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Natural da Cidade de São Paulo, a professora Daniela Cristina de Oliveira formou-se 

bacharel em Direito pela Universidade Braz Cubas, especializando-se em Direito Processual 
pela Universidade Paulista - UNIP, mestrando-se em Educação, Administração e Comunicação 
pela Universidade São Marcos. 

Daniela Cristina de Oliveira tem atuação intensa no exercício da advocacia, notada e 
especialmente na consultoria empresarial e tributária, participando ativamente na Ordem dos 
Advogados do Brasil - OAB - como membro consultora da Comissão do Acadêmico de Direito, 
sendo ainda membro efetivo das Comissões de Visitas e Recepção e de Segurança Pública da 
OAB. 

Para além do exercício da advocacia a professora Daniela Oliveira sempre se mostrou 
vocacionada à docência, tendo sido pioneira na apresentação de projetos educacionais 
voltados para o ensino de conceitos básicos de Direito e Legislação nos ensino fundamental e 
médio. 

Por conta de todos os predicados acima expostos, em 2011 foi agraciada com o 
convite para assumir a Coordenação do Curso de Direito da Faculdade de São Paulo 
(UNIESP), posição na qual revolucionou a metodologia tradicional presente naquela instituição, 
implantando métodos modernos de pedagogia e docência no curso de Direito. 

À frente do departamento de Direito da UNIESP e sempre preocupada com a 
promoção, multiplicação e acesso ao conhecimento jurídico, coordenou e promoveu inúmeros 
projetos sociais com escopo jurídico, possibilitando o acesso ao Direito e à Justiça para todas 
as camadas sociais, como exemplo de tais ações temos a Cartilha do Cidadão Brasileiro 
contendo noções básicas de política e cidadania. 

Por todo o acima exposto, pelos predicados e préstimos à área jurídico-acadêmica 
desta eminente advogada, a professora Daniela Cristina de Oliveira foi agraciada com a Láurea 
de Mérito Docente concedida pela Ordem dos Advogados do Brasil, motivo pelo qual 
apresentamos este Projeto de Decreto Legislativo para conceder a esta luz paulistana a 
Medalha Anchieta e Diploma de Gratidão da Cidade de São Paulo por sua atenção no 
ordenamento jurídico brasileiro e, em especial, na comunidade bandeirante. 
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Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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