
ATA  DA  10ª  (DÉCIMA)  REUNIÃO ORDINÁRIA  DA  COMISSÃO  ESPECIAL  DA
ADVOCACIA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES REALIZADA NO ANO DE 2023, AOS  03
DE FEVEREIRO DE 2023

Aos 03 de fevereiro de 2023,  sexta-feira,  às  14:30 horas,  de forma híbrida,
através da plataforma digital zoom disponibilizada pela Ordem dos Advogados
do Brasil, bem como presencialmente, obedecendo aos protocolos praticados,
a Presidente desta Comissão, Dra. Silvia Felipe Marzagão iniciou os trabalhos e
deu as boas-vindas a todos os participantes e aos membros da Diretoria desta
Comissão  presentes,  ao  vice-presidente,  Dr.  Ivo  Aidar,  a  2ª  secretária,  Dra.
Fabiana Domingues Cardoso, à diretora de comunicação, Dra. Karina Oliveira
Adaniya, consignando a ausência justificada da 1ª secretária, Dra. Daniela de
Carvalho Mucilo. Aberta a reunião ordinária, após as saudações iniciais de cada
um dos Diretores presentes, deu-se início à apresentação, pela Dra. Silvia, com
(i) a exposição das regras para nomeação de novos membros na Comissão; (ii)
divulgação das datas das próximas reuniões ordinárias para este ano, inclusive
com a presença dos palestrante confirmados para as próximas duas reuniões
seguintes,  p.f.;  (iii)  foram  prestadas  as  contas  em  números  dos  trabalhos
realizados pela Comissão e sua Diretoria ao longo do ano de 2022, (iv) foram
anunciados os dois próximos eventos, quais sejam: a) I Encontro Estadual de
Presidentes da Comissão de Família e Sucessões da OAB-SP, que ocorrerá aos
15.02.2023, às 9h30, com a convocação de todos que exerçam ou conheçam os
colegas no exercício dessa função para que componham o grupo de whatsapp
criado para a comunicação com os referidos Presidentes, tendo sido colocado à
disposição o contato do apoio da OAB, que atende esta Comissão, na Sede para
tanto;  b)  Congresso de Mulheres Familiaristas,  aos 24/03/2023 das 8h30 às
18h30 e que a previsão de abertura das inscrições seria 06/02/2023, através da
plataforma Sympla; (v) foram apresentados os projetos geridos pela Comissão
e seus respectivos coordenadores, incluindo o novo projeto “Família indica”,
que objetiva a indicação de obras jurídicas especificas aos temas abordados
pela Comissão, com o sorteio de livros aos membros presentes nas reuniões
presenciais ordinárias; (vi) ainda, foi reiterada a possibilidade de inscrição de
voluntários interessados em auxiliar nas atividades desta Comissão, por fim, foi
aberta  ao  debate  e  fala  dos  participantes  pela  Presidente,  ocasião  em que
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diversos participantes se manifestaram, alguns sugerindo temas de exposições,
(ex. Advocacia extrajudicial e Direito Internacional Privado), outros apontando
a relevância das atividades da Comissão.

Nada  mais  havendo  a  tratar,  foi  encerrada  a  reunião  às  16h00,  tanto
presencial, quanto virtualmente. Para constar, eu, Fabiana Domingues Cardoso,
secretariei a presente reunião, lavrei a presente ata que após lida e aprovada,
segue assinada pelo Sra. Presidente, Silvia Felipe Marzagão.

Silvia Felipe Marzagão
Presidenta
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