
ATA  DA  9ª  (NONA)  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DA  COMISSÃO  ESPECIAL  DA
ADVOCACIA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES REALIZADA AOS 4 DE NOVEMBRO DE
2022

Aos 4 de novembro de 2022, sexta-feira, às 14:30 horas, de forma presencial e
remota,  através da plataforma digital  Zoom disponibilizada pela  Ordem dos
Advogados do Brasil, a Presidente desta Comissão, Dra. Silvia Felipe Marzagão,
iniciou os trabalhos e deu as boas-vindas a todos os participantes, destacando a
presença da Diretoria desta Comissão, aqui representada pelo vice-presidente,
Dr.  Ivo  Aidar,  pela  1ª  secretária,  Dra.  Daniela  de  Carvalho  Mucilo,  pela  2ª
secretária,  Dra. Fabiana Domingues Cardoso, pela secretária de comunicação,
Dra. Karina Oliveira Adaniya. Aberta a reunião ordinária, foi feito o convite para
a última reunião ordinária deste ano, que será realizada no próximo dia 16 de
dezembro, seguida de Confraternização de Encerramento dos trabalhos desta
Comissão  para  este  ano  de  2022,  sendo reforçada  a  participação  de  todos
neste importante evento que é aberto ao público em geral mediante adesão ao
convite,  recomendando  a  consulta  nas  redes  sociais  desta  Comissão  para
maiores detalhes sobre local, horário e valor dos convites. Na sequência foram
apresentados os resultados do último mês acerca das atividades realizadas por
esta  Comissão,  dentro  dos  projetos  específicos  propostos,  agradecendo,
especialmente,  aos  participantes  do  XII  Congresso  Estadual  de  Direito  de
Família e Sucessões da OAB/SP, organizado e coordenado por esta Diretoria e
realizado no último dia 21 de outubro na sede da OAB. Após a apresentação
dos  trabalhos  da  Comissão,  iniciou-se  a  palestra  da  Dra.  Viviane  Limongi,
inserida no projeto “Família  Convida”,  que abordou o tema da “Capacidade
Civil, Curatela e Tomada de Decisão Apoiada”. Finalizada a palestra, seguiram-
se perguntas e comentários sobre a  exposição,  tanto pelo público  presente
nesta Seccional, quanto pelos participantes remotos, via chat. Após os debates,
foi  realizado  sorteio  de  livros  jurídicos,  restrito  ao  público  presente  na
Seccional. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 16:30hs. Para
constar, eu, Daniela de Carvalho Mucilo, secretariei a presente reunião, lavrei a
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presente ata que após lida e aprovada, segue assinada pela Sra. Presidente,
Silvia Felipe Marzagão.

Silvia Felipe Marzagão
Presidenta
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Reuniões ordinárias

Toda primeira sexta-feira dos meses,
às 14:30,  com a presença da diretoria

e convidados para palestras e
discussões

 
 
 

04/11/2022

16/12/2022



NOMEAÇÃO
DE MEMBROS

EFETIVOS
Presença em três reuniões ordinárias

(75% do tempo)
Não haver pendências financeiras

Não haver apenamento ético
Após a nomeação: não haver mais de 3

faltas no ano

Importante: impedimento de falar em
nome da Comissão ou da Diretoria da
OAB/SP

Regimento interno 



MEMBROS: 258
 

 

MEMBROS CONSULTORES: 25
 

MEMBROS EFETIVOS HOMOLOGADOS: 207  
 

 MEMBROS COLABORADORES: 7
 

MEMBROS COORDENADORES: 6
 





CONFRATERNIZAÇÃO
 



Coordenadora:  Tânia
Cecatto



Coordenadora: 
Renata Ferrara 

Perfil: @filhonaoevisita

Filtro: 



TEM UMA IDEIA?
 

Gestão participativa precisa da ideia dos
membros, colaboradores, amigos,

parceiros! 
Todas e todos são bem-vindos. 

Ideias inclusivas e diversificadas têm uma
importância ainda maior

@cdfamsp
@silfelipemarzagao

@karina.adaniya

LINK FORMS
 



Siga-nos nas redes sociais

Facebook
Comissão da Advocacia
 de Família e Sucessões

Instagram

@cdfamsp
 

Grupo Infos

 
 


