
 

PLANOS DE AÇÃO COMISSÃO FAMÍLIA, CRIANÇA, ADOLESCENTE E 

SUCESSÃO (2022/2024) 

Ação Páscoa Solidária(Concluída) 

 O que será feito? Ação Páscoa Solidária  

 Por que será feito? Pascoa para crianças abrigadas  

 Onde será feito? Três abrigos de Blumenau 

 Quando será feito? Semanas que antecede a Pascoa(17/04/2022)(Concluído)  

 Por quem será feito? Parceria Comissão OAB Cidadã e Comissão de Direito de 

Família, Criança, Adolescente e Sucessões 

 Como será feito? Arrecadação de fundos junto a parceiros para aquisição de 

chocolates e roupas. 

 Quanto vai custar? Evento será custeado através de parceria sociedade civil. 

 

Conversa entre membros da Comissão e a Psicóloga Maria Julia Z. Hering  

 O que será feito? Conversa entre membros da Comissão e a Psicóloga Maria Julia 

Z. Hering  

 Por que será feito? Visando qualificação profissional dos profissionais e 

identificação de dificuldades na linguagem utilizada entre as áreas do saber(direito 

e psicologia) – dificuldades e termos técnicos na confecção do laudo, 

questionamentos, quesitos. 

 Onde será feito? Sede OAB Blumenau  

 Quando será feito? (21 de junho- 19:30h) 

 Por quem será feito? Comissão Família, Criança, Adolescente e Sucessão  

 Como será feito? Conversa direcionada 

 Quanto vai custar? Evento Gratuito 

Ação conjuntamente com a Comissão OAB Cidadã visando projeto em julho junto 

aos Abrigos das Crianças e Adolescentes de Blumenau. 

 O que será feito? Ações visando integração com as crianças e adolescentes, 

através de palestras, cultura etc 

 Onde será feito? Nos Abrigos de Blumenau 

 Quando será feito? Durante o ano 2022(Férias de Julho)  

 Por quem será feito? Parceria entre Membros das Comissões OAB Cidadã e 

Comissão Família, Criança, Adolescente e Sucessão 

 Como será feito? Ações com jogos, palestras, apresentações de Dança, Yoga 

 Quanto vai custar? Eventuais custos será implementado através de parcerias junto 

a sociedade civil. 



 

Criação de SubGrupo visando levantamento das demandas e Unificação de 

Procedimentos nos Tabelionatos Relacionados a Procedimentos relacionados a 

Família e Sucessão  

 O que será feito? Levantamentos de problemas pontuais junto aos Tabelionatos 

visando unificar procedimentos em razão de Divórcio, União Estável e Sucessão 

 Por que será feito? Visando melhor atuação da Advocacia e Tabelionatos Junto a 

aos clientes. 

 Onde será feito? Sede OAB Blumenau  

 Quando será feito? Durante o ano 2022/2024  

 Por quem será feito? Comissão Família, Criança, Adolescente e Sucessão, sob a 

supervisão de um de seus membros Maria Talita. 

 Como será feito? Conversa direcionada em conjunto com os Tabelionatos visando 

identificar dificuldades existentes com objetivo de criação de uma cartilha de 

uniformização de procedimentos desenvolvida conjuntamente pela OAB e 

Tabelionatos. 

 Quanto vai custar? Criação da Cartilha poderá ser digital, não implicando em 

Custos  

 

Criação de SubGrupo visando levantamento das demandas reprimidas junto a Vara 

de Família e Criança e Adolescentes, buscando alternativas entre OAB e Juízes das 

Varas afins.  

 O que será feito? Levantamentos de problemas pontuais junto a Vara de Família 

e Criança e Adolescentes 

 Onde será feito? Sede OAB Blumenau  

 Quando será feito? Durante o ano 2022/2024  

 Por quem será feito? Comissão Família, Criança, Adolescente e Sucessão, sob a 

supervisão de um de seus membros Dr. Tulio Ramos 

 Como será feito? Conversa direcionada em conjunto com juízes e servidores das 

Varas de Família e Criança e Adolescentes visando identificar dificuldades 

existentes, com objetivo de possibilitar meios de solução das demandas 

identificadas. 

 Quanto vai custar? Não implicará em Custos  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Definir: Evento com Palestras a Nível Estadual com temas de Família e Sucessões 

 O que será feito? Evento com Palestras a Nível Estadual sobre tema Família, 

Criança e Adolescente  

 Por que será feito? Qualificação profissional dos advogados  

 Onde será feito? Teatro Carlos Gomes  

 Quando será feito? Setembro(a princípio) 

 Por quem será feito? Parceria Seccional, Subseção Blumenau e Comissão Família 

 Como será feito? Através de Palestras(valor da inscrição será entre R$50 e R$60, 

e para o jovem-advogado e acadêmicos no valor de R$40,00) 

 O evento terá um toque de sensibilidade por meio de apresentações artísticas 

(dança, música, poesia), objetivando ainda a realização de confraternização pós 

evento, com parceria com restaurante / espaço de festa (Ex.: Vila germânica, 

Norden etc.), buscando parcerias com a Comissão de Eventos, Diversidade 

Sexual,  Idoso e da Pessoa com Deficiência da subseção de Blumenau e da 

Seccional 

 Quanto vai custar? O sistema OAB vai fomentar o evento subsidiando-o, com o 

auxílio da ESA, CAASC e OABPrev. OAB custeará as despesas dos palestrantes 

(deslocamento, hospedagem e alimentação), sem pagamento de honorários e 

apoio da sociedade civil através de parcerias. 

 

Observações: As ações acima indicadas podem sofrer alterações, inclusões ou ainda 

criação de outros projetos em parceria com outras comissões. 

Enviar por e-mail para gabinete@oab-bnu.org.br  

 

mailto:gabinete@oab-bnu.org.br

