
 
 

 

 

Ata da Primeira Reunião da Comissão de Direito Marítimo, Portuário e 

Aduaneiro da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de São Paulo. 

 

Aos trinta dias do mês de março do ano de 2022, às 11 horas, foi aberta a sessão da primeira 

reunião da Comissão de Direito Marítimo, Aduaneiro e Portuário sob a presidência de Dr. 

Thiago Miller, realizada de forma virtual, por meio da plataforma Zoom. Presentes os demais 

integrantes, passou-se a leitura e discussão dos temas da reunião. 

Com a palavra o Sr. Presidente iniciou os trabalhos agradecendo a presença de todos e teceu 

breves comentários sobre a atuação da comissão de forma geral,  com ênfase na criação de 

intersecção das áreas marítima, portuária e aduaneira, com vistas a auxiliar no exercício da 

advocacia em seu dia a dia. Comentou sobre a atuação da Antaq que colocava sigilo sob os 

processos e sobre a visão institucional da advocacia para esclarecer os temas, enriquecer o 

debate. 

Teceu comentários sobre as futuras reuniões que deverão ser em formato virtual por conta da 

pandemia e em vista da OAB não dispor de equipamentos, a fim de que as reuniões sejam  

realizadas de forma híbrida. 

Dada a necessidade de tratar de vários temas o Sr. Presidente comentou que não seria possível 

a apresentação de todos os participantes da comissão. 

Pela ordem do dia, passou-se ao tema 1 da reunião,  que é a informação de que todas as reuniões 

irão ocorrer sempre na última quarta-feira de cada mês sendo que a comunicação sobre as datas 

se dará por via eletrônica. 

Dr. Wagner Lucas pediu a palavra, que lhe foi concedida, para sugerir que as comunicações 

sobre as atividades da Comissão sejam realizadas por meio eletrônico (e- mail) separados para 

cada reunião, a fim de facilitar as comunicações futuras. 



 
 

O Sr. Presidente acolheu a sugestão informando que as comunicações serão feitas por 

mensagens separadas para cada reunião.   

Seguindo a ordem, passou-se ao item 2,  que é informar as datas da ocorrência das próximas 

reuniões que serão nos dias: 27/04, 25/05, 29/06, 31/08, 28/08, 26/10 e 30/11 do corrente ano 

de 2022, sempre às 11h, sendo que referidas datas podem estar sujeitas a alterações de acordo 

com eventual necessidade. 

O Sr. Presidente solicitou que eventuais propostas de temas para debates deverão ser enviadas 

com até 15 dias de antecedência para análise. 

Em seguida, o Sr. Presidente nomeou dra. Renata Sucupira para o cargo de coordenadora da 

área direito aduaneiro e declarou que caso haja interesse de algum participante integrar-se à 

essa área deve enviar mensagem eletrônica diretamente à Dra. Renata. Para a coordenação da 

área de direito marítimo foi nomeado Dr. Lucas Mendes.  

Dra. Renata Sucupira fez uso da palavra agradecendo a nomeação e fazendo breve relato de 

sua experiência na área aduaneira e se colocou à disposição para esclarecimentos referentes a 

sua área de atuação. Também aproveitou o ensejo para comunicar que deseja realizar eventos 

com relação a atuação das mulheres no e-comex. 

Em seguida, o Sr. Presidente destacou que as mulheres que manifestarem interesse devem 

comunicar com antecedência de 45 dias. 

Dada a palavra ao Dr. Lucas Marques, agradecendo a nomeação para coordenar a área de 

direito marítimo, teceu considerações sobre seu trabalho. 

Em seguida o Sr. Presidente mencionou que Dr. José Carlos Higa, que estava ausente, poderá 

vir a ser nomeado para coordenar outra área. 

Seguindo a ordem do dia pelo item 3 foi dado início ao debate sobre a proposta de criação de 

varas especializadas. Segundo o Sr. Presidente, no Rio de Janeiro já existem magistrados que 

atuam mais na área do direito marítimo nas varas de direito empresarial existentes. Em Santos 

destacou a atuação do magistrado Dr. Frederico que tem atuado para a criação da vara 

especializada em Santos. 



 
 

O Sr. Presidente pontuou que em tratativas anteriores com o Tribunal de Justiça de São Paulo 

foi informado de que não é possível a criação de novas varas especializadas por falta de 

recursos, mas seria possível a conversão de uma vara já existente. 

Colocado em debate o tema de criação de vara especializada em Santos, pediu a palavra o Dr. 

Luiz Henrique de Oliveira,  que informou que quando presidiu a comissão de direito marítimo 

na OAB oficiou ao Tribunal de Justiça de São Paulo sobre a criação da vara especializada e em 

reposta o Tribunal informou que não havia demanda para criação da Vara Especializada. 

Sugeriu que as varas existentes concentrassem as matérias atinentes ao Direito Marítimo e 

Portuário, a exemplo da Justiça Federal em Santos que possui 3 Vara que julgam demandas 

relativas direito aduaneiro. Outra sugestão seria  a criação de Varas Empresariais  à  exemplo 

do Rio de Janeiro,  ou  ainda a criação de mais de uma vara especializada porque acredita que 

a vara única não seria prudente com a concentração da matéria em um único juízo. 

Com a palavra o Sr. Presidente confirma que o Tribunal de Justiça de São Paulo não aceita 

abertura de nova vara, mas pode ocorrer a conversão de vara existente. 

Passada a palavra ao Dr. Bernardo Mendes Vianna, que atua no Rio de Janeiro, e teceu suas 

considerações e experiências  sobre a atuação das varas especializadas de direito empresarial, 

pois, segundo ele, atuam com mais eficiência e segurança jurídica nas searas relativas ao direito 

marítimo. 

Pediu a palavra Dr. Lucas Marques, que teceu seus comentários como era o trabalho das varas 

especializadas no Rio de Janeiro, que no início sequer tinham um lugar físico próprio, ficavam 

localizadas no pavimento inferior do prédio do fórum mas com a criação dessas varas o trabalho 

passou a fluir melhor, com segurança jurídica de conhecer o entendimento dos magistrados 

atuantes. 

Pediu a palavra o Dr. Marcos Martins,  que teceu suas considerações sobre as matérias especiais 

que o juiz atuaria e que segundo ele o ideal é a criação de mais de uma vara, mas sem ter 

conhecimento da disposição das verbas não poderia opinar. 

Dada a palavra ao Dr. Luiz Henrique que comentou sobre a criação da Câmara de Direito 

Empresarial no Tribunal de Justiça, que foi um trabalho árduo com apoio de Comissões da 



 
 

OAB/SP, com destaque para alguns desembargadores como Dr. Roberto Mac Cracken e Cesar 

Ciampolini.  

Requereu o uso da palavra a Dr. Luciana Pacheco, que levantou a problemática da atuação dos 

juízes auxiliares por terem pouca experiência na área do direito marítimo, o que prejudica o 

bom desenvolvimento dos processos. 

Concedida a palavra ao Dr. Wagner Lucas, que teceu suas considerações sobre a criação das 

varas especializadas, e pontuou que atualmente os magistrados demoram para proferir decisões 

que requerem urgência. 

Concedida a palavra ao Dr. Rodrigo Zanethi, ele informou que a Escola Paulista de 

Magistratura está promovendo curso sobre direito marítimo. Convidou a todos para o 

evento/aula a se realizar no dia 01 de abril de 2022 sobre a questão da criação das varas 

especializadas. A aula inaugural da pós-graduação na qual ele é professor será às 19h. 

Fazendo uso da palavra o Sr. Presidente pontuou que a criação das varas especializadas é 

benéfica e facilitaria o trabalho dos advogados. Informou que irá encaminhar as ideias ao 

Tribunal de Justiça e quem tiver interesse poderá encaminhar pelo whatsapp ou e mail as 

sugestões.  

Com a palavra Dr. Bernardo Mendes questionou sobre os horários das futuras reuniões se será 

mantido sempre às 11h. 

O Sr. Presidente confirma o horário das reuniões às 11h e abre o uso da palavra a todos os 

presentes. 

Dr. Marcel Stivaletti faz uso da palavra para parabenizar o Sr. Presidente e faz convite a todos 

para participar da Revista Direito Aduaneiro, Marítimo e Portuário, Ed,. Sage Síntese como 

colaboradores com artigos. 

Fez uso da palavra o Dr. Eduardo que felicitou o Se. Presidente. 

Dra. Vitoria Aparecida fez uso da palavra para questionar sua posição na comissão pois ainda 

é acadêmica. 

O Sr. Presidente a esclareceu e colocou à disposição seus contatos. 



 
 

Como ninguém mais fez uso da palavra o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião às 

12h17min.      

 

               

    

           

      

 

 
 


