
Ata da Reunião da Comissão de Direito das Artes da OAB SP

Aos 30 dias do mês de julho de 2021, às 18:30 horas, realizou-se reunião ordinária
da Comissão de Direito das Artes, via plataforma digital Zoom.

Participaram da reunião os seguintes Membros:

1. Cindia Regina Moraca
2. Caio Aidar
3. Genoveva Moura
4. Guilherme Genestreti
5. Daniele Torres
6. Gustavo Guerra
7. Iago Camilo
8. Roberta Resende
9. Peggy Beçak
10.Marjorie Faria
11.Rodrigo Buchiniani

Ausente a secretária Geral, Dra. Katarina Malinauskas, que também não compareceu
às últimas 3 reuniões internas, cujas atas foram confeccionadas pelo Dr. Rodrigo
Buchiniani.

Ausência justificada de Thais Bovo.

Foram abordados os seguintes assuntos:

1. A solicitação de nomeação de novos membros, que tem se apresentado via
formulário do site, será despachada após análise do currículo e capacitação
técnica para compor a comissão, tendo em vista os trabalhos que já estão em
andamento. Todos serão acolhidos e direcionados ao grupo de estudos para
integração.

2. Após análise da presidência, com a concordância dos membros presentes,
ficou definido que os temas discutidos em reuniões, os quais demandarem
manifestação pública da comissão, via nota técnica ou qualquer outro tipo de
pronunciamento, deverão ser executados imediatamente, cuja tarefa será
distribuída em pares, pelo critério de ordem alfabética, com a



supervisão/revisão do membro da comissão que seja especialista ou tenha
mais afinidade com o tema;

3. Foi comunicado pela presidente que a secretaria das comissões estabeleceu
as condições para publicação e divulgação do E-book da Comissão, a saber:

a) os textos passarão pela revisão da secretaria e do vice-presidente Ricardo
Toledo, responsável pelo material das comissões;

b) o presidente Caio Augusto fará a manifestação de abertura;
c) os textos devem ser inéditos, nunca publicados em outros veículos, ajustados

às regras da ABNT;
d) a OABSP fará as anotações necessárias para registro do código SBN;
e) os autores dos artigos deverão assinar termo de cessão de Direitos Autorais à

OABSP;
f) os artigos devem ser entregues à secretaria, revisados e editadas, até o prazo

máximo e improrrogável de 05/09, para viabilizar a análise, aprovação,
formatação e confecção do material de divulgação pelos departamentos de
comunicação e cultura e eventos;

g) é provável que o lançamento seja realizado por webinar, data a ser definida
após os protocolos de praxe;

4. Tendo em vista o quanto informado no item 3, acima, estabelecemos o seguinte:

a) aqueles que pretendiam aproveitar materiais já publicados não devem desistir
de participar. Sugerimos adaptar ou reescrever seu texto, aproveitando o
material que já possui;

b) a revisora, Dra. Roberta Resende, diante dos prazos estipulados, solicita que
aqueles que conseguirem, adiantem a remessa dos artigos para o drive
da comissão, até o dia 16/08, para facilitar seu trabalho;

c) Drs. Rodrigo Buchiniani e Guilherme Genestreti informaram que já
entregaram seus artigos.

5. Reiteramos que o prazo máximo e improrrogável para entrega dos
artigos que irão compor o E-book será mantido em 19/08.

6. Palavra aberta aos membros da Comissão, que comentaram detalhes do E-book.

7. Dra. Peggy Beçak questionou a possibilidade de inserirmos no E-book nota de
rodapé para registrar que ela é membro da Comissão de Direito Aduaneiro, tendo
em vista que o tema de seu artigo abrange o escopo das duas comissões.

8. Pela presidente foi informado que até a conclusão e entrega do E-book, em
19/08, todos os membros que estão redigindo artigos estão dispensados de outras
tarefas da comissão, para que foquem nessa atividade específica.

9. Também foi mencionado que aqueles que quiserem propor eventos para
apresentar ou debater assuntos de interesse da comissão, devem fazê-lo, bastando



enviar a pauta e os nomes dos convidados para a presidente, que fará a análise e
tomará providências para sua realização.

10. Pela presidente foram reiterados agradecimentos ao Guilherme
Genestreti, membro que tem coordenado a execução da newsletter
enviada semanalmente pela comissão. Agradecimentos também ao Caio
Aidar pela intermediação dos últimos webinares realizados pela comissão.
Por fim, agradecimentos especiais à Rodrigo Buchiniani, idealizador do
E-book e Roberta Resende, pela colaboração na revisão e edição.

Encerrados os místeres, a reunião teve fim às 19:12.

Cindia Regina Moraca – Presidente


