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Eventos realizados pela Comissão: 

Em 2015 a Comissão de Direito às Artes promoveu, em vários momentos ao longo do ano, as 

Leis de Incentivo à Cultura, as Leis que regulamentam o setor artístico e cultural no País, no 

Estado e na capital do Estado de São Paulo, assim como participou de audiências públicas 

relativas a alterações e regulamentações do setor. 

Mas, em especial, a  Comissão de Direito às Artes  expediu Ofícios para autoridades 

municipais, questionando, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo acerca do projeto da Zona 

Especial Proteção Cultural, em Decreto  regulamentar da Lei do Zoneamento do município. 

No mesmo sentido, expedimos Ofícios para a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente da 

Prefeitura de São Paulo para possibilitar a doação, ao Parque Alfredo Volpi, de escultura para 

homenagear o artista que dá nome ao parque em parceria com o Instituto Alfredo Volpi e com 

a Comissão de Infraestrutura da OAB-SP.  

Da mesma forma, a Comissão de Direito às Artes também protagonizou o pedido, ao Tribunal 

de Justiça do Estado de São Paulo, para a reabertura ao público do Teatro localizado no prédio 

do TJSP da Avenida Ipiranga. 

E, por conta desta proposta, a Comissão de Direito às Artes defendeu a proposta em várias 

ocasiões, em Entidades Públicas e privada, como, por exemplo, em Audiência Pública na 

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e na cooperativa Paulista de Teatro.  

No mesmo sentido, a Comissão de Direito às Artes também foi, por diversas vezes, procurada 

pela grande imprensa para prestar informações e para se manifestar acerca de temas jurídicos 

relacionados ao ambiente cultural e artístico. A Comissão de Direito às Artes também foi 

procurada por duas vezes, no ano de 2015, para prestar informações para o Jornal do 

Advogado da OAB-SP. 
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Eventos que a Comissão Representou a OAB-SP: 

A Comissão de Direito às Artes representou a OAB-SP em diversas  oportunidades, mas, em 

especial, representou a presidência da OAB-SO na abertura da Exposição “Desmoldurados”, do 

artista plástico Osmar Santos, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E, ainda, em 

diversos eventos de lançamentos de livros jurídicos. 

 

 

Palestras realizadas pela Comissão: 

A Comissão de Direito às Artes promoveu duas palestras em 2015: 

“As Leis de Incentivo à Cultura e o Direito às Artes” 

“As Leis de Incentivo à Cultura e seus Aspectos Jurídicos” 

 

Palestras que a Comissão Representou a OAB-SP: 

A Comissão de Direito às Artes  esteve presente em diversas palestras e eventos da OAB-SP, 

mas, em especial, esteve na mesa da Conferência “Meio Ambiente Cultural”,  da  “Comissão de 

Infraestrutura”, em debate com vereadores e discutindo acerca dos interesses do Direito às 

Artes nos debates acerca da  Lei do Zoneamento do  Município de São Paulo.  

A Comissão de Direito às Artes também participou do Primeiro Encontro de Presidentes de 

Comissões da OAB-SP e proferiu palestra sobre as Leis de Incentivo à Cultura. 

 
São Paulo, 25 de novembro  de 2015. 
 
_________________________ 
Evaristo Martins de Azevedo 
Presidente da Comissão de Direito às Artes 
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