:  

- Dia 27/04/2021 às 19 horas: Análise Econômica do Direito – Palestrante: 

Dr. Luciano Benetti Timm. Serão abordados os efeitos econômicos das 

decisões judiciais. 

- Dra. Luciana Berardi participará de uma webinar com pessoas 

envolvidas na Comissão de Direito Constitucional da OAB Nacional, com 

palestrantes de diversos Estados. 

- Dia 27/05/2021: Constitucionalismo Feminista – Palestrante: Juíza 

Vanessa Ribeiro Mateus 

 Dr. Mateus informou que está em conversa com Dr. Caue Alonso da 

Comissão da Pessoa com Deficiência para ajustar a realização de uma 

webinar sobre o tema. 

 

8)  Segunda Semana da Constituição:  Dr. Gustavo Barijan elaborou o 

projeto, que está com o mesmo formato da edição passada, e 

encaminhou aos membros da Comissão por whatsapp. Irá entrar em 

contato com os representantes dos Centros Acadêmicos para convite, 

escolha dos temas e dos palestrantes.   

 

9)  Dr. Fábio sugeriu que a Comissão produza uma obra acerca da 

nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos. A viabilidade/formato 

do projeto será apreciada pelos Drs. Fábio e Diógenes. 

 

 

 


