
ATA  DA  11ª  (DÉCIMA  PRIMEIRA)  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DA  COMISSÃO
ESPECIAL  DA ADVOCACIA DE  FAMÍLIA  E  SUCESSÕES  REALIZADA AOS 3  DE
MARÇO DE 2023

Aos 3 de março de 2023, 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 pela 1ª secretária,
Dra. Daniela de Carvalho Mucilo, pela 2ª secretária,  Dra. Fabiana Domingues
Cardoso,  pela  secretária  de  comunicação,  Dra.  Karina  Oliveira  Adaniya,
justificada  a  ausência  do  vice-presidente,  Dr.  Ivo  Aidar.  Aberta  a  reunião
ordinária, foi reforçado o critério objetivo para as nomeações como membros
desta Comissão. Na sequência foram apresentados os nomes das palestrantes
confirmadas para o  IV Congresso de Mulheres  Familiaristas  a  realizar-se  no
próximo  dia  24  de  março  reforçando  a  necessidade  de  divulgação  e
participação de todos e todas. Foram divulgados também os próximos eventos
do projeto “Família Visita” presidido pela Dra. Tânia Bragança. Foram, ainda,
apresentados os resultados do último mês acerca das atividades realizadas por
esta Comissão, dentro dos projetos específicos propostos. Após a apresentação
dos  trabalhos  da  Comissão,  iniciou-se  a  palestra  do  Dr.  Thomas  Nosch
abordando o tema “Inventário Extrajudicial com Incapaz”. 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  o  sorteio  do  1º  livro  doado,  inaugurando  o  Projeto
“Família  Indica”  com  o  sorteio  do  livro  “Arquitetura  do  Planejamento
Sucessório”, doado pela coordenadora da obra, Dra. Daniele Chaves Teixeira e
sorteado apenas entre o público presente no auditório desta 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 presente
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ata que após lida e aprovada, segue assinada pela Sra. Presidente, Silvia Felipe
Marzagão.

Silvia Felipe Marzagão
Presidenta
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