Ata da Reunião Ordinária da Comissão de Práticas
Colaborativas da OAB SP.
Aos 05 dias do mês de outubro de 2020, às 16h30, realizou-se reunião ordinária da
Comissão Especial de Práticas Colaborativas, via plataforma digital Zoom.

Participaram da reunião os seguintes Membros:

1. Adriana Barone
2. Agenor Lisot
3. Celia Caiuby
4. Dora Awad
5. Edith Aschermann
6. Elodéa Perdiza
7. Fabricio Giacomini
8. Fernando Catellan Cordeio
9. José Magini
10.Julia Garcia (Secretária- geral)
11. Juliana Polloni
12. Laura Zuppo

13. Karina Almeida
14. Maria Gouvea
15. Marilia Telles
16. Marisa Santos
17. Mirian Bobrow
18.Mônica Gama (Presidente)
19. Monique Moszkowicz
20. Sandra Bayer
21. Sandra Regina Fantini
22. Silvana Dias
23. Valeria Pinto
24. Vanessa Stringher

Foram abordados os seguintes assuntos:


Datas dos próximos eventos da Comissão:
o 08/10 às 9h30 – Webinar: “O papel da advocacia colaborativa e a escolha
do regime de bens para prevenção de conflitos”, pelo Zoom, com Débora
Brandão e Sandra Bayer – lançamento do grupo de estudos de Direito de
Família nas PCs;
o 13/10 às 9h – “III Rodas de Mediação e Colaboração” convidada Ana
Gonçalves, Fundadora e Presidente do ICFML – com as Comissões de
Ensino Jurídico e Acadêmicos do Direito;
o 16/10 às 10h - “FERRAMENTAS COOPERATIVAS PARA ATUAÇÃO
JURÍDICA: Construindo pontes entre Advogado e Cliente”, com as
Comissão da Advocacia na Mediação e na Conciliação, de Direito
Sistêmico e da Justiça Restaurativa.



Eventos relacionados:
o 07/10 às 16h – II Conferência de Família e Tecnologia do IBDFAM;
o 19 a 29/10 - IACP Forum





Cartilha de Práticas Colaborativas: apresentação
Notas técnicas: honorários - notícias de encaminhamento
Produção de material: artigos – textos - vídeos;

________________________________________________________________________________
Praça da Sé, 385, 4º andar – São Paulo, SP – 01001-902 – www.oabsp.org.br
Direto: (11) 3291-8212 – e-mail: secretaria.comissoes.adm@oabsp.org.br







Grupos de Estudos: trocas de ideias;
Apresentação das PCS para Institutos/Conselhos de Psicologia, em conjunto
com o IBPC;
Ideias para primeiro semestre 2021 – brainstorming com os membros;
Demais assuntos de interesse;
Encerramento.

A reunião foi iniciada pela Presidente da Comissão, Mônica Gama,
falou sobre os próximos eventos da Comissão.
Primeiro, tratou do Webinar: “O papel da advocacia colaborativa e
a escolha do regime de bens para prevenção de conflitos”, com Débora Brandão
e Sandra Bayer, no qual será lançado o grupo de estudos de Direito de Família nas
Práticas Colaborativas, com a coordenação de Edith Aschermann e auxílio de
Adriana Barone e Monique Geller.
Após, anunciou o III Rodas de Mediação e Colaboração”, no qual
teremos como convidada Ana Gonçalves, Fundadora e Presidente do ICFML –
juntamente com as Comissões de Ensino Jurídico e Acadêmicos do Direito, cujas
quais os respetivos Presidentes irão participar como perguntadores.
Por fim, falou sobre o projeto conjunto da nossa Comissão com as
Comissões da Advocacia na Mediação e na Conciliação, de Direito Sistêmico e de
Justiça Restaurativa, que irão expor em um Webinar, em 16/10 às 10h, sobre
“FERRAMENTAS COOPERATIVAS PARA ATUAÇÃO JURÍDICA: Construindo pontes
entre Advogado e Cliente”.
A Presidente aproveitou o espaço para divulgar alguns eventos
correlatos, quais sejam a II Conferência de Família e Tecnologia do IBDFAM, que
será em 07/10 e o IACP Forum, de 19 a 29/10.
Com imensa felicidade, foi apresentada a Cartilha de Práticas
Colaborativas realizada pela Comissão, elaborada por Maria Gouvea, Monique
Geller e Sandra Fantini, revisada por Célia Caiuby, Dora Awad, Edith Aschermann
e Sandra Bayer, com supervisão de Mônica Gama, Presidente, Julia Garcia,
Secretária-geral.
A Presidente parabenizou a todas as envolvidas e esclareceu que a
Cartilha demorou um pouco para ficar pronta, mas, no final, ficou linda e bastante
didática, a qual já foi aprovada pela diretoria da OAB e se encontra disponível no
site
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colaborativas-esta-disponivel-para-a-advocacia-profissionais-de-saude-mental-efinancas-e-publico-em-geral/).
A Presidente deu a palavra para José Mangini, que a pedido dos
presentes na reunião, apresentou novamente o conteúdo da nota técnica sobre
honorários advocatícios.
Também foi informado que a nota técnica já foi encaminhada ao
setor responsável, tendo sido dado andamento ao procedimento junto à Diretoria
da OAB.
Mais uma vez, a Presidente falou sobre a importância da produção
de material, como artigos, vídeos etc., sobre as Práticas Colaborativas e assuntos
relacionados e pediu a colaboração de seus membros.
A Presidente também mencionou que talvez uma forma de
divulgar o método e atingir um número maior de profissionais colaborativos seja
apresentando as Práticas Colaborativas em Institutos/Conselhos de Classe, como
o de Psicologia, por exemplo, inclusive, em parceria com o IBPC – Instituto
Brasileiro de Práticas Colaborativas.
Por fim, solicitou que todos dessem opiniões e ideias de projetos
futuros para 2021.
A reunião foi encerrada com a Presidente, que agradeceu por mais
um ano e pela presença e empenho de todos.
Observação: Caso tenham prints ou fotos da reunião, favor nos enviar via email/whatsapp.
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