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REGIMENTO INTERNO DA COMISSÃO DE DIREITO EDUCACIONAL E POLÍTICAS 

PÚBLICAS EM EDUCAÇÃO 

 

“Regimento Interno da Comissão de Direito 
Educacional e Políticas Públicas em Educação 
da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção 
São Paulo”  

 

Art. 1º – A Comissão de “Direito Educacional e Políticas Públicas em Educação” é 

composta por:  

I – Membros Efetivos, dentre eles o(a) Presidente(a), o(a) Vice-Presidente(a), os(as) 

Secretários(as) e Coordenadores(as) de Grupos de Estudos e de Trabalho; 

II – Membros Efetivos Regionais; 

III – Membros Consultores, advogados(as) ou não, porém especialistas na matéria 

afeta à Comissão; 

IV – Membros Colaboradores, não advogado, mas com aderência à área, ex. 

antropólogos, sociólogos ou cientistas políticos; 

V – Membros Correspondentes, presidentes(as) das comissões análogas da OAB - 

Federal, Secionais e Subseções - e outras entidades da advocacia de outros países ou 

internacionais; 

VI – Estagiários(as), cadastrados(as) nos quadros da OAB; 

VII – Estudantes, regularmente matriculado(a) em instituição de ensino superior ou 

técnico. 
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§ 1º – Compete ao(à) Presidente(a) da Secional, por meio de Portaria, à designação e a 

exoneração dos Membros Efetivos, Membros Efetivos Regionais, Membros Colaboradores, 

Membros Correspondentes ou Membros Consultores da Comissão, por indicação do(a) 

Presidente(a) da Comissão, cabendo ao(à) próprio(a) Presidente(a) da Comissão a 

nomeação dos(as) estagiários(as) e estudantes(as), a ser encaminhada para a Direção da 

Secional. 

§ 2º – Os membros da Comissão exercerão função gratuita e de confiança, constando, no 

prontuário dos mesmos, o exercício da função, considerada de relevante interesse público 

e para a Advocacia. 

§ 3º – Em caso de vacância dos cargos de Presidente, Vice-Presidente ou Secretário da 

Comissão, o Presidente da Secional designará o respectivo sucessor. 

§ 4º – Fica autorizado integrar as comissões estudantes de Direito e de áreas correlatas à 

Comissão, selecionados e desligados pelo Presidente da Comissão, para desempenharem 

funções gratuitas, obtendo certificados de participação. 

§ 5º – Será requisito para integrar a Comissão e nela permanecer, exceto na hipótese do 

Art. 1º, III, IV e VII: 

a) ser advogado(a), no caso de Membro Efetivo, Membro Efetivo Regional e Membro 

Correspondente (comprovada, nos casos de estrangeiros, sua condição de advogado(a) 

em seu país de origem); 

b) ser estagiário(a) inscrito(a) nos quadros da OAB, para o caso de estagiário(a); 

c) não ter processo disciplinar em andamento; 

d) não ter sido condenado por qualquer infração disciplinar no Tribunal de Ética e 

Disciplina (TED); 

e) estar adimplente perante a OAB. 
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§6º – Serão automaticamente desligados da Comissão os membros que se ausentarem 

injustificadamente ou não tiverem sua justificativa acatada pelo(a) Presidente(a) da 

Comissão: 

a)  por 2 (duas) reuniões seguidas; 

b)  por 3 (três) alternadamente no intervalo de 1 (um) ano. 
 

§7º – Nos casos do Art. 1º, §7º, o(a) Presidente(a) da Comissão poderá deixar de aplicar o 

desligamento, de ofício ou mediante recurso do membro, considerando as especificidades 

de sua participação e colaboração para a Comissão para além da presença física nas 

reuniões, com atenção especial aos membros que residem longe da capital e os 

correspondentes, que poderão ser dispensados da presença. 

§8º – O descumprimento das funções, deveres, obrigações e prazos, em especial dos 

constantes nos arts. 8º e 14 deste Regimento Interno, poderá ensejar o desligamento 

motivado do membro, por ato do(a) Presidente(a) da Comissão, a ser encaminhado para a 

Diretoria da OAB. 

§9º – O(A) Presidente(a) da Comissão poderá afastar cautelarmente qualquer membro da 

Comissão, como se desligado estivesse, durante o período de trâmite do procedimento 

disposto no Art. 1º, § 8º deste Regimento Interno, sem qualquer ônus de eventual não 

desligamento ao final do procedimento. 

Art. 2º – A Comissão terá como sede as instalações da Secional, e contará com funcionário 

para apoio de Secretaria, integrante da Secretaria das Comissões.  

Parágrafo único: A Comissão reunir-se-á, no mínimo, uma vez por trimestre, mediante 

convocação de seu(sua) Presidente(a), expedida, sempre que possível, com cinco dias de 

antecedência da data. 
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Art. 3º - Compete à Comissão de “Direito Educacional e Políticas Públicas em Educação”: 

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 – participar e representar a OAB em espaços governamentais e da sociedade civil de 

discussão e deliberação sobre as matérias de sua competência, bem como buscar novos 

espaços para diálogos na área; 

IV – acompanhar assuntos políticos e jurídicos que sejam impactantes na área, 

mantendo a Direção da OAB atualizada sobre essas temáticas; 

V – manifestar-se previamente perante a Direção, em casos de necessidade de tomada 

de posição da OAB em temas de relevância na área; 

VI – apresentar para a Direção da OAB propostas de ações concretas dentro da área 

temática da Comissão e apresentar planos de ação na pasta; 

VII – 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; 

VIII – elaborar e submeter projetos em órgãos de fomento objetivando financiamento e 

parcerias para a realização de pesquisas, eventos e publicações na área; 

IX - cooperar e promover intercâmbios com outras organizações, órgãos, associações, 

empresas, fundações, instituições de ensino, entidades e comissões, públicas ou 

privadas, de objetivos iguais ou assemelhados, com especial enfoque no aspecto 

interdisciplinar e interinstitucional; 
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X – criar e manter atualizado centro de documentação relativo às suas finalidades, 

solicitando, inclusive, atualizações bibliográficas à biblioteca da secional e subseções;  

XI – manter contato permanente com as comissões congêneres no Conselho Secional e 

Subseções, informando-as sobre as atividades desenvolvidas e as diligências realizadas 

no sentido da mútua colaboração; 

XII – indicar e executar medidas jurídicas e administrativas, a serem propostas em nome 

da OAB-SP, submetendo-as, previamente, à aprovação da Diretoria da Secional. 

XIII – Fornecer suportes críticos para a compreensão do Direito Educacional, Políticas 

Públicas em Educação, Direitos Humanos e de temas correlatos. 

Parágrafo único: A Comissão desenvolverá juntamente com o Departamento de Cultura e 

de Eventos, uma agenda de Seminários, Palestras e Mesas de Debates dentre outros 

eventos e cursos na Secional e nas Subseções, bem como, juntamente com a Escola 

Superior da Advocacia (ESA), a criação de cursos na área e temáticas. 

Art. 4º – 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 Não-Formal e Informal; 

V – Educação Básica: Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio, Educação de Jovens e Adultos; 
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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; 
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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. 

Parágrafo único: Será publicada uma listagem sobre as áreas de atuação e atribuições 

detalhadas da Comissão, a ser publicada no site dessa, regulamentando este artigo. 

Art. 5º – Ao(À) Presidente da Comissão compete: 

I – indicar para a nomeação, pelo(a) Presidente(a) da Secional, os membros que irão 

compor a Comissão, na qualidade de Membros Efetivo, Membro Efetivo Regional, 

Membro Colaborador, Membro Correspondente ou Membro Consultor, tantos quantos 

necessários para o cumprimento e andamento dos projetos elaborados e desenvolvidos 

pela Comissão e suas demais competências; 

II – indicar os membros para as funções de vice-presidente(a), secretários(as), dentre 

outras funções; 

III – convocar e presidir as reuniões;  

IV – designar, substituir ou destituir relatores(as), relatores(as) substitutos(as) ou parciais 

para os processos, ou relatá-los pessoalmente; 

V – instaurar procedimentos internos no âmbito da Comissão e conduzi-los, ou designar 

relator(a) para fazê-lo; 

VI – a qualquer momento, redistribuir processos ou solicitar a devolução dos que tenham 

sido distribuídos;  

VII – criar, modificar ou extinguir Grupos de Estudos e Grupos de Trabalho e 

designar/substituir/destituir seus membros, bem como o membro coordenador de cada 
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Grupo específico, podendo, este solicitar ao(à) Presidente(a) da Comissão a nomeação 

de assessores(as) dentre aqueles integrantes do mesmo grupo de estudo; 

VIII – determinar a realização de diligências no âmbito da competência da Comissão; 

IX – autorizar ou negar a presença de terceiros(as) nas reuniões da Comissão;  

X – dar conhecimento aos membros, nas reuniões, de todo o expediente recebido;  

XI – solicitar pareceres e outras tarefas aos membros da Comissão, podendo delegar 

tarefas de competência da presidência; 

XII – organizar a pauta e determinar as matérias que serão submetidas para votação nas 

reuniões; 

XIII – submeter à votação as questões sujeitas à deliberação da Comissão e proclamar 

o resultado; 

XIV – desempatar as votações;  

XV – resolver as questões de ordem e esclarecimento;  

XVI – assinar as atas das reuniões, depois de aprovadas pela Comissão juntamente com 

o(a) Secretário(a) responsável, e os demais documentos da Comissão;  

XVII – representar a Comissão junto à Presidência e à Diretoria;  

XVIII – submeter ao(à) Diretor(a) responsável às deliberações e os expedientes da 

Comissão; 

XIX – representar a Comissão, manter a organização e ordem dos trabalho e solucionar 

casos omissos no andamento dos trabalhos; 
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XX – orientar e coordenar os trabalhos dos membros em funções: vice-presidente(a), 

secretários(as), coordenadores(as) de grupos de trabalhos e outros, podendo avocar e 

redesignar competências; 

XXI – Elaborar o Regimento Interno da Comissão e suas alterações; 

XXII – Demais funções de gestão dos trabalhos da Comissão. 

Art. 6º – Compete ao(à) Vice-Presidente(a): 

I – substituir o(a) Presidente(a) da Comissão nas suas faltas e impedimentos e executar 

as atribuições por ele(a) delegadas, quando previamente autorizado por esse(a). 

Art. 7º - Aos(Às) Secretários(as) da Comissão compete: 

I – substituir, na ordem, o(a) Presidente(a) da Comissão em suas faltas e impedimentos, 

na ausência do(a) Vice-Presidente(a), desde que previamente autorizado pelo(a) 

Presidente(a) da Comissão;  

II – auxiliar o(a) Presidente(a) na execução de suas competências, 

III – organizar e manter atualizado o centro de documentação relativo às finalidades da 

Comissão; 

IV – verificar o site e manter o conteúdo devidamente atualizado, junto com a Secretaria 

das Comissões da OAB. 

Art. 8º - Aos membros compete: 

I – relatar os processos que lhes couberem por distribuição e propor as diligências 

necessárias, bem como desempenhar demais atividades atribuídas (ex. eventos, tarefas, 

documentos etc);  
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II – participar das reuniões e outras atividades da Comissão, justificando por escrito suas 

ausências; 

III – manter sigilo sobre as matérias que lhe forem submetidas expressamente nessa 

condição; 

IV – respeitar as deliberações e regras da Comissão, desempenhando suas funções com 

probidade e diligência; 

V – comunicar o(a) Presidente(a) da Comissão de suas ações e publicações assinadas 

como membro, preferencialmente de forma prévia, bem como atualizar a Comissão de 

suas produções acadêmicas para divulgação no site; 

VI – comunicar todos os casos em que estiver impedido(a) ou suspeito(a) em relação à 

matéria que lhe foi atribuída, ou mesmo as sobre as quais tenha quaisquer objeções que 

podem afetar sua imparcialidade, caso no qual será redistribuída a matéria para outro(a) 

relator(a); 

VII – não se manifestar publicamente em nome da Comissão sem autorização prévia 

do(a) Presidente(a) da Comissão e, quando autorizado, o fazer com bases teóricas 

sólidas, preferencialmente discutidas previamente e no limite da autorização. 

Parágrafo único: Os Membros Consultores e Colaboradores têm direito a voz e voto nas 

reuniões da Comissão, quando convidados. 

Art. 9º – Para deliberação na Comissões exige-se a presença mínima de metade dos 

Membros Efetivos e Efetivos Regionais, podendo ser estabelecida segunda chamada, com 

qualquer quórum, pelo(a) Presidente(a) da Comissão. 

Art. 10º - Nas reuniões ordinárias observa-se a seguinte ordem: 

I - discussão, votação e aprovação da ata anterior;  
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II - comunicações do(a) Presidente(a) da Comissão;  

III - ordem do dia (pauta da reunião);  

IV - expediente e comunicações dos presentes. 

Parágrafo único – A ordem dos trabalhos ou da pauta poderá ser invertida, ampliada, 

postergada ou suprimida, a critério do(a) Presidente(a) da Comissão. 

Art. 11 – Mediante solicitação do(a) Presidente(a) da Secional ou Diretor(a) responsável, 

poderão ser realizadas reuniões conjuntas de duas ou mais comissões. 

§1º. – As reuniões previstas no caput serão presididas pelo(a) Presidente(a) da Comissão 

designado pelo(a) Presidente(a) da Secional ou Diretor(a) da Secional. 

§2º – O(A) Presidente(a) da Comissão poderá convocar reuniões conjuntas de duas ou 

mais comissões, desde que em parceria com a presidência daquela(s) Comissão(es). 

Art. 12 – Poderá o(a) Presidente(a) ou seu(sua) substituto(a) convocar reuniões 

extraordinárias, preferencialmente com prévia convocação por e-mails de, ao menos, 7 

(sete) dias. 

Parágrafo único – As reuniões extraordinárias deliberarão sobre os assuntos que 

motivaram a sua convocação. 

Art. 13 – As deliberações sobre os projetos e pareceres apresentados pelos Membros, 

Grupos de Estudos e Grupos de Trabalho poderão ou não ser adotadas pelo(a) 

Presidente(a) da Comissão, que após aprovação, submeterá ao(à) Presidente(a) da 

Secional ou Diretor(a)/Setor responsável. 

Art. 14 – O(A) Presidente da Comissão e os Membros Relatores terão o prazo de 15 

(quinze) dias, contados do recebimento pela Comissão, para o trânsito dos processos e/ou 

manifestações, com parecer final aprovado pelo(a) Presidente(a) da Comissão. 
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Parágrafo único: Caso não haja manifestação e ou devolução do Processo por parte do(a) 

Relator(a) dentro dos 15 dias, os responsáveis deverão avisar ao Presidente para que 

comunique a Secretaria das Comissões, designando novo prazo para a entrega do parecer. 

Art. 15 – Na página da Comissão, no site da OAB/SP, deverá constar os seguintes campos: 

a) Página Inicial com texto explicativo sobre a Comissão, 

b) Atas, 

c) Artigos,  

d) Atribuições, 

e) Calendário; 

f) Cartilhas, 

g) Composição, 

h) Grupos de Trabalho (GT), 

i) Notas da Comissão, 

j) Comissões nas Subseções, 

k) Convênios, 

l) Eventos, 

m) Fotos, 

n) Legislação, 

o) Links Interessantes/Úteis, 

p) Publicações 

q) Notícias, 

r) Regimento Interno, 

s) Atos da Comissão, 

t) Trabalhos / Pareceres. 

Parágrafo único: A ordem da página será de competência do(a) Presidente(a) da 

Comissão, auxiliado pelos(as) Secretários(as), junto à Secretaria das Comissões. 

 



 

 

13 

Art. 16 – Caberá ao(à) Presidente(a) da Comissão, resolver os casos omissos. 

Art. 17 – A alteração do presente Regimento se dará por iniciativa do(a) Presidente(a) desta 

Comissão que deverá ser aprovada pelo(a) Presidente(a) da Secional ou Diretor(a) a qual 

a Comissão está subordinada. 

Art. 18 – Este Regimento entra em vigor após sua aprovação, revogando-se todas as 

disposições em contrário. 

  

São Paulo, 25 de abril de 2016. 

 

VICTOR HENRIQUE GRAMPA 

Presidente da Comissão de “Direito Educacional e Políticas Públicas em Educação” 

 


