
 
 

COMISSÃO DE DIREITO ADMINISTRATIVO  
 

RELATÓRIO 
 

REFERENTE AOS EXERCÍCIOS – 2019 E 2020 
 
 
  Em cumprimento ao disposto no art. 6º da Portaria n. 01 
de 31 de janeiro de 2020 da DD. Presidenta desta Subseção (Dra. Marcia Regina 
Negrisoli Fernandez Polettini, bem como em atendimento a r. solicitação da 
Administração desta r. Subseção, através do e-mail expedido e por nós recebido 
no dia 16 p. passado, a Comissão de Direito Administrativo, através deste 
Advogado que presente subscreve ao final, na condição de Presidente nomeado 
através do art. 1º, item 1, vem apresentar o seguinte relatório de atividades 
exercidas pela Comissão. 
 
 Inicialmente, não tivemos conhecimento das atividades 
exercidas no decorrer do exercício de 2019, inclusive não localizamos na pasta 
respectiva desta Comissão arquivada na sede da Subseção quaisquer 
anotações e/ou documentos arquivados. 
 
 No que tange ao presente exercício, temos a informar que 
tão logo, tivemos conhecimento de nossa nomeação na condição de Presidente, 
tivemos a oportunidade de realizarmos apenas e tão somente um única reunião 
fisicamente no dia 03/03/2020, pois logo em seguida, houve o evento da 
PANDEMIA, o que acabou por inviabilizar as reuniões fisicamente como de praxe 
deveria ocorrer na Sede de nossa Subseção. 
 
 No dia 03/03/2020, quando houve a reunião as 19h, 
conforme previamente divulgado através da Agenda de Comissões, a 
Comissão se reuniu na Sala do Tribunal de Ética e Disciplina desta 
Subseção, em Sessão Ordinária, para tratar dos assuntos pertinentes à 
Comissão, contando inicialmente com a presença das seguintes pessoas: 
Marcos Rios da Silva (Presidente desta Comissão), bem como de mais 
oito convidados que vieram assinar a listra de presença (Dras. Simone 
Hirosse), Michel Rodrigo Camargo, João Renato Matheus Gonçales, 
Sandie Ferrari Porto, Tiago Henrique Barbosa, Wani Aparecida da Silva, 
Pâmela de Oliveira Ribua e Ednise de Carvalho Rodrigues.  
 
  A Comissão ainda que não devidamente composta, 
haja vista a necessidade da escolha do Vice-Presidente e da Secretária, 
por parte da Presidência foi solicitada e obtida por aclamação a indicação 
da Dra. Pâmela de Oliveira Ribua, para atuar como Secretária Ad hoc, a 
qual veio aceitar de forma espontaneamente passando a exercer a referida 
função até a escolha do (a) titular.  



 
 

  Em seguida por parte da Presidência, diante de uma 
pauta preestabelecida, houve apresentações pessoais, foi dado as boas 
vindas aqueles (las) que se encontram presentes, foi dado conhecimento 
do inteiro teor a respeito da expedição e da publicação da Portaria n. 
01/2020 supracitada, inclusive foi informado a respeito da necessidade da 
escolha segundo o art. 2º da Portaria, de Vice-Presidente e de Secretária, 
estes exclusivamente de advogados (as), a serem oportunamente 
aprovados pela Diretoria da Subseção, bem como com base no Parágrafo 
Único do art. 2º foi informado a respeito da necessidade após a efetiva 
composição da Comissão, de elaboração e estudos visando a 
formalização do Regimento Interno a ser submetido à aprovação da 
Diretoria da Subseção e por fim também adiantamos que a Comissão 
deveria dar cumprimento ao disposto no art. 6º, elaborar anualmente um 
Plano de Ação Inicial e Relatório final das atividades desenvolvidas, para 
análise da Coordenação Geral das Comissões, o que em parte esta sendo 
realizada com este ato. 

 
  Também foi informado que esta Subseção possui uma 

relação de conferencistas, elaborado pela Comissão de Cultura e Eventos 
da OAB/SP, na eventualidade de futura escolha de palestrantes.  

 
  Após esta exposição, ao final os participantes 
presentes em consenso, sugeriram a criação de um grupo de WhatsApp, 
para que melhor pudéssemos nos comunicar, inclusive para melhor 
fixação de data e horário de reuniões ordinárias, haja vista que nesta 
reunião, veio a coincidir com outras Comissões. Para tal finalidade, foi 
sugerido que deveríamos verificar a possibilidade de realização de uma 
nova reunião se possível ainda no final deste mês, ficando esta 
Presidência de verificar o dia que não houvesse a realização de outras 
Comissões com a Sra. Nadja e que também não fosse de sexta-feira.  
 
  Posteriormente, houve manifestação dos presentes 
sobre diversos assuntos, tais como: temas, palestras, informações e 
documentos etc., também foi noticiado a necessidade de estender 
convites a outros colegas de profissão e eventuais outras eventuais 
pessoas da sociedade que pudessem e/ou eventualmente tivessem 
interesse ou simpatizassem com o ramo de atuação pertinente ao objeto 
desta Comissão (Direito Administrativo), para que viessem a integrar e a 
participar de nossa Comissão. 
 
 
 
 



 
 I - DA CRIAÇÃO DE GRUPO DE WHATSAPP 
 
 Com isto houve a criação do grupo de WhatsApp, com 
a denominação “Comissão de Direito Administrativo”, contando 
atualmente com 33 participantes, sendo Advogados, Advogadas, 
Procuradores e Procuradoras da Prefeitura Municipal de Bauru, 
Departamento de Água e Esgoto – DAE, FUNPREV, EMDURB, COHAB, 
e CORREIOS, além do SINSERM. 
 
 O grupo de WhatsApp criado tem seguido 
rigorosamente normas de boa conduta, com mensagens e comunicações 
de interesse público dos advogados (as) e sobretudo, de tema 
relacionados a legislações, jurisprudências, comunicados/convites da 
OAB e sobretudos, de temas relacionados as atividades específicas desta 
Comissão. 

II - DA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS EM 
PLATAFORMA DIGITAL – ON LINE 
 
A - 29/07/2020 - O Regime Jurídico Funcional dos 
Servidores Públicos. (Anexo I) 

 
 Além destas atividades, a Comissão no decorrer deste 
exercício, com participação mediante convite das Comissões de Empresa 
Estatais, Advocacia Pública, de Assuntos Previdenciários e de 
Relacionamento com o Poder Público, fez realizar no dia 29/07/2020, as 
19h, com duração de 2 horas aproximadamente, através de plataforma on 
line, palestra com a Dra. MAGADAR BRIGUET, detentora do seguinte 
mini currículo: 
Diretora Técnica da ABCPrev 

Procuradora Aposentada do Mun. São Paulo 

Ex-Assessora Jurídica do Tribunal de Contas do Est. São Paulo 

Lecionou na ESA da OAB/SP 

Palestrante da Apeprem, Abipem e Aneprem. 

 
   O título da palestra apresentada foi: 

“O Regime Jurídico Funcional dos Servidores Públicos.” 
 
Com enforque ou abordagem nos seguintes itens:  
“Servidor público definição e tipos. Modalidades e características 
de regimes jurídicos dos servidores. Normas constitucionais - 
alguns vetores para os servidores. Modalidades de cargos público 
- acesso. Desvio de função. Sistema remuneratório dos servidores 
Públicos. Limite constitucional da remuneração dos servidores. 
Contagem de tempo. Acumulação de cargos empregos e 
funções.” 



 
 

B - 29/09/2020 – A Importância da Advocacia na 
Defesa do Interesse Público Perante os Órgãos do 
Sistema Nacional de Trânsito (Anexo II) 
 

  Esta palestra foi organizada pela Comissão de 
Trânsito em Vias Públicas, presidida pelo Dr. Isac Iacovone, com 
participação desta Comissão, ocorrida no dia 29/09/2020, as 19h, com 
duração de 2 horas aproximadamente, através de plataforma on line, 
palestra com o Dr. Ademir Rafael dos Santos, que apresentou o seguinte 
mini currículo: 
 
Advogado Especialista em Direito de Trânsito; 

Presidente da Comissão de Direito de Trânsito da OAB/SP – 110ª Subseção em São 

Miguel Paulista; 

Palestrante da Comissão de Cultura e Eventos da OAB/SP; 

Proprietário e Professor da Empresa Trânsito na Prática; 

Policial Militar no Estado de São Paulo (2002 a 2009). 

 

O título da palestra apresentada foi: 
“A Importância da Advocacia na Defesa do Interesse Público 
Perante os Órgãos do Sistema Nacional de Trânsito.” 
 

Com enforque ou abordagem nas seguintes temáticas:  
Semana Nacional de Trânsito 
  (Art. 326 do CTB) 
“Perceba o risco, proteja a vida” 
(Portaria n. 194 de 06/08/2020 do CONTRAN) 
 
III - PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA PÚBLICA DO 
MUNICÍPIO. 
 

  A pedido e por indicação da D. Presidência desta 
Subseção, a Comissão de Dir. Adm., através deste que ora subscreve, se 
fez presente na Audiência Pública, representando a OAB através do 
Comitê de Crises, através de videoconferência, no dia 14/10/2020, as 10h, 
tendo como tema “A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE BAURU REFERENTE AOS RECURSOS APLICADOS 
NO ENFRENTAMENTODA COVID-19”, a referida audiência pública foi 
realizada pela Comissão do Meio Ambiente, Higiene, Saúde, Previdência 
e Direito e Proteção dos Animais da Câmara Municipal de Bauru – 
figurando como Presidenta a Vereadora Dra. Telma Gobbi, sendo após 
relatado em forma resumida, os principais fatos e dados disponibilizados 
na referida audiência à D. Presidência da Subseção. 
 



 
IV – DAS ENTREVISTAS REALIZADAS PARA 
IMPRENSA TELEVISIVA – TV TEM 

 

 Sempre atendendo a solicitação da Presidência da 
Subseção, inclusive em comum acordo sobre os fatos a serem abordados, 
diante das temáticas apresentadas, esta Comissão através deste que ora 
subscreve, prestou as seguintes entrevistas junto a TV TEM local: 
 

* 14/05/2020 – quinta-feira – 12h - Sobre Legislação 
Municipal/Estadual – o que seguir diante da pandemia – 
abertura/fechamento do comércio. 
 
* 08/06/2020 – segunda-feira – 10:30h - Avanços no número de 
casos e mortes de coronavirus nestes primeiros dias pós 
flexibilização (parar flexibilização ou até chegar decretar lockdown) 
entrevista realizadas as 10:30h - Sobre Pandemia.  

 
As nossas entrevistas tanto na primeira como na última foram 
focadas na distribuição das competências estabelecidas na 
Constituição Federal e também no que tange o entendimento 
exteriorizado pela Suprema Corte a respeito da temática, 
destacando inclusive que diante do tamanho de nosso país, 
existe uma realidade distinta muitas vezes em cada entidade 
da federação, enfatizando o valor da vida e que a nossa 
Subseção da OAB, tem acompanhado a situação, de forma a 
sempre buscar a preservação dos direitos da cidadania. 

 
* 08/10/2020 – quinta-feira –15h - Políticas Públicas – Crise Hídrica 
– Município exigir do DAE. Qual o papel do Poder Público.  

 
Procuramos abordar aspectos relacionados à 
responsabilidade de todos (governo, sociedade e mercado), 
observância de Políticas Públicas quando existem algumas 
dificuldades visualizadas pelo Poder Público. Por ocasião da 
entrevista, enfocamos dentre outros, aspectos doutrinários, 
relacionados sobre os instrumentos para operacionalizar as 
políticas públicas (Leis, Campanhas, Prêmios, Obras, 
Multas/Taxas/Tributos), bem como as diferenças de sentidos 
no conceito de políticas públicas, dada a possibilidade de 
existir Política de Estado e Política de Governo, destacando 
que em relação a primeira, existe amparo pela Constituição 
Federal, independente de quem estiver no Poder, dada a 
necessidade de continuidade, o que seria o ideal. 

 



 
 Portanto, estas foram as atividades exercidas por esta 
Comissão no decorrer deste período, destacamos inclusive, que na 
medida do possível, sempre procuramos atender a todos e todas, que 
eventualmente solicitaram alguma orientação quanto à temática 
relacionadas as atividades desta Comissão, quer pessoalmente, quer por 
via telefônica, quer por mensagens através de WhatsApp, e-mails, etc. 
 
 Assim, ficamos à disposição para quaisquer outros 
eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários. 
  
 Atenciosamente, 
 Bauru. 27 de novembro de 2020. 
 
 
 

MARCOS RIOS DA SILVA 
PRESIDENTE DA COM. DE DIR. ADM. 

OAB/SP – 117.739 
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Anexo II 
 
 

 
 

  


