
 
 

Ata de Reunião da Comissão Direito Família, Criança, Adolescente e Sucessão 1 
– Subseção de Blumenau, realizada em 15.03.2022. Data, hora e local: 2 
Blumenau/SC, às 19h, na sede da Ordem dos Advogados do Brasil – 3 
Subseção de Blumenau, na Rua dos Advogados 180 Água Verde, na cidade 4 
de Blumenau, Estado de Santa Catarina. Quórum: 13, conforme lista de 5 
presenças. Ordem do dia: 1) Apresentação da Coordenadora da Comissão, 6 
Coordenadora adjunta e demais membros. O Dr. Henry Ern Júnior, tesoureiro 7 
da atual gestão esteve presente, representando a diretoria, e deu palavras de 8 
boas-vindas a todos. 2) Apresentação da proposta de trabalho da Comissão, 9 
tendo com tripé: 2.1) Qualificação profissional dos componentes Membros da 10 
Comissão: 2.1.1) Estudo mensal de um tema, com formação de Grupos de 11 
Estudos visando publicação na Revista Jurídica da OAB Blumenau; 2.1.2) 12 
Cursos e palestras junto a ESA sobre os temas correlatos a Comissão. 2.1.3) 13 
Integração com a Comissão de Estudos Jurídicos, junto com FÓRUM 14 
PERMANENTE DE DISCUSSÃO E ACOMPANHAMENTO DO PLANO MUNICIPAL 15 
DE TURISMO DE BLUMENAU (PMT), na pessoa dos Representantes da OAB no 16 
Fórum, Dr. Daniel Reginatto (titular) e Dr. Francisco Muller Kuntz  (Suplente) 17 
visando tornar Blumenau um polo turístico de Negócios, trazendo 18 
palestrantes das mais diversas áreas, sendo que temos Universidades e 19 
Faculdades(direito, medicina, TI) e somos polo tecnológico, sendo que 20 
eventos de Negócios geram empregos e consequente melhoria de vida das 21 
famílias(aspecto financeiro). Ato contínuo a Dra Magda mencionou que em 22 
tempos passados havia na subseção de Blumenau evento denominado 23 
“Diálogos de Direito de Família”. 2.2) Interlocução com o Poder Judiciário 24 
(Vara Família, Criança Adolescentes e Juventude) e Ministério Público 25 
correlatos a esta Comissão: 2.2.1) Levantamento do número de processo e 26 
os maiores gargalos junto as Varas e promotorias, visando definir o que seria 27 
possível auxiliarmos enquanto advogados. Ato contínuo foi levantado pelo Dr. 28 
Túlio que há atrasos na entrega dos estudos psicossociais dos processos em 29 
trâmite nas Varas de Família da Comarca de Blumenau e que na prática 30 
verifica que os processos beneficiários da justiça gratuita a entrega dos 31 
laudos tende a ser mais célere. O grupo acordou que os membros irão 32 
elaborar e-mail com as dificuldades pontuais e trarão para a próxima reunião. 33 
2.2.2) Conversa com psicóloga atuante nas Varas afins para identificar 34 
dificuldades de linguagem entre as áreas dos saber (direito e psicologia) que 35 
dificultam a elaboração dos laudos; 2.2.3) Fomentar a mediação como meio 36 
adequado de solução de conflitos no âmbito do Direito de Família e 37 
Sucessões sempre com a presença de advogados (interlocução com 38 
professores da FURB dessa área e do colega da Comissão de Mediação Dr. 39 
Filipe Starke). Ato contínuo o Dr. Tulio mencionou que a Comissão de Família 40 
é membro do “Sistema Rede” de Blumenau, sendo que participam das 41 
reuniões mensais juiz da infância, juiz de família, promotor da infância, 42 
conselho tutelar, polícia militar, secretaria de saúde do município, etc. Ato 43 
contínuo a Dra Nirceia sugeriu que na próxima reunião sejam definidos 44 
subgrupos que se encarreguem de fazer contato com órgãos atrelados aos 45 
assuntos pertencentes a Comissão, mas sempre tendo em mente qual o 46 



 
 

objetivo da conversa com as instituições. Ato contínuo a Dra Talita sugeriu a 47 
criação de subgrupos dentro da comissão por temas para fazer os 48 
mapeamentos, como é na comissão estadual. 3.3) Projetos sociais. 3.3.1) 49 
Projeto de Orientação com palestras de Não Violência Doméstica junto as 50 
adolescentes (Escolas, pro-família) – Projeto realizado em Joinville por 51 
Senhoras Esposas de Rotarianos – projeto ofertado para nosso uso (Parceria 52 
com OAB vai a Escola) Levando Psicólogas (os), Médicas (os) com integração 53 
com a Comissão de Direito da Saúde. b.3.2) Projeto de palestras junto aos 54 
CRAS - o CRAS também é conhecido como Casa da Família, é a unidade 55 
pública estatal responsável pela oferta de serviços continuados de proteção 56 
social básica, oferecendo apoio às famílias e indivíduos na garantia de seus 57 
direitos de cidadania, com ênfase no direito à convivência familiar e 58 
comunitária. (Ex.: Projeto realizado pela Romana junto ao CRAS AD (álcool e 59 
drogas) com práticas semanais de Yoga visando a saúde e bem-estar físico e 60 
mental das pessoas que estão em tratamento. Referido projeto teve grande 61 
adesão e resultados perceptíveis em curto espaço de tempo). 4. Avisos, 62 
propostas, indicações e representações: 4.1.1) Permanência do Horário da 63 
Reunião ou alteração para período matutino. Foi colocado em votação e por 64 
maioria decidiu-se que as reuniões ocorrerão nas terceiras terças-feiras de 65 
cada mês conforme cronograma já enviado por e-mail aos membros da 66 
Comissão e já publicado no site da OAB Blumenau. Também foi colocado em 67 
votação e por maioria decidiu-se que haverá a criação de grupo de WhatsApp 68 
da Comissão, sendo que ficou definido que será um grupo para assuntos 69 
específicos referentes à Comissão. As regras do grupo serão apresentadas na 70 
próxima reunião. 4.1.2) Dificuldades de atuação frente as serventias 71 
extrajudiciais: Dra Magda relatou a dificuldade para reconhecimento de 72 
paternidade socioafetiva junto ao registro civil de Blumenau. Diversos 73 
membros relataram a dificuldade de lavratura de pacto antenupcial com 74 
regime misto junto aos tabelionatos de Notas de Blumenau. Ainda se levantou 75 
a questão de que alguns tabelionatos de notas estão realizando as escrituras 76 
públicas de divórcio e/ou inventário sem a presença de advogado e/ou a 77 
indicação de profissionais parceiros por parte dos atendentes das serventias. 78 
Ficou estabelecida pelo grupo a necessidade de definição de padronização 79 
na documentação junto as serventias extrajudiciais, bem como ficou definido 80 
que a Comissão fará agendamento junto as serventias extrajudiciais 81 
(tabelionatos e registro civil) para conversas pontuais. 4.1.3) Foi colocado em 82 
votação os seguintes temas de estudo para a próxima reunião: Possibilidade 83 
de ação de prestação de contas em matéria de alimentos x A indenização por 84 
uso exclusivo de bem comum: STJ, REsp 1.699.013-DF, Rel. Min. Luis Felipe 85 
Salomão, j. 04/05/2021. Exceção: Vítimas de violência doméstica não devem 86 
pagar indenização a agressor afastado por medida protetiva do imóvel em 87 
que vivia (REsp 1966556 /SP, TERCEIRA TURMA, DJe 17/02/2022). Por 88 
maioria optou-se pela segunda opção. II - Dr. Tulio sugeriu a médio e longo 89 
prazo a criação de um questionário on-line para que seja encaminhado para 90 
a advocacia de Blumenau e Pomerode para que sejam pontuadas as 91 
dificuldades junto as varas de família para se ter mais dados para que a 92 



 
 

Comissão possa atuar cada vez mais de forma efetiva. III –Foi deliberado que 93 
o grupo irá trazer para a próxima reunião as dificuldades que tem enfrentado 94 
junto as varas de família na Comarca de Blumenau. Foi deliberado que a cada 95 
03 meses haverá um jantar de confraternização da comissão após a reunião. 96 
V - Reiterou-se aos membros o convite para o evento “Café Mulher Advogada” 97 
que acontecerá no dia 24/03/2022 às 08:30h na subseção de Blumenau. 98 
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-99 
se esta ata que após lida e aprovada, vai assinada. ................. É cópia fiel e 100 
autêntica extraída à folha nº 01 do Livro 01 de Atas de Comissões da OAB 101 
Blumenau. Blumenau, 15 de março de 2022. 102 


