
 

PLANO DE AÇÃO 2022 
Comissão de Direito Previdenciário 

 o que será feito? 
Temos por objetivo atuar institucionalmente e assessorar a OAB/Blumenau 
naquilo que for solicitado em relação à matéria previdenciária. Além disso, 
nessa gestão temos como meta a integração dos advogados atuantes na 
seara previdenciária, troca de experiências, combate às práticas irregulares 
da advocacia previdenciária, o fomento aos estudos e pesquisas pertinentes 
ao direito previdenciário, em busca da melhoria na qualidade da prestação 
dos serviços advocatícios previdenciários prestados à comunidade, através 
da realização de eventos e do debate dos assuntos de maior destaque. Por 
tais razões a comissão fará/fez: 

- Encontros mensais na sede da OAB; 

- Palestra sobre a reforma da Previdência e a Longevidade (já realizada no 
dia 08/08/2022); 

- Encontro com a coordenadora da comissão de Fiscalização Dra. Madelaine 
Zimmermann, para dirimir dúvidas acerca de como efetuar denúncias e quais 
as práticas lícitas e ilícitas da advocacia (já realizada no dia 13/07/2022, às 
14h); 

- Palestra sobre a Instrução Normativa INSS/PRES Nº 128 DE 2022, ainda 
sem data definida; 

- A comissão também já se colocou à disposição da comissão de direitos dos 
idosos para prestar informações previdenciárias aos idosos de comunidades 
carentes em que aquela comissão realizar suas atividades.  

 

 por que será feito? 
O direito previdenciário está em constante transformação, exigindo dos 
profissionais atuantes nesta área cada vez mais conhecimento e capacidade 
técnica para atender às demandas do mercado. Assim, faz-se necessária a 



disseminação de informações, reflexões e debates entre os profissionais que atuam 
nesta área para que o serviço prestado à comunidade seja cada vez melhor. Além 
disso, também é necessário fomentar o trabalho ético e combater as irregularidades 
ético-disciplinares da advocacia.  

 

 onde será feito? 
As atividades realizadas pela comissão serão centralizadas na sede da OAB 
de Blumenau.  

 
 quando será feito? 
Os encontros mensais da comissão acontecem sempre na segunda sexta-
feira do mês, às 14h, na sede da OAB/Blumenau.  

A palestra sobre a reforma da Previdência e a Longevidade foi realizada no 
dia 08/08/2022, a partir das 14h, na sede da OAB/Blumenau.  

O encontro com a coordenadora da comissão de Fiscalização Dra. 
Madelaine Zimmermann foi realizado no dia 13/07/2022, às 14h, na sede da 
OAB/Blumenau.  

A palestra sobre a Instrução Normativa INSS/PRES Nº 128 DE 2022, ainda 
não possui data definida.  

A participação da comissão no projeto da comissão de direito dos idosos 
ainda não tem data definida.  

 

 por quem será feito? 
Os trabalhos são dirigidos pela coordenadora da comissão e contam com a 
presença de todos os integrantes da comissão.  

 
 como será feito? 
Através de planejamento e execução conjunta com envolvimento de toda a 
comissão. 

 



 quanto vai custar? 
Os encontros não possuem custo.  

As palestras serão custeadas conforme os valores cobrados pelos 
palestrantes. 

A palestra sobre a reforma da Previdência e a Longevidade contou com o 
patrocínio da MAG Seguros e da OAB PREV.  
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