
Comissão de Direito Educacional e Políticas Públicas em Educação

A Comissão tem como escopo discutir e encaminhar questões relativas ao Direito Educacional e 

Políticas Públicas em Educação, nos mais diversos níveis de ensino e federativos, de relevância social e 

à advocacia.

Compete à Comissão de “Direito Educacional e Políticas Públicas em Educação”, dentre outras 

competências em seu regimento: I – assessorar a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção São Paulo, 

sua Diretoria e Conselho no encaminhamento das matérias de sua competência; II – auxiliar a comunidade 

em pareceres/consultas sobre matérias de interesse geral, coletivo ou individuais homogêneos, conexas 

com as temática da Comissão; III – acompanhar assuntos políticos e jurídicos que sejam impactantes na 

área; IV – apresentar propostas de ações concretas dentro da área temática da Comissão e apresentar 

planos de ação na pasta; V – elaborar trabalhos escritos, inclusive pareceres e livros, promover pesquisas, 

seminários e demais eventos que estimulem o estudo, a discussão e a defesa dos temas respectivos.

São temáticas da Comissão, dentre outras congêneres: I – Direito à Educação: direitos humanos (proteção 

internacional) e direito fundamental (proteção nacional); II – Sistema Nacional de Educação e Princípios da 

Educação Nacional, Pacto Federativo e Educação (União, Estados, Municípios e Distrito Federal); III –

Direito Educacional e Políticas Públicas em Educação, compreendidas também as especificamente 

voltadas ao ensino e as conexas à área; IV – Educação Formal e Informal; V – Educação Básica: Educação 

Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação Profissional Técnica de Nível Médio, Educação de 

Jovens e Adultos; VI – Educação Profissional e Tecnológica; VII – Educação Superior: cursos sequenciais, 

cursos de graduação, pós-graduação (programas de mestrado e doutorado, cursos de especialização, 

aperfeiçoamento e outros) e extensão. VIII – Educação Especial e Inclusão; IX – Educação e Diversidade: 

alteridade e respeito aos direitos humanos; X – Interface de outras áreas do direito nas especificidades da 

área educacional: fusão e incorporação de instituições de ensino, regulamentação de mantenedoras, direito 

administrativo instituições de ensino etc; XI – Peculiaridades das procuradorias jurídicas e assessorias 

jurídicas de estabelecimentos de ensino, XII – Formas de financiamento da Educação Nacional, Orçamento 

e Tributação; XIII – Mecanismos de articulação de políticas públicas em educação; XIV – Direitos sociais e 

a vedação ao retrocesso; XV – Gestão democrática, participação popular, controle social e fiscalização em 

educação; XVI – Estado e Educação: educação em direitos humanos e cidadania; XVII – Educação e 

Relações Étnico-Raciais, Gênero e Sexualidade; XVIII – Acesso e permanência no ensino, políticas 

públicas integradas para a educação integral; XIX – Formação de professores e valorização do magistério; 

XX – Indicadores de qualidade na educação e avaliação; XXI – Aportes das áreas educacionais para o 

Direito: didática, sociologia da educação, psicologia da educação etc; XXII – Constituição e Educação.

São temáticas da Comissão, dentre outras congêneres: I – Antropologia, Sociologia, 

Ciência Política e Filosofia: seus aportes para uma compreensão transdisciplinar/

multidisciplinar e crítica do Direito e das múltiplas formas de manifestação da juridicidade 

e seus impactos culturais e sociais; II – Diversidade, Discriminação, Direitos Humanos, 

Relativismo Cultural e Pluralismo Jurídico, com espacial enfoque às especificidades dos 

grupos minoritários em poder na sociedade e historicamente excluídos; III – As 

desigualdades sociais e os conflitos dela decorrentes, a democracia em sentido amplo, a 

defesa dos direitos sociais e de sua ampliação e as lutas dos povos/grupos/classes 

oprimidos(as); IV – Direitos dos Povos Indígenas e demais populações tradicionais, bem 

como a liberdade cultural e suas diversas manifestações – sexualidade, gênero, 

religiosidade, parentesco etc. V – Ensino de disciplinas propedêuticas nos cursos de 

Direito e difusão da área no meio jurídico, em especial Antropologia do Direito, 

Sociologia do Direito e Filosofia do Direito.




