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Ata da Reunião Ordinária da Comissão de Práticas 
 Colaborativas da OAB SP. 
 

 
Aos 08 dias do mês de junho de 2020, às 10h, realizou-se reunião ordinária da 
Comissão Especial de Práticas Colaborativas, via plataforma digital Zoom.  
 
 
Participaram da reunião os seguintes Membros: 
 

1. Adolfo Braga Neto 
2. Adriana Barone 
3. Agenor Lisot 
4. Ana Carolina Escobar 
5. Celia Caiuby 
6. Cassio Bernardes 
7. Dora Awad 
8. Edith Aschermann 
9. Eliana Lino Chaves 
10. Elodéa Perdiza 
11. Fabiana Cardoso 
12. Fabiana Aidar 
13. Fabricio Giacomini 
14. Felicia Zuard 
15. Fernanda Dixo 
16.Julia Garcia (Secretária- geral) 

17. Letícia Furtado 
18. Livia Caetano 
19. Luciane Alves 
20. Maria Gouvea 
21. Marilia Telles 
22. Marisa Santos  
23. Mirian Bobrow 
24.Mônica Gama (Presidente) 
25. Monique Moszkowicz 
26. Rubiamara Matos 
27. Sandra Bayer 
28. Sandra Fantini 
29. Silvana Dias  
30. Silvia Nasrallah 
31. Valeria Pinto 
32. Vanessa Stringher 

 
 

Foram abordados os seguintes assuntos:  
 

 Datas dos próximos eventos da Comissão: 17/06 - com Fabiana Cardoso sobre 

“Contratos de Família” - Discussão sobre os próximos; 

 Eventos com Comissões parceiras e afins que já foram feitos – importância: 

Conciliação e Mediação na Advocacia, Direito Sistêmico, Justiça Restaurativa, 

Jovem Advocacia, Coaching Jurídico etc.; 

 Lançamento dos vídeos sobre Práticas Colaborativas no projeto “Cultura com 

Você”: 1º Congresso de On-line de Mediação e Práticas Colaborativas; 

 Cartilha de Práticas Colaborativas: conversa sobre a revisão  e próximos 

passos - responsáveis - conteúdo - envio da primeira versão à OAB. 
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 Notas técnicas: já elaboradas – novas notas – assuntos – responsáveis - 

distribuição de funções; 

 Produção de material: artigos – textos informativos – pílulas em vídeo; 

 Divulgação de material: Políticas e ideias - Redes sociais da comissão; 

 Subcomissões e Grupos de Estudos: definição de temas/áreas - 

coordenadores;  

 Ideias para segundo semestre de 2020– brainstorming com os membros;  

 Demais assuntos de interesse; 

 Encerramento 

 

 
A abertura da reunião foi feita pela Presidente da Comissão, 

Mônica Gama, que iniciou a fala sobre os eventos realizados pela Comissão. 
Também solicitou que todos dessem opiniões e ideias de projetos futuros; falou 
sobre a criação de subcomissões, citando como exemplo o trabalho que está 
sendo feito pelo Fabrício sobre um subgrupo na área de direito empresarial. 

 
Informou ter a intenção de realizar dois eventos virtuais por mês, 

citando os contatos que já fez com comissões parceiras para alguns desses 
eventos futuros relacionadas com os seguintes assuntos: Processo Civil, 
Mediação, Arbitragem, Adoção, Empresarial, deixando aberta a possibilidade de 
fazerem contato com outras comissões pertinentes ao assunto das Práticas 
Colaborativas.   

 
Sobre isso, foi solicitado à Secretária-geral, Julia Garcia, para 

passar no grupo a lista de todas as comissões que existem na OAB/SP. 
 

A Presidente continuou a sua fala, ressaltando a importância de 
compartilhar informações com as Seções (Seccionais) já existentes no Brasil e 
ajudar os Estados que ainda não possuem Comissões a cria-las.  

 
Citou os interesses que surgiram de outras comissões, para criar 

parcerias junto com a nossa para treinamento. Mencionou a Comissão de Meio 
Ambiente, e relatou que, nessa área, os envolvidos tendem a ser mais 
resistentes em aceitar e fazer acordo por ter o Ministério Público envolvido. 
Citou como exemplo o trabalho desenvolvido de treinamento das Práticas 
Colaborativas na Defensoria Pública no Estado do Rio de Janeiro.  
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Ressaltou, mais uma vez, a importância de integrar as Práticas 
Colaborativas em diversas áreas, como a trabalhista, internacional, entre tantas 
outras, e destacou que caso algum membro tenha ideias sobre esse assunto, 
basta sugerir, que elas serão muito bem-vindas.  
 

Sobre o Projeto “Cultura com Você”, relatou que foram gravados 
alguns vídeos para o “I Congresso online de Mediação e Práticas Colaborativas”, 
e que passado o lançamento, esses vídeos ficarão disponíveis no canal do 
Youtube da OAB/SP. Destacou que outros membros poderão fazer vídeos, 
também, sobre as suas áreas de atuação dentro das Práticas Colaborativas e 
disponibilizar para o departamento de Cultura e Eventos da OAB/SP para fazer a 
divulgação.  

 
Sobre a divulgação das Práticas Colaborativas, a Presidente 

destacou a importância da Comissão em criar conteúdo, como artigos, vídeos, 
pílulas, para divulgar na internet, levando em consideração que o público que irá 
ter acesso às informações nas redes sociais da OAB, são na sua grande maioria, 
advogados. Deu abertura para que todos os membros possam contribuir com 
esses conteúdos, destacando que não precisa ser material novo, mas que trate 
de Práticas Colaborativas. 

 
Dada a palavra para Livia Caetano, Presidente da Comissão de 

Práticas Colaborativas da OAB/RJ e membro correspondente da nossa comissão, 
ela falou sobre a experiência das Práticas Colaborativas no Direito no Trabalho, 
ressaltando que ainda existe pouca abertura dos profissionais da área trabalhista 
com relação ao método. Mencionou que a Comissão do RJ irá fazer um 
subgrupo, no qual a ideia é tratar sobre esse assunto e disseminar as Práticas 
Colaborativas para os profissionais que tem interesse nesta área.  

 
Adentrou ao assunto da Cartilha de Práticas Colaborativas da 

OAB/SP, que está sendo criada por membros da Comissão, e parabenizou as 
envolvidas na elaboração: Maria Gouvêa, Monique Moszkowicz e Sandra Fantini, 
sobre a qual mencionou estar passando pela primeira fase da revisão. 

 
Dada a palavra para Celia Caiuby, ela falou sobre a cartilha de 

Práticas Colaborativas, inicialmente produzida por Maria, Monique e Sandra, 
parabenizando-as pelo trabalho feito e fez suas considerações, de acordo com a 
primeira revisão que está sendo feita. Tomou como base as cartilhas produzidas 
pelas comissões do RJ e de MG, para não deixar nenhum ponto faltando, e 
ressaltou que o material produzido até o momento e os apontamentos feitos 
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têm o objetivo de deixar a cartilha bem autoral e com a cara da Comissão de São 
Paulo. 

 
Apontou a questão do uso da palavra “coach”; se essa 

nomenclatura será mantida ou não para definir os profissionais da saúde 
atuantes nas Práticas Colaborativas; se esse termo será alterado para 
“profissionais da saúde mental”, o que já está sendo discutido no IBCP – 
Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas; pediu que todos ajudem a pensar 
em qual nomenclatura usar para incluirmos na cartilha algo mais atual.  

 
Sobre o assunto, dada a palavra para Marilia Telles, ela 

mencionou que haverá uma reunião no IBPC sobre essa questão até julho e, 
caso seja do interesse da comissão, é melhor aguardar a definição desse assunto 
pelo instituto para poder incluir na cartilha. 

 
Passada de volta a palavra para Célia, ela mencionou que é 

preciso pensar melhor sobre a questão da remuneração da equipe 
multidisciplinar, para não dar a entender que pode ser venda casada, já que não 
cabe o envolvimento da OAB nesse assunto. Mas, caso a Comissão entenda que 
é necessário incluir essa informação, é imprescindível esclarecer que são 
serviços distintos, com contratos distintos e personalíssimos, somente a atuação 
é realizada pontualmente, dentro de um processo colaborativo que conta com a 
participação de profissionais de outras áreas, advindo dai uma atuação conjunta 
a que se dá o nome de multidisciplinar. 

 
Por fim, propôs a criação de mais um item na cartilha, valorizando 

o papel dos advogados no procedimento colaborativo e também o movimento 
de extrajudicialidade na resolução de conflitos, que ficou ainda mais forte 
durante o isolamento, mas que, independentemente do COVID, é nossa 
intenção que se mantenha.  

 
Retomada a palavra pela Presidente, Mônica falou sobre agendar 

reuniões para alinhar as ideias da cartilha, pensarem se querem adicionar mais 
algum conteúdo e abrir espaço para outros membros ajudaram na produção.  

 
Falou de realizar uma parceria com a ESA (Escola Superior da 

Advocacia), e sobre disponibilizar cursos online, sugerindo alguns temas e nomes 
para lives, como de PCs com Direito sistêmico, em parceira com Fernando 
Cordeiro, Presidente da Comissão relativa ao tema da Subseção do Tatuapé, 
também membro da nossa comissão.  
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Sugeriu que a Marilia fale sobre tema de direito ambiental e 
Fernanda Dixo sobre Práticas Colaborativas e direito sucessório, em vídeo ou 
palestra a ser realizada pela Comissão. 

 
Comentou sobre a subcomissão de mediação familiar, da 

Comissão de Mediação na Advocacia da OAB/SP, a qual ela (Mônica) e Dora 
Awad fazem parte.  

 
Aberta a palavra à Dora Awad, esta relatou sua experiência na 

subcomissão acima mencionada e sobre a produção de um artigo sobre o tema. 
 
Aberta a palavra ao Fabricio Giacomini, este apresentou os seus 

projetos para a criação do subgrupo de Direito Cível e Empresarial nas Práticas 
Colaborativas. 
 

Por fim, a Presidente encerrou a reunião, agradecendo a 
presença a todos, e destacando que algumas informações serão disponibilizadas 
no grupo e que gostaria que todos dessem sugestões.  
 

 
Observação: Caso tenham prints ou fotos da reunião, favor nos enviar via e-
mail/whatsapp. 
 


