
 

Comissão de direito Previdenciário 

Data da Reunião:  13/05/2022 

COMUNICAÇÃO OAB 

Destacar abaixo, alguns pontos tratados na reunião supracitada, 
resumidamente. Tal conteúdo será utilizado para divulgar o resultado deste 
encontro no site e redes sociais da OAB Blumenau. 

Favor entregar este documento, ao final da reunião, para o servidor da 
Subseção.  

Em 13/05/2022 às 14:00, na sede da OAB de Blumenau, deu-se início à 
segunda reunião da comissão de direito previdenciário do ano de 2022.  
Aberta a reunião, a coordenadora deu boas-vindas a todos e em seguida 
repassou as informações acerca dos trabalhos desenvolvidos pela comissão 
de direito previdenciário da seccional, além das informações acerca do 
funcionamento das plataformas do MEU INSS e INSS DIGITAL e demais 
informativos repassados pela comissão da seccional. Em seguida a comissão 
debateu sobre o plano de ações para o ano de 2022. A coordenadora 
informou que se reuniu com o coordenador da comissão de direito dos 
idosos Dr. Ivon e com a Dra. Leia (membro daquela comissão) para colocar a 
comissão de direito previdenciário à disposição da comissão de direito dos 
idosos, para auxiliar nos eventos que forem feitos no sentido de levar 
conhecimento jurídico previdenciário aos idosos de baixa renda. A 
coordenadora informou, ainda, que na semana dos advogados a comissão 
de direito previdenciário fará um evento em conjunto com a Comissão da 
Advocacia Pública sobre a reforma da previdência nos regimes geral, próprio 
e complementar. A data do evento ainda não foi definida. Ainda, a comissão 
ficou de organizar para o segundo semestre de 2022, a realização de um 
curso ou palestra sobre a IN 128/2022, que disciplina acerca das regras, 
procedimentos e rotinas necessárias à efetiva aplicação das normas de 
direito previdenciário. Por fim, a comissão ficou de avaliar a possibilidade de 
convidar um servidor do INSS para participar de uma reunião da comissão, 
com o objetivo de esclarecer determinados procedimentos administrativos, 
o que será melhor debatido nas próximas reuniões. Feitas as deliberações, 
encerrou-se a reunião às 15:45.  
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