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JUSTIFICATIVA - PDL 0026/2020 
O presente projeto de decreto legislativo tem o intuito de conceder a Medalha Anchieta 

e o Diploma de Gratidão ao Senhor Daniel Leon Bialski. 

Advogado especializado em Direito Penal e Direito Administrativo Disciplinar, Bialski é 
mestre em Processo Penal e Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo. Iniciou sua carreira em 1988 como estagiário do escritório Helio Bialski - Advogados 
Associados, fundado pelo seu pai, considerado por ele seu mentor. Após se formar, Daniel se 
tornou sócio do escritório, que foi então renomeado para Bialski Advogados Associados. 

Bialski é também membro do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais - IBCCRIM e da 
Comunidade de Juristas de Língua Portuguesa (CJLP). Foi membro, por diversos anos, da 
Comissão de Prerrogativas da Seccional Paulista da OAB, tendo ocupado a posição de Vice-
Presidente em 2008 e 2009. Atuante em diversas áreas do Direito Penal nos tribunais do país, 
ganhou posição de destaque no universo jurídico e na defesa de direitos. 

Além de ser referência em razão de seu desempenho no mundo jurídico, a trajetória de 
Bialski também é marcada pela atuação comunitária e pelo apoio a diversas entidades que 
contribuem para a promoção de direitos. Seu primeiro trabalho voluntário começou na 
Sinagoga Beth-El, na qual veio a ocupar a posição de Presidente (2013 a 2017), e também no 
clube A Hebraica, do qual foi conselheiro por alguns mandatos. Atualmente, Bialski é 
Presidente do Clube A Hebraica de São Paulo e conselheiro do Centro Israelita de Apoio 
Multidisciplinar - CIAM, associação beneficente, sem fins lucrativos, que tem como missão 
prestar assistência à pessoa com deficiência intelectual e seus familiares, buscando 
desenvolver sua confiança, autonomia e inclusão na sociedade. Foi, ainda, tesoureiro da 
Sinagoga Beith Chabad Central, Diretor do Museu Judaico de São Paulo e membro do 
Conselho de Ética e Conselheiro do Sport Clube Corinthians Paulista. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 08/07/2020, p. 67 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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