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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ADVOCACIA PÚBLICA, 
REALIZADA EM 11 DE NOVEMBRO DE 2020. 
 
Aos 11 dias do mês de novembro de 2020, às 18 horas, pela plataforma Zoom, 
teve início a reunião mensal da Comissão da Advocacia Pública, sob a 
presidência da Vice-Presidente Taisa Cintra Dosso, com a presença da 
Presidente Patrícia Helena Massa, que estava temporariamente impedida de 
presidir esta reunião, da Vice-Presidente Raquel Barbosa, do Secretário Geral 
Marcos Geraldo Batistela e dos membros da Comissão, consoante registro 
anexo, justificadas as igualmente apontadas. Presente, ainda, o Dr. Rodrigo 
Murad Vitoriano. Foram abordados os seguintes temas: 
 
1 – Assuntos Gerais. Não foram debatidos assuntos gerais. 
 
Ordem do Dia: 
 
2. Expediente: PGI nº 7130.2.201116.6025. Assunto: Apreciação da minuta 
de resolução da regionalização da Comissão da Advocacia Pública. 
Deliberação: aprovada, por unanimidade, a minuta, com alteração de redação 
nos arts. 1º, 2º, parágrafo único, 3º e supressão do art. 5º, conforme minuta 
anexa. 
 
3. Expediente: PGI nº 7130.2.190610.5312. Requerente: Associação dos 
Procuradores Municipais de Itapetininga. Assunto: Anulação de concurso 
público. Apoio às prerrogativas funcionais dos procuradores municipais de 
Itapetininga. Relator: Dr. Marcos Geraldo Batistela. Deliberação: aprovado o 
voto do relator, por unanimidade, com arquivamento do expediente. A 
manifestação será encaminhada à Subseção e ao interessado. 
 
4. Expediente: FORM.CAP. 08,09,10, 11, 12 e 17. Requerente: Dr. Rodrigo 
Murad Vitoriano. Assunto: Requerimentos enviados via formulário pelo Dr. 
Rodrigo Murad, advogado público do Poder Legislativo de Jales. Relator: Dra. 
Maria Nazaré Lins Barbosa. Deliberação: aprovado o voto da relatora, por 
unanimidade. Foi aprovada, ainda, a elaboração pela relatora de parecer sobre 
a questão da independência técnica dos procuradores legislativos, 
abstratamente considerada, e após sua elaboração será reanalisada eventual 
providência no caso concreto. 
 
Nada mais havendo a tratar, eu, Marcos Geraldo Batistela, redigi e subscrevo. 

 
Taisa Cintra Dosso 

Vice- Presidente da Comissão Permanente de Advocacia Pública para a 
área municipal 

 
 

Marcos Geraldo Batistela 
Secretário Geral 
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(Anexo da ata da reunião da Comissão da Advocacia Pública da OAB/SP 
realizada em 16/11/2020) 
 
 

MINUTA DE RESOLUÇÃO OABSP Nº   /2020 
 
 

 
    O Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, 
Seção de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, a 
Diretoria e o Conselho Seccional, no uso de suas funções legais, estatutárias e 
regimentais,  
 
    CONSIDERANDO a necessidade de conferir maior 
celeridade no tratamento das questões afetas à Advocacia Pública e com o 
objetivo de melhor garantir o exercício profissional, inclusive as condições de 
trabalho, a remuneração e os honorários de sucumbência da advocacia 
pública, como estabelecido no Estatuto da Advocacia, no Regulamento Geral 
da OAB e nas Súmulas da Advocacia Pública editadas pela Comissão Nacional 
da Advocacia Pública da OAB Nacional, 
 
 
    RESOLVE 
 
Artigo 1o - Instalar Coordenadorias Regionais da Advocacia Pública nas regiões 
territoriais já estabelecidas para as Coordenadorias Regionais de 
Prerrogativas, “ad referendum” do Conselho Seccional, que atuarão sob a 
coordenação direta da Comissão Permanente da Advocacia Pública, em apoio 
às Comissões da Advocacia Pública de cada Subseção e aos integrantes da 
Advocacia Pública nos municípios abrangidos por sua circunscrição, 
coordenando e integrando as demandas regionais sob sua atribuição, com a 
finalidade de: 
a) estudar e propor, sempre em conjunto e sob a coordenação da Comissão 
Seccional da Advocacia Pública, medidas para a melhoria das condições de 
trabalho, exercício profissional, remuneração, honorários de sucumbência dos 
advogados públicos; 
b) proceder à fiscalização profissional dessa categoria no que se refere a seu 
relacionamento com os respectivos empregadores ou repartições; 
c) conferir o apoio às Subseções em que não haja Comissão da Advocacia 
Pública instalada para o acompanhamento e fiscalização dos concursos 
públicos para cargos jurídicos.   

 
Artigo 2o - As Coordenadorias Regionais de Advocacia Pública, contarão, para 
seu funcionamento, com a estrutura da Subseção a que estiver vinculado o 
Coordenador nomeado. 
Parágrafo único – Inexistindo Comissão da Advocacia Pública local, o 
Presidente da Subseção ou advogados poderão solicitar o apoio da 
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Coordenadoria Regional, em conjunto com a Comissão Permanente da 
Advocacia Pública da Seccional. 
 
Artigo 3o - As Coordenadorias Regionais serão formadas por um número 
mínimo de três membros, conforme as necessidades da região, sob a 
presidência de advogado(a) público(a) indicado(a) por deliberação da 
Comissão Permanente da Advocacia Pública, referendado(a) pelo Conselho 
Estadual e nomeado(a) pelo Presidente da Seccional.  
 
Artigo 4o - São requisitos para integrar as Coordenadorias Regionais de 
Advocacia Pública: 
a) ser titular de cargo ou emprego público efetivo, notadamente as referidas no 
art. 2o do Provimento 113/2006, do Conselho Federal da OAB; 
b) inexistência de apenamento por infração disciplinar, com trânsito em julgado, 
no Tribunal de Ética; 
c) estar adimplente com a OAB. 
 
Parágrafo primeiro – A indicação dos integrantes das Coordenadorias buscará 
contemplar representantes da advocacia pública das várias Subseções 
compreendidas na Regional. 
 
Parágrafo segundo - Ressalvada a aposentadoria voluntária, o integrante da 
Coordenadoria que deixar a condição profissional inerente ao seu exercício, 
perderá, automaticamente, a função de membro da Coordenadoria, sendo 
indicado um substituto, que completará o mandato, por indicação do Presidente 
da Seccional. 
 
 
Artigo 5o – As Coordenadoria Regionais, por decisão colegiada ou de seus 
Coordenadores, poderão encaminhar qualquer procedimento à Comissão 
Permanente de Advocacia Pública, expondo as razões e a situação local. 
 
Artigo 6o – A Comissão Permanente de Advocacia Pública, da mesma forma, 
preferencialmente encaminhará às Coordenadorias os procedimentos 
observadas as bases territoriais respectivas, para adoção das providências 
cabíveis. 
 
Art. 7º - A Comissão Permanente da Advocacia Pública, as Coordenadorias 
Regionais e as Comissões da Advocacia Pública das Subseções atuarão de 
forma articulada para assegurar a observância das prerrogativas e das 
condições de trabalho da advocacia pública. 
 
    Dê-se ciência e registre-se para os demais fins. 
 
    São Paulo, ......... 
 
 

CAIO AUGUSTO SILVA DOS SANTOS 
Presidente 


