
 
 
Ata de Reunião da Comissão de Direito Família, Criança, Adolescente e Sucessão – 1 
Subseção de Blumenau, realizada em 19.04.2022. 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, Romana Reinert Censi, coordenadora adjunta da 5 
Comissão de Direito Família, Criança, Adolescente e Sucessão, a Sra. Nircéia Regina 6 
Lopes, coordenadora da Comissão de Direito Família, Criança, Adolescente e 7 
Sucessão, e os Srs. ****** , membros da Comissão de Direito Família, Criança, 8 
Adolescente e Sucessão. Quorum: ***, conforme lista de presenças. Ordem do dia: 9 
1) Reunião conjunta entre Comissão de Direito Família, Criança, Adolescente e 10 
Sucessão e a Comissão OAB Cidadã para a Prestação contas Ação Páscoa Solidária: 11 
ação da OAB Cidadã sendo que a Comissão de Direito de Família contribuiu também 12 
por meio da coordenadora Nircéia. A Dra. Ana, coordenadora da Comissão OAB 13 
Cidadã, explanou que a 1ª ação foi SOS Petrópolis. A 2ª ação foi a Pascoa solidária. 14 
Informou também que na primeira reunião a comissão pautou as ações e públicos a 15 
serem contemplados com as ações da comissão. A comissão tem planejado pelo 16 
menos mais 02 ações para os abrigos (julho – férias e dezembro – natal). A ideia 17 
principal do projeto foi proporcionar uma páscoa as crianças e adolescentes  que 18 
estão no abrigo, dando conforto aos pequenos, podendo levar um ovo de páscoa a 19 
cada criança. Em contato com p SEMUDES a instituição informou que os menores 20 
precisavam também de roupas. São 3 abrigos (72 menores) – abrigo das crianças 21 
(casa elisa), abrigo dos meninos e abrigo das meninas. Cada criança ganhou um ovo 22 
e roupa. A Campanha arrecadou R$3.540,00 e gastou-se R$2.421,00, sobrando o 23 
saldo de R$1.118,00. Precisa-se dar uma destinação ao dinheiro. Foi votado entre 24 
os presentes e definido que o saldo da ação de páscoa será destinado para a ação 25 
de julho junto aos abrigos. A ideia do projeto de julho é menos assistencialismo e 26 
mais interação. Reunião de junho será em conjunto para apresentação do projeto de 27 
julho. Dr Hery, tesoureiro da subseção de Blumenau, falou da importância da 28 
integração das comissões. 2) Leitura e aprovação da ata anterior. Dra. Nirceia 29 
explanou que o propósito é que todos participem. A Dra Flávia irá secretariar a 30 
próxima reunião (maio/2022) e assim sucessivamente com os demais membros. 3) 31 
Levantamento dos problemas junto as Varas família e infância e Tabelionatos de 32 
Notas e Registro Civil: Dra Nircéia propôs a divisão em grupos sobre os assuntos para 33 
que se faça o formulário sugerido na última reunião pelo Dr Tulio. Ato contínuo ficou 34 
definida a formação de 02 grupos, um com foco das demandas judicias junto as 35 
varas da família e infância e outro grupo com foco nas demandas e trâmites 36 
extrajudiciais. Dr Tulio integrará o grupo judicial, bem como Flavia, Nirceia, José. Dra 37 
Talita integrará o grupo extrajudicial, bem como Elis e Mariana, Romana. Os grupos 38 
farão reuniões extraordinárias e definirão o plano de trabalho (encaminhamentos) e 39 
enviarão ao grupo da comissão. Bem como apresentarão justificativas para o caso 40 
de necessidade de expedição de ofício. Os grupos pontuarão quais os 41 
problemas/demandas que os juízes e tabeliães detectam dos advogados e já levarão 42 
as demandas. Ex.: uniformização dos procedimentos extrajudiciais. Ficou definido 43 
que se tentará fazer uma reunião em conjunto com todos os tabeliães. Após poderá 44 
ser confeccionada uma cartilha aos advogados, por exemplo. Será informado no 45 
grupo de WhatsApp sobre a criação dos grupos de trabalhos. 4) Romana falou sobre 46 



 
 
a violação de prerrogativas e sobre a conversa que teve com a coordenadora da 47 
Comissão de Prerrogativas da Subseção e do formulário existente no site da OAB 48 
Blumenau que visa oficializar eventuais pedidos para atuação da referida comissão. 49 
Tal encaminhamento uniformiza os encaminhamentos, sendo importante que os 50 
advogados tomem conhecimento. 5) Evento Direito das Famílias, Adolescente, 51 
Criança e Sucessão (informações e nomes palestrantes) – pensar em parcerias para 52 
o evento. 6) O Plano de ação será apresentado para a coordenação da subseção em 53 
05/maio as 8:30h: Evento de páscoa, evento de julho com a comissão da OAB 54 
cidadã; Evento Direito de Família; Grupos criados das questões judiciais e 55 
extrajudiciais. 7) O Tema Estudo ficou para reunião do dia 17 de maio - 19h. 8) Jantar 56 
de confraternização do grupo para mês de junho– verificar a disponibilidade do 57 
espaço gourmet. 9) Conversa com a Psicóloga Maria Julia Hering (21 de junho- 58 
19:30h) – dificuldades e termos técnicos na confecção do laudo, questionamentos, 59 
quesitos. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, 60 
lavrando-se esta ata que após lida e aprovada, vai assinada. ................. É cópia fiel e 61 
autêntica extraída à folha nº 01 do Livro 01 de Atas de Comissões da OAB Blumenau. 62 
Blumenau, 19 de abril de 2022. 63 


