
 

Reunião Coordenação 08/11/2022  

Comissão Família Criança Adolescente e Sucessão 

Resumo das Reuniões ano/2022   

  

REUNIÃO MARÇO/2022 

Nossa primeira reunião foi a apresentação da proposta de trabalho da Comissão, tendo 

como tripé: 1) Qualificação profissional dos componentes Membros da Comissão 2) 

Interlocução com o Poder Judiciário (Vara Família, Criança Adolescentes e Juventude) e 

Ministério Público 3) Fomentar a mediação como meio adequado de solução de conflitos 

no âmbito do Direito de Família e Sucessões sempre com a presença de advogados. 

Realização do Projeto Pascoa Solidaria, conjuntamente com a Comissão OAB Cidadã – 

abrigo das crianças  (Casa Elisa), abrigo dos meninos e abrigo das meninas ao qual agrademos 

o convite e participação. 

 

REUNIÃO ABRIL/2022 

Levantamento dos problemas junto as Varas família e infância e Tabelionatos de  Notas 

e Registro Civil: Dra Nircéia propôs a divisão em subgrupos sobre os assuntos. Ficando  

definido a formação de 02 grupos, um com foco das demandas judicias junto as  varas da 

família e infância e outro grupo com foco nas demandas e trâmites extrajudiciais na área 

das Famílias. 

Alinhamento do Evento Direito das Famílias, Adolescente,  Criança e Sucessão 

(informações e nomes palestrantes) no mês 09/2022. 

 

REUNIÃO MAIO/2022 

Alinhou-se uma conversa com a psicóloga Maria Julia Z. Hering para a Reunião do mês 

de junho – definições para a conversa. Sugestões: elaboração laudos – como é feito um 

laudo? Como o advogado pode colaborar? Especificar certos pontos: explicar os 

parâmetros e metodologia para  elaboração dos laudos, como impugnar um laudo 

(argumentos palpáveis)? Se o judiciário tem um modelo (vinculação)? Prazo para 

elaboração de um  laudo – existe prejuízo na elaboração tardia/a destempo de um laudo?  



Nesta mesma reunião ficou o Convite para o Lançamento de um livro em artigos com 

vários autores sob coordenação Dra. Romana, Coordenadora Adjunta desta comissão, 

onde o Tema Violências no Direito de Famílias e Sucessões, com convite aos colegas 

para participarem. 

 

REUNIÃO JUNHO/2022  

Ocorreu a conversa com a psicóloga Maria Julia Z. Hering que explanou na Conversa 

sobre o seu trabalho e competências; esclareceu dúvidas e trouxe questões relevantes para 

reflexão e após ocorreu jantar de confraternização entre membros da comissão e a 

convidada. 

 

REUNIÃO JULHO/2022  

Conversa com a conselheira tutelar Rosa Maria Lemos: a conselheira relatou alguns 

desafios enfrentados como a condição das instalações do abrigo dos meninos e pediu 

apoio da comissão na busca por soluções. Uma das medidas sugeridas foi encaminhar o 

relatório de inspeção do abrigo confeccionado pelo conselho tutelar para a comissão 

visando analise e posteriores encaminhamentos. 

Projeto Férias no Abrigo com a Comissão da OAB Cidadã.  

 

REUNIÃO AGOSTO/2022 

Foi repassada as informações dadas pela diretoria da subseção de Blumenau sobre os 

encaminhamentos referentes ao movimento das mães que tiveram o poder familiar 

suspenso e/ou tiveram seus filhos encaminhados para os abrigos. 

A Dra. Mariana apresentou um resumo da palestra a qual presenciou - Advocacia para 

Mulheres palestrante Gabriela Souza.  

Foi tema ainda da mesma reunião as dificuldades da advocacia familiarista, sobre os 

atendimentos e sobre a precificação das demandas. 

 

REUNIÃO SETEMBRO/2022 

Evento: Congresso Catarinense do Direito das Famílias e Sucessões: Vulnerabilidades, 

Inclusão e Proteção  

Evento realizado por diversas Comissões(Família, Criança Idoso e Diversidade Sexual da 

Seccional  e Família, Idoso e Diversidade Sexual de Blumenau. 

Lançamento do Livro Violência nas Famílias e Sucessões, tendo como professor 

Homenageado Dr. Mario Luiz Delgado, com artigo também publicado, ao qual 

agradecemos a profunda dedicação da Dra. Romana e de seu esposo Aurélio Miguel. 



Deixamos registrado nosso agradecimento em razão deste Evento que contou com 

mais de 600 inscritos, a Diretoria da OAB Blumenau na pessoa de nosso Presidente 

Rodrigo Soethe e da Nossa vice-presidente e Coordenadora Geral das Comissões da 

Subseção  Patrícia Athanazio, e de igual forma agradecer a Seccional na pessoa do 

Dra. Claudia Prudencio, Dr.Pedro Cascaes e Dra. Ana Paula de Oliveira, grandes 

colaboradores para que esse evento junto com a Subseção acontecesse. Sem esquecer 

o Município de Blumenau, na pessoa do Prefeito Mario Hildebrand e Marcelo Greul, 

secretário de Turismo. 

 

REUNIÃO OUTUBRO/2022 

Palavra a Dra. Marilaine Ribeiro de Oliveira apresentou um breve relatório ao grupo da 

situação das Crianças ao qual as mães perderam a Guarda dos filhos, uma vez que 

participou de audiência publica representando a Comissão.  

Palavra dada a Dra. Magda da Silva sobre Palestra Métodos Participativos de Solução de 

Conflitos com o palestrante Rubem Eduardo Ali (argentino). A palestrante tem como 

tema os recursos da psicanálise e mediação e deve ocorrer no dia 22/11, data da próxima 

reunião. 

A Convite da Comissão OAB Vai a Escola, através da sua Coordenadora Dra. Barbara 

Oliveira esta comissão participou do Evento voltado a Diretores e Coordenadores de 

Escolas Estaduais que abordou o Tema Busca Pessoal nas Escolas, Direito e Deveres e 

a Dra. Romana Censi fez parte da mesa, palestrando sobre o ECA no dia 19/10/2022, na 

sede da OAB Blumenau. 

Dra. Magda Silva e Dra. Mariana Saraiva participaram da  XI Conferencia Municipal do 

Direito das Crianças e Adolescentes representando a Comissão da Família ocorrido em 

Blumenau no dia 25/10/2022.  

 

PROJETO PARA 2023 

 

Arrecadação de material escolar visando selecionar ONG’s que trabalham com 

crianças no contra turno escolar para entrega no ano de 2023. 

 

 


