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REGIMENTO GERAL DAS COMISSÕES DA SUBSEÇÃO DE SÃO JOSÉ-SC 

 

TÍTULO I – DAS COMISSÕES 

 

Art. 1º Este Regimento regula a composição, competência e 

organização de todas as comissões existentes, e, que venham a ser 

criadas na Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção de São José, 

Seccional de Santa Catarina. 

 

Parágrafo Único: Para todos os efeitos, será adotado o termo “OAB de 

São José” para referir-se à Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção 

de São José, Seccional de Santa Catarina. 

 

Capítulo I – Da Definição 

 

Art. 2º As comissões criadas no âmbito da OAB de São José são órgãos 

de assessoramento da Diretoria e do Conselho da Subseção no 

cumprimento de seus objetivos institucionais. Assim, atuarão dentro dos 

limites da competência desta Subseção, sem prejuízo das Comissões 

instituídas pela Diretoria e Conselho Seccional. 

 

Capítulo II – Da Criação e da Extinção das Comissões 

 

Art. 3º A criação de comissão se dará através de Portaria do Presidente 

da Subseção. 

 

Parágrafo único: O ato de criação poderá determinar o prazo de 

duração, as atribuições e a competência da Comissão. 

 

Art. 4º A extinção de Comissão se dará pelo transcurso do prazo 

determinado, mediante Portaria do Presidente do Conselho ou do 

Coordenador Geral das Comissões. 

 

Capítulo III – Dos Tipos de Comissões 

 

Art. 5º As comissões criadas no âmbito da OAB de São José, através dos 

requisitos estabelecidos no art. 1º, serão: 

 

I – permanentes; 

II – provisórias. 

§ 1° As comissões permanentes somente poderão ser criadas pelo 

Presidente da OAB de São José, que encaminhará a relação de 
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comissões, preferencialmente, no início de sua gestão e cuja vigência 

acompanhará a duração do mandato do Conselho Subseccional. 

 

§ 2° As comissões provisórias possuem caráter transitório e terão prazo 

de vigência previsto em sua portaria de criação. 

 

§ 3° As comissões terão sua área de abrangência coincidente com a 

área de abrangência desta subseção, onde reuniram-se na sede da 

OAB de São José. 

 

Capítulo IV – Da Competência das Comissões 

 

Art. 6º Todas as Comissões da OAB de São José terão competência 

para praticar os seguintes atos: 

I – promover campanhas de esclarecimento da população em geral 

sobre os temas de sua competência, por meio dos canais oficiais da 

OAB de São José/SC. 

II – responder a consultas formuladas pela Diretoria ou Conselho da 

Subseção; 

III – elaborar pareceres técnicos a pedido da Diretoria ou Conselho da 

Subseção; 

IV – elaborar estudos de caso; 

V – organizar eventos para capacitação dos advogados na área de 

atuação da comissão e discussão de temas relevantes, tais como 

debates, palestras, fóruns, encontros, congressos, entre outros, ao menos 

uma vez ao ano; 

VI – dar conhecimento à Diretoria, ao Conselho e aos advogados em 

geral dos resultados das produções científicas e intelectuais realizadas 

por meio dos canais oficiais da OAB de São José/SC; 

VII – apoiar a Diretoria, o Conselho e as demais Comissões da OAB de 

São José no desempenho de suas funções institucionais; 

 

Parágrafo único. A competência temática e as atribuições específicas 

de cada Comissão serão estabelecidas através de Portaria a ser 

elaborada pelo Presidente da OAB de São José. 

 

Capítulo V – Da Coordenadoria Geral das Comissões 

 

Art. 7º A Coordenadoria Geral das Comissões, nomeada pelo Presidente 

da Subseção, tem como objetivo precípuo a organização e 

coordenação do trabalho de todas as comissões da Subseção. 
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§ 1° A Coordenadoria Geral das Comissões será composta por um(a) 

Coordenador(a) Geral e Coordenador(a) Geral Adjunto. 

 

§ 2° É facultado ao Presidente da Subseção delegar seus poderes de 

gerenciamento, de nomeação de membros, de nomeação de cargos 

de diretoria de uma ou mais comissões, e de criação de comissões 

provisórias, ao Coordenador(a) Geral, devendo, essa delegação, estar 

expressamente contida em portaria específica. 

 

§ 3° São atribuições do(a) Coordenador(a) Geral das Comissões: 

I - Coordenar a atuação das Comissões existentes na Subseção, 

possibilitando condições plenas de trabalho aos seus respectivos 

membros; 

II - Viabilizar espaço físico nas dependências da Subseção para a 

realização das reuniões ordinárias e extraordinárias das Comissões 

instituídas, mantendo uma agenda atualizada; 

III - Manter contato direto e permanente com os Presidentes das 

Comissões de forma a possibilitar a perfeita integração das atividades 

desenvolvidas; 

IV - Participar, sempre que possível, ou quando solicitado, das reuniões 

das Comissões, com direito a voz nas deliberações, mas sem direito a 

voto; 

V - Resolver os casos omissos do Regimento Geral das Comissões, 

mediante aprovação da Diretoria da Subseção; 

VI - Receber e dar encaminhamento devido aos pareceres emitidos 

pelas Comissões; 

VII - Manter registro e arquivo dos trabalhos desenvolvidos pelas 

comissões; 

VIII - Promover o necessário suporte administrativo às Comissões, de 

forma a possibilitar a realização das atribuições para as quais foram 

constituídas, fazendo gestões junto à Diretoria quanto aos recursos 

materiais e humanos necessários; 

IX - Assessorar a Diretoria da Subseção quando solicitado nos assuntos 

relativos aos trabalhos desenvolvidos pelas Comissões instituídas; 

X - Manter a Diretoria da Subseção devidamente informada sobre os 

trabalhos desenvolvidos pelas Comissões instituídas; 

XI - Mediar quaisquer conflitos de atribuições que porventura venham a 

ocorrer entre as Comissões; 

XII - Propor à Diretoria da Subseção quaisquer alterações ao Regimento 

Geral das Comissões; 

XIII - Manter registro atualizado de todos os membros indicados para as 

Comissões da Subseção; 
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XIV - Proceder à verificação da existência ou não de impedimentos 

para o exercício da atribuição de membro em Comissão da Subseção, 

apresentando à deliberação da Diretoria da Subseção veto a qualquer 

nome, ou proposição de exclusão de membro que não preencha os 

requisitos necessários; 

XV - Expedir comunicados, de observância obrigatória por todos os 

membros de Comissões, objetivando organizar, regulamentar, 

padronizar, controlar e, quando for o caso, restringir a atuação das 

Comissões; 

XVI - Organizar e convocar, no mínimo anualmente, a realização de 

Colégio de Presidentes de Comissões da OAB São José, ao qual 

deverão necessariamente comparecer todos os Presidentes de 

Comissão, pessoalmente ou representados por membro da respectiva 

Comissão; 

XVII - Receber, dentre outros, os requerimentos de agendamento de 

reunião com autoridades, as sugestões de minuta de ofício, as 

propostas de realização de eventos, bem como centralizar todas as 

propostas de atividades das Comissões, vetando-as ou dando-lhes o 

devido encaminhamento; 

XVIII - Propor ao Presidente da Subseção a criação e a extinção de 

Comissões, bem como a destituição de Presidente e a exclusão de 

membros de Comissão; 

 

§ 4° São atribuições do(a) Coordenador Geral Adjunto(a) das 

Comissões: 

 

I – substituir o(a) Coordenador(a) Geral em suas faltas ou impedimentos; 

II – auxiliar (a) Coordenador(a) Geral no desempenho de todas as suas 

atribuições; 

III – exercer as atribuições que lhe forem conferidas pelo (a) 

Coordenador(a) Geral através de delegação especial. 

 

 

Art. 8º A Coordenadoria Geral terá como órgão de apoio a Secretaria 

da Subseção, composta por funcionário da própria OAB de São José, 

que será responsável por armazenar, organizar os documentos das 

Comissões e auxiliar seus Presidentes na realização dos trabalhos. 

 

Parágrafo único. Todos os expedientes externos serão expedidos por 

meio da Secretaria da OAB de São José e assinados pelo Presidente da 

Comissão e da Subseção. 
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TÍTULO II – DO FUNCIONAMENTO DAS COMISSÕES 

 

Capítulo I – Da nomeação e do número de membros 

 

Art. 9º As Comissões serão compostas por no mínimo três e no máximo 

trinta membros efetivos, advogados inscritos, preferencialmente na OAB 

de São José; e de acadêmicos do Curso de Direito regularmente 

matriculados em universidades estabelecidas na região que 

compreende a Subseção, que serão membros ouvintes e até dois 

auxiliares. 

 

Parágrafo único. Em não havendo número mínimo de membros efetivos 

em determinada comissão, casos especiais serão decididos pelo 

Coordenador Geral das Comissões, ad referendum da Diretoria. 

 

Art. 10. Os membros efetivos terão direito a voz e a voto nas reuniões da 

Comissão, sendo nomeados pelo Presidente da OAB de São José dentre 

os membros o Presidente da respectiva Comissão para mandato de 1 

(um ano), sendo permitida a recondução. 

 

Art. 11. Fica autorizada a participação de acadêmicos do Curso de 

Direito regularmente matriculadas em instituições de ensino superior 

estabelecidas na região de abrangência da OAB de São José, que 

participarão na condição de ouvintes, sendo que o direito a voz poderá 

lhes ser franqueado, por decisão irrecorrível do presidente da Comissão. 

 

Art. 12. As Comissões, havendo necessidade de conhecimentos 

técnicos específicos, poderão solicitar a nomeação de profissionais de 

outras áreas, na qualidade de membros auxiliares, por decisão do 

Coordenador Geral das Comissões ad referendum da Diretoria 

Executiva. 

 

Capítulo II - Da Exclusão de Membros 

 

Art. 13. A destituição, dos integrantes da Comissão é prerrogativa 

exclusiva do Presidente da Subseção, sendo formalizada mediante 

Portaria. Será automaticamente desligado da Comissão o membro 

efetivo que deixar de comparecer às reuniões, ordinárias ou 

extraordinárias, de forma injustificada, em número de três (3) 

consecutivas, ou cinco (5) intercaladas computadas em cada 

exercício. 
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§ 1° A Secretaria da Coordenadoria Geral das Comissões emitirá 

relatório trimestral das faltas e encaminhará ao Coordenador Geral, 

para deliberação. 

§ 2° O membro que faltar a qualquer das duas reuniões subsequentes à 

expedição de sua Portaria de nomeação será excluído 

automaticamente da Comissão. 

§ 3° As justificativas de falta deverão ser fundamentadas e 

apresentadas até a abertura dos trabalhos da reunião convocada, 

tendo validade somente após a aprovação da Comissão. Caso a 

justificativa não seja votada na reunião correspondente, ou seja 

negada, será encaminhado pelo Presidente da Comissão ao 

Coordenador Geral das Comissões, para deliberação. Duas faltas 

justificadas serão computadas como uma falta e uma presença para 

fins de exclusão de membros. 

 

Art. 14. São deveres dos membros de Comissão na OAB de São José, 

cuja inobservância acarretará o seu desligamento: 

 

I – zelar pela correta aplicação e imediata observância da Legislação 

pertinente à advocacia; 

II – colaborar com o bom andamento dos trabalhos, participando 

ativamente das reuniões, trazendo novas propostas e/ou sugestões, 

acatando a decisão majoritária, ressalvada a faculdade regimental de 

apresentar voto divergente; 

III – pautar a sua atuação pelos princípios éticos estabelecidos no 

Código de Ética do Advogado; 

IV – denunciar à Diretoria, através da Coordenadoria Geral das 

Comissões, quaisquer violações de direitos pertinentes à área de 

atuação de sua Comissão, ao tempo em que lhe chegar ao 

conhecimento; 

V – recusar participação em qualquer medida que sabida ou 

presumidamente possa vir a prejudicar a sua atuação junto à Comissão 

da qual é membro; 

VI – somente manifestar-se pela Comissão, nos casos e na forma 

autorizada por este Regimento, ou mediante aprovação da 

Coordenadoria Geral; 

VII – informar à Comissão da indicação/exercício de cargo 

incompatível, ou que de qualquer forma possa prejudicar o 

desempenho de sua atividade junto à Comissão que integra, 

solicitando sua portaria de exclusão. 

VIII – prestigiar e participar de todos os eventos realizados pela 

Subseção, em especial em datas festivas. 
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Capítulo III – Da estrutura administrativa 

 

Art. 15. Cada Comissão será composta por: 

 

I – por, no mínimo, 03 (três) membros permanentes, advogados, inscritos 

na OAB de São José, que terão direito a voz e voto; 

II – por acadêmicos ouvintes, com direito a voz limitado pelo Presidente 

da Comissão e sem direito a voto. 

III – por até dois auxiliares. 

 

Art. 16. O ingresso de membros permanentes nas Comissões se dará por 

nomeação do Presidente da OAB de São José, mediante inscrição dos 

interessado, conforme regras constantes nos editais de convocação, os 

quais deverão ser lançados no início de cada ano da gestão. 

 

§1º. O edital de convocação para ingresso nas Comissões deverá, 

dentre outros requisitos, conter ampla divulgação nas redes sociais da 

OAB de São José, ficando disponível sua publicação por no mínimo 15 

(quinze) dias antes do fechamento das inscrições. 

 

§2º No edital de convocação deverá constar as Comissões 

Permanentes criadas pela OAB de São José, sendo que poderá haver a 

criação de outras comissões consoante ao interesse de no mínimo 03 

(três) advogados para sua composição como membros efetivos. 

 

Art. 17. É facultado aos advogados não membros das Comissões 

participarem de reuniões das Comissões Permanentes na qualidade de 

ouvinte, tendo voz nas reuniões, porém sem poder de voto nas 

deliberações da comissão. 

 

Art. 18. A Comissão funcionará com uma Diretoria composta de 

Presidente, Vice-Presidente, Secretário e de Tesoureiro, se esta função se 

fizer necessária à Comissão. 

 

Parágrafo único. O Presidente, Vice-Presidente, Secretário e Tesoureiro  

da Comissão serão escolhidos e nomeados pelo Presidente da 

Subseção por portaria. 

 

Art. 19. Compete ao Presidente da Comissão: 
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I – administrar a Comissão, observando e fazendo cumprir suas 

atribuições, o Estatuto da Advocacia e da OAB e as normas regimentais 

deste órgão; 

II – representar a Comissão, facultada a possibilidade de delegação a 

qualquer membro desde que comunicada previamente à 

Coordenadoria Geral das Comissões; 

III – convocar e presidir as reuniões da Comissão, coordenando as 

atividades desempenhadas pelos integrantes e dando execução às 

deliberações; 

IV – delegar tarefas aos membros da Comissão; 

V – nomear membro da Comissão para secretariar os trabalhos de 

cada reunião, podendo o próprio Vice-Presidente exercê-la, cujas 

funções específicas serão encaminhadas pelo Coordenador Geral. 

VI – submeter aos membros da Comissão, para debate e votação, os 

pareceres emitidos pelos relatores, bem como todas as demais questões 

relativas às suas atribuições e/ou competência, facultando a juntada 

de voto divergente quando for o caso; 

VII – encaminhar à Coordenadoria Geral das Comissões os pareceres 

aprovados pela Comissão, juntamente com eventual voto divergente 

que seja apresentado; 

VIII – submeter à apreciação da Comissão a(s) justificativa(s) de falta(s) 

de membro(s), desde que tempestivas, na mesma reunião da ausência 

justificada. 

IX – rubricar todos os livros que forem utilizados pela Comissão; 

 

Art. 20. Compete ao Vice-Presidente: 

 

I – substituir o Presidente em suas faltas ou impedimentos; 

II – auxiliar o Presidente no desempenho de todas as suas atribuições; 

III – exercer as atribuições que lhe forem conferidas pelo Presidente 

através de delegação especial. 

 

Art. 21. Compete ao Secretário(a) da Comissão: 

 

I – realizar todos os registros da comissão; 

II - redigir os ofícios, atas e informativos necessários para o bom 

desenvolvimento da comissão; 

III – Auxiliar a Presidência na organização e desempenho das atividades 

da comissão. 

 

Art. 22. Compete ao Tesoureiro(a) da Comissão: 
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I – Realizar em conjunto com o Presidente todos os atos de cobrança e 

pagamento da Comissão; 

II – Será responsável pela organização e prestação de contas de todos 

os recursos disponibilizados e utilizados pela Comissão. 

 

Capítulo IV - Dos Trabalhos e da votação 

 

Art. 23. Os trabalhos da Comissão, nas reuniões, obedecerão ao 

seguinte ordem: 

 

I – leitura, discussão e aprovação da ata da reunião anterior. 

II – expediente: 

a) leitura de ofícios, cartas e outras comunicações; 

b) avisos, propostas, indicações e representações. 

III – ordem do dia: deliberações. 

IV – assuntos gerais: 

a) palavra livre aos membros efetivos da comissão que estiverem 

presentes na reunião. 

b) apresentação e sustentação oral de proposições, sugestões ou 

consultas. 

V – encerramento. 

 

§ 1° A ordem dos trabalhos ou das matérias em pauta pode ser alterada 

pelo Presidente em caso de urgência, de conveniência ou de pedido 

justificado de preferência. 

 

§ 2° No caso em que o membro pretenda usar da faculdade de 

apresentar voto divergente deverá, sob pena de não mais poder fazê-

lo, promover o protesto pela abertura de vistas ao processo até o 

encerramento das discussões, que será devidamente registrado em ata. 

 

§ 3° No caso de pedido de vistas, o membro que a solicitou terá até a 

próxima sessão para examinar os autos e emitir o seu parecer a respeito, 

sob pena de retorno dos autos à deliberação. 

 

Art. 24. Ao Presidente da Comissão compete a abertura e o 

encerramento dos trabalhos, bem como conceder a palavra aos 

participantes, observada à ordem de solicitação. 

 

Parágrafo único. Nas reuniões em que tenha havido deliberação e/ou 

votação acerca de qualquer assunto submetido à Comissão, o 

Presidente desta deverá providenciar o encaminhamento do decidido, 
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quando for o caso, à Coordenadoria Geral das Comissões, dentro do 

prazo de cinco (5) dias. 

 

Art. 25. Todos os prazos citados neste Regimento correrão em dias úteis, 

e iniciarão sua contagem no primeiro dia útil subsequente ao dia da 

realização da reunião de trabalhos, e constará certificado em ata da 

referida reunião. 

 

Art. 26. As decisões tomadas nas comissões poderão ser realizadas por  

votação simbólica ou nominal. 

 

§ 1° Na votação simbólica, o Presidente determina a forma de 

manifestação. 

 

§ 2° Na votação nominal procede-se à chamada dos membros para se 

manifestarem individualmente. 

 

§ 3° A votação simbólica é regra geral para as deliberações da 

comissão; a nominal, será empregada na eleição ou escolha de 

quaisquer nomes e quando determinada pela Presidência da 

Subseção.  

 

§ 4° A votação simbólica admite recontagem dos votos a requerimento 

de qualquer membro, desde que anteriormente à proclamação do 

resultado. 

 

§ 5° O membro pode abster-se de votar, se não houver assistido à leitura 

do relatório ou se alegar impedimento ou suspeição. 

 

Capítulo V – Das Reuniões 

 

Art. 27. A Comissão reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês em 

data previamente agendada e informada a seus Membros; e, 

extraordinariamente, quando convocada por seu Presidente ou por um 

terço de seus Membros, nas hipóteses de urgência, de relevância ou de 

acúmulo de assuntos a deliberar, na sede da OAB São José em datas e 

horários pré-estabelecidos em agenda a ser definida pela 

Coordenadoria Geral das Comissões, em conjunto com os respectivos 

Presidentes, ou virtualmente, seguindo as instruções da Coordenadoria 

Geral. 

 

§ 1° A convocação será feita, preferencialmente, pela remessa de 

correio eletrônico a cada membro, ou via whatsapp ou outra forma de 
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comunicação eletrônica, contendo ou não a pauta dos assuntos a 

serem tratados, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis. 

 

§ 2° Comprova-se a presença à sessão pela assinatura em lista de 

presença sob o controle do Secretário. 

 

§ 3° Em havendo participação por via remota de qualquer membro, a 

sua presença será certificada pela assinatura do presidente da 

Comissão; 

 

§ 4° Qualquer dos presentes à sessão pode pedir a verificação do 

“quorum", por chamada nominal. 

 

§ 5° A ausência à reunião, depois de assinada a presença, se não 

justificada ao presidente, é computada como falta para todos os 

efeitos. 

 

 

TÍTULO III – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 28. As manifestações externas das comissões ou publicas somente 

poderão realizar-se perante terceiros, em nome da Comissão, quando 

previamente autorizados, por escrito, pela Diretoria da Subseção da 

OAB São José e ainda, quando a manifestação for por escrita, deverá 

utilizar-se, exclusivamente, dos canais de informações oficiais da 

subseção. 

 

Art. 29. O presente Regimento Geral poderá ser corrigido a qualquer 

tempo pelo Presidente da Subseção, mediante expedição de nova 

portaria. 

 

Art. 30. Casos omissos serão encaminhados ao Presidente da Subseção 

para deliberação. 

 

Art. 31. O presente Regimento Geral entra em vigor na data da 

publicação da portaria do Presidente da Subseção, ad referendum da 

Diretoria. 

 

Art. 32. As Comissões da OAB de São José não poderão criar regimentos 

internos próprios e/ou outras normas que venham a contrariar ou 

complementar este Regimento Geral.  
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Art. 33. Ficam revogados eventuais normas que tratem da organização 

e funcionamento das Comissões da OAB de São José. 

 

São José/SC, 01 de Janeiro de 2022. 

 

 

 

 

Pedro A. Ferrari Júnior 

Presidente da 28ª Subseção de São José da OAB/SC 
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