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JUSTIFICATIVA - PDL 0053/2016 
Nascido em Campo Limpo Paulista aos 21 de junho de 1979, Rodrigo da Silveira 

Barcellos é o caçula entre os filhos de Jairo Barcellos, in memorian, e Rosires da Silveira 
Barcellos. 

Em meados de 1987 mudou-se para a aprazível cidade de Jundiaí, onde completou 
seus estudos primários na Escola La Fontaine, ensino fundamental no Colégio Universitário, 
colegial no Colégio Paulo Freire e formou-se em Direito pelo Centro Universitário Padre 
Anchieta aos 22 (vinte e dois) anos de idade. 

Mudou-se para São Paulo em 2005, para compor o gabinete do desembargador José 
Luiz Gavião de Almeida, primeiramente no Direito Privado estendendo-se até os dias atuais no 
Direito Público. 

É especialista em Direito Civil pela Escola Paulista de Direito, título obtido em 2007, 
com apresentação do trabalho União civil entre pessoas do mesmo sexo. 

Em 2009 sua paixão profissional aflorou quando ao assessorar o Professor José Luiz 
Gavião de Almeida, na faculdade de Direito da Universidade do Estado de São - USP - teve 
contato com a Teoria Geral do Direito Privado, tendo sido contratado em janeiro de 2010 para 
lecionar Direito Civil na Faculdade de São Paulo. 

Em 2011 recebe a maior honraria da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), para 
professores universitários, a Láurea do Mérito Docente. Ainda em 2011 é paraninfo das turmas 
concluintes da Faculdade São Paulo, o que se repete nos anos de 2012 e 2015, demonstrando 
o profundo carinho e respeito dos discentes para com seu professor, culminando no prazer e 
responsabilidade de ser o professor homenageado nos anos de 2013 e 2014. 

Em 2012 inicia o estudo Proteção e Dignidade, pesquisa visando a proteção às 
minorias, recebendo com tal trabalho 68 (sessenta e oito) artigos e menção. 

Em 2013 coordena o I Simpósio de Direito de Família: Temas Controvertidos dos novos 
tipos de Família. 

Em 2015 conclui o mestrado em Sociedade da informação pelo Centro Universitário 
das Faculdades Metropolitanas Unidas, com a apresentação da dissertação: Responsabilidade 
Civil pelo Uso Indevido das Redes Sociais. 

Além de todo o acima exposto, o Senhor Rodrigo da Silveira Barcellos é autor de 
diversos artigos, entre eles a (i). Dignidade da Pessoa Humana e Reality Show em parceria 
com o professor Marco Aurélio Moura dos Santos; (ii). O novo Código de Processo Civil, Lei 
13.108 de 16-03-2015 em parceria com o Prof. Dr. Jorge Luiz de Almeida e (iii). Evolução da 
Responsabilidade Civil na internet em 20 anos. 

 
 
Publicado no Diário Oficial da Cidade em 29/04/2016, p. 119 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
 

http://www.camara.sp.gov.br/

