
 
 
Ata de Reunião da Comissão de Direito Família, Criança, Adolescente e Sucessão – 1 
Subseção de Blumenau, realizada em 16.08.2022. 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 de Família e Sucessões, estavam presente Carlos A. Franzen, 6 
Sandra Cristina Otto, Mariana M. Saraiva e Magda Silva, membros da Comissão de 7 
Direito Família, Criança, Adolescente e Sucessão. Ausências justificadas da 8 
Coordenadora da presente Comissão, Dra. Nirceia Regina Lopes e da Dra. Elis 9 
Wolmer, membro da comissão. Quorum: 05, conforme lista de presenças. Ordem do 10 
dia: 1) Abordou-se sobre o cronograma e palestrantes o Congresso Catarinense de 11 
Direito de Família e Sucessões a realizar-se em setembro de 2022 na cidade de 12 
Blumenau. 2) Ressaltou-se a importância da divulgação do evento para que se lote 13 
o teatro Carlos Gomes, tornando o evento um sucesso. 3) Foi repassada as 14 
informações dadas pela diretoria da subseção de Blumenau sobre os 15 
encaminhamentos referentes ao movimento das mães que tiveram o poder familiar 16 
suspenso e/ou tiveram seus filhos encaminhados para os abrigos. 4) A dra Mariana 17 
apresentou um resumo da palestra a qual presenciou - Advocacia para Mulheres 18 
palestrante Gabriela Souza: palestra de nível pessoal e profissional inspiradora, a 19 
palestrante advoga só para mulheres que envolve direito de família, ela sentiu a falta 20 
de prerrogativas específicas para mulheres na advocacia, faz parte da escola 21 
brasileira de direito das mulheres, é importante a comissão de prerrogativas se 22 
envolver diante da falta de olhar feminino dentro da advocacia, STF tem um protocolo 23 
de perspectiva de gênero, foi comentado do OAB por elas que ajuda bastante 24 
mulheres em situação de necessidade, o convite foi estendido aos advogados 25 
homens mas não tinha nenhum homem presente. 5)  Os membros da comissão 26 
conversaram sobre as dificuldades da advocacia familiarista, sobre os atendimentos 27 
e sobre a precificação das demandas. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, 28 
foi encerrada a reunião, lavrando-se esta ata que após lida e aprovada, vai assinada. 29 
................. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 01 do Livro 01 de Atas de 30 
Comissões da OAB Blumenau. Blumenau, 16 de agosto de 2022. 31 


