
 
 
Ata de Reunião da Comissão de Direito Família, Criança, Adolescente e Sucessão – 1 
Subseção de Blumenau, realizada em 17.05.2022. Data, hora e local: Blumenau/SC, 2 
às 19h, na sede da Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção de Blumenau, na 3 
Rua dos Advogados 180 Água Verde, na cidade de Blumenau, Estado de Santa 4 
Catarina. Presentes além de mim, Flávia Luisa Nardelli, a Sra. Romana Reinert Censi, 5 
coordenadora adjunta da Comissão de Direito Família, Criança, Adolescente e 6 
Sucessão, e os Srs. ******, membros da Comissão de Direito Família, Criança, 7 
Adolescente e Sucessão. Ausências justificadas da Coordenadora da presente 8 
Comissão, Dra. Nirceia Regina Lopes e da Dra. Elis Wolmer, membro da comissão. 9 
Quorum: ***, conforme lista de presenças. Ordem do dia: 1) Leitura e aprovação da 10 
ata anterior 2) Encaminhamentos realizados pelos grupos extrajudicial e judicial. 11 
Grupo judicial: Dr. Túlio criou um grupo no whatsapp para deliberações e 12 
apontamentos; a ideia é, inicialmente, encaminhar um ofício para o setor 13 
responsável pelos estudos psicossociais em Blumenau e Pomerode para conhecer a 14 
estrutura e verificar a demanda mais um apanhado geral com os advogados (Google 15 
Forms) para, posteriormente, conversar com os juízes. Grupo extrajudicial: Dra. 16 
Tatiana informou que já foi realizada uma reunião em que definiram um plano de 17 
ação, a ata da reunião foi encaminhada no whatsapp da comissão. A intenção é fazer 18 
um estudo para verificar o que a legislação exige e o que os cartórios exigem, 19 
confrontando as informações. Além disso, encaminhar para os advogados por meio 20 
do Google Forms um questionário para saber quais as dificuldades do dia a dia. Com 21 
as respostas, pretende-se iniciar uma rodada de diálogos com os cartórios. 3) 22 
Conversa com a psicóloga Maria Julia Z. Hering – definições para a conversa. 23 
Sugestões: elaboração laudos – como é feito um laudo?, como o advogado pode 24 
colaborar?, especificar certos pontos: explicar os parâmetros e metodologia para 25 
elaboração dos laudos, como impugnar um laudo (argumentos palpáveis)?, se o 26 
judiciário tem um modelo (vinculação)?, em relação ao prazo para elaboração de um 27 
laudo – existe prejuízo na elaboração tardia/a destempo de um laudo? Após a 28 
conversa com a psicóloga haverá um jantar de confraternização.  4) Convite da 29 
Comissão OAB Cidadã – A Dra. Ana convidou todos para participar da noite de 30 
massas no dia 21.05.2022. O evento em parceria com o Rotary Fritz Mueller visa 31 
arrecadar recursos para custear as campanhas e atender aos pedidos de ajuda. 5) 32 
Evento Direito das Famílias, Adolescente, Criança e Sucessão (informações e nomes 33 
palestrantes) – O Teatro Carlos Gomes foi previamente reservado para os dias 28, 34 
29 e 30 de setembro de 2022. Foi sugerido o modelo da jornada: painel com 3 35 
palestrantes (mesa de debates). A seccional dará suporte em relação ao 36 
deslocamento e a hospedagem. Dra. Talita sugeriu trazer profissionais locais para 37 
compor os painéis. Sugestão de palestrantes: prof. Helena (Furb), Rolf Madaleno, 38 
Mario Delgado, Cristiano Chaves, Glicia Brasil, Rodrigo da Cunha, Camila Masera, 39 
Conrado Paulino, Patrícia Calmon entre outros. O tema será delimitado 40 
posteriormente e provavelmente incluirá assuntos relacionados a idoso, mulher, 41 
sexualidade e diversidade. Sugestão de encerramento do evento no Norden ou na 42 
Vila Germânica. 6) Elaboração de livro (artigos) – Dra. Romana trouxe a sugestão de 43 
elaborar um livro para lançar no evento: Coordenação do Dr. Aurélio Miguel, convidar 44 
um doutrinador para participar e a comissão contribuir com alguns artigos. 45 
Delimitação do tema: violências no direito de famílias e sucessões, proteções e 46 



 
 
contribuição social. O grupo discutiu sobre a viabilidade de fazer o livro para o evento 47 
de setembro (mais ou menos 15 artigos). Encerramento: Nada mais havendo a tratar, 48 
foi encerrada a reunião, lavrando-se esta ata que após lida e aprovada, vai assinada. 49 
................. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 01 do Livro 01 de Atas de 50 
Comissões da OAB Blumenau. Blumenau, 17 de maio de 2022. 51 


