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EDITAL Nº 001 / COMISSÕES OAB SÃO JOSÉ / 2022 
 
 

Edital para composição das Comissões da 28ª 

Subseção da OAB/SC. 

O Presidente da 28ª Subseção da OAB/SC, no uso 

de suas atribuições legais, torna público que 

estarão abertas, de 11.01.2022 a 22.02.2022, as 

inscrições para a composição das Comissões da 

Subseção de São José – Gestão 2022/2024 

 
1. DOS CANDIDATOS 

 
 
São considerados candidatos ao ingresso nas comissões, Advogados (as) devidamente 

inscritos junto à instituição, Estagiários (as) e Acadêmicos (as) de Direito. 

 
2. DAS INSCRIÇÕES 

 
As inscrições serão feitas até o dia 22 de fevereiro de 2022, através do preenchimento 

do formulário online disponibilizado através de link, até a data prevista. 

 
2.1 Para que seja homologada sua criação, cada comissão deverá ser composta com o 

número mínimo de 03(três) e no máximo de trinta (30) membros efetivos e dois (02) 

auxiliares, todos inscritos na OAB/SC, preferencialmente na Subseção de São José. 

 

 
3. DAS COMISSÕES 

 
3.1 O Presidente da OAB/Subseção de São José nomeará os membros e anualmente o 

Presidente de cada uma das Comissões. 

 
3.2 Os Presidentes das Comissões ficarão responsáveis pela nomeação de suas 

respectivas diretorias, compostas por Vice-Presidente, Secretário e Secretário Adjunto, 
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além dos demais membros e de Tesoureiro, se esta função se fizer necessária à 

Comissão. 

 
3.3 As Comissões deverão realizar ao menos uma reunião ordinária por mês, sendo 

que será afastado da Comissão o membro que deixar de comparecer às reuniões, 

ordinárias ou extraordinárias, três (03) vezes consecutivas ou cinco (05) alternadas. 

 

3.3.1 A Secretaria da Coordenadoria Geral das Comissões emitirá relatório trimestral 

das faltas e encaminhará ao secretário de cada Comissão, para acompanhamento. 

 
3.3.2 O membro que faltar a qualquer das duas reuniões subsequentes à expedição de 

sua Portaria de nomeação será excluído automaticamente da Comissão. 

 

3.3.3 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. 

3.3.4 Duas faltas justificadas serão computadas como uma falta e uma presença para 

fins de exclusão de membros. 

3.4 Até a edição de normativa local a instituição seguirá, supletivamente, as regras 

estatuídas pelo Regimento Geral das Comissões, presente no site: https://www.oab- 

sc.org.br/comissoes-regimento#collapse-1 

 

3.5 Das comissões existentes: 
 

1. Acadêmicos de Direito 

2. Assuntos da Justiça Comum 

3. Assuntos Prisionais e Tribunal do Júri 

4. Combate à Violência Doméstica 

5. Direito Ambiental 

6. Direito da Criança e do Adolescente 

https://www.oab-sc.org.br/comissoes-inicio-73
https://www.oab-sc.org.br/comissoes-inicio-9
https://www.oab-sc.org.br/comissoes-inicio-10
https://www.oab-sc.org.br/comissoes-inicio-111
https://www.oab-sc.org.br/comissoes-inicio-43
https://www.oab-sc.org.br/comissoes-inicio-12
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7. Direito da Pessoa Idosa 

8. Direito da Saúde 

9. Direito das Pessoas com Deficiência 

10. Direito de Família e Sucessões 

11. Direito Digital e Compliance 

12. Direito do Consumidor 

13. Direito do Servidor Público e Procuradores 

14. Direito do Trabalho 

15. Direito Eleitoral 

16. Direito Empresarial 

17. Direito Imobiliário 

18. Direito LGBTQI ++ Violência de Gênero 

19. Direito Penal e Direito Processual Penal 

20. Direito Previdenciário 

21. Direito Processual Civil 

22. Direito Securitário 

23. Direito Sindical 

24. Direito Sistêmico 

25. Direito Tributário 

26. Direitos Animais 

27. Esportes 

28. Mediação e Conciliação 

29. Mulher Advogada 

30. OAB Jovem 

31. OAB vai à Escola 

32. Prerrogativas e Defesa dos Honorários 

33. Promoção da Igualdade Racial 

34. Segurança, Criminalidade e Violência Pública 

35. Direito Administrativo 
 

3.6 Além das Comissões já existentes, poderão ser criadas outras específicas para 

temas diversos, através do requerimento à Diretoria, devidamente fundamentada e 

com pedido de, pelo menos, cinco advogados compondo a comissão solicitada. 

 

3.7 Os casos omissos serão decididos pela Diretoria. 

São José (SC), 10 de janeiro de 2022. 

 

 

PEDRO A. FERRARI JÚNIOR 
Presidente da 28ª Subseção da OAB/SC 
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