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Ata da Reunião Ordinária da Comissão de Práticas Colaborativas da 
OAB SP. 
 
 
Aos 09 dias do mês de setembro de 2020, às 10 horas, realizou-se reunião ordinária 
da Comissão Especial de Práticas Colaborativas, via plataforma digital Zoom.  
 
 
Participaram da reunião os seguintes Membros: 
 

1. Adriana Azevedo 

2. Adriana Barone Garrido 

3. Agenor Lisot  

4. Carolina Morsch  

5. Célia Caiuby  

6. Dora Awad 

7. Edith Aschermann 

8. Eliana Lino Chaves 

9. Fabiana Aidar  

10. Fabricio Giacomini  

11. Felícia Zuardi  

12. Grasiela Thomsen 

13. Julia Garcia (Secretária-

Geral) 

14. José Magini 

15. Juliana Polloni  

16. Laura Zuppo  

17. Lizandra Colossi 

18. Lucia Rosas 

19. Maria Amélia Casanova  

20. Marilda Goldfeder  

21. Marisa Souza  

22. Marília Oliveira e Telles 

23. Miriam Bobrow  

24. Monica Gama (Presidente da 

comissão) 

25. Monique Moskowicz  

26. Silvana Dias  

27. Valéria Pinto 

 
 
Foram abordados os seguintes assuntos:  
 

1) Apresentação temática de Felícia Zuardi e Juliana Polloni sobre o tema: 
“Recursos comportamentais e desafios dos processos colaborativos no 
ambiente digital";  

2) Datas dos próximos eventos da Comissão: 16/09 – II Rodas de Mediação e 
Colaboração com a convidada Cláudia Elisabete Schwerz – Presidente da 
Comissão de Direito Processual Civil (evento em parceria com a Comissão da 
Advocacia na Mediação e Conciliação) e demais eventos já planejados;  

3) Cartilha de Práticas Colaborativas: o que foi feito e próximos passos.  
4) Notas técnicas: honorários;  
5) Grupos de Estudos: implementação;  
6) Ideias para segundo semestre de 2020/primeiro semestre 2021 – brainstorming 

com os membros;  
7) Demais assuntos de interesse;  
8) Encerramento 

 

A abertura da reunião foi feita pela Presidente da Comissão, 
Mônica Gama, que deu as boas-vindas a todos, apresentou a Felícia Zuardi e 
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Juliana Polloni, passando a palavra para as mesmas iniciarem a sua exposição 
temática. 

 
Felícia e Juliana, iniciaram de forma conjunta e intercalada, 

trazendo uma reflexão sobre os comportamentos que precisamos adotar perante 
um ambiente virtual no processo colaborativo. 

 
Com efeito, o ambiente virtual nos possibilitou abrir uma gama de 

atendimento que, antes, talvez, não fosse possível praticar. 
 
Não obstante, apesar da distância, a aproximação que o ambiente 

virtual nos traz, faz que com tenhamos preocupações na garantia de um bom 
atendimento, de modo que alguns recursos comportamentais são essenciais para 
tanto. 

 
Destacaram que o lugar que o profissional escolhe, a altura do 

som, o isolamento, a roupa, o fundo onde você se encontra, todos esses são 
detalhes que são necessários ser percebidos e considerados quando se trabalha 
virtualmente. 

 
Deram exemplos práticos, os quais demonstraram que se fosse 

uma reunião presencial, talvez as condutas dos participantes fossem diferentes. E 
levantaram os questionamentos: quais atitudes o profissional evitaria? Quais 
condutas ele acharia relevante para um bom atendimento? Não comer durante a 
reunião, não fazer a reunião de pijama, não discutir com familiares durante a 
reunião, etc. 

 
Felicia e Juliana encerraram a apresentação ressaltando que tais 

informações podem parecer óbvias, mas que muitas pessoas acabam cometendo 
alguns “erros” por não pensar sobre o assunto de forma apropriada. 
 

Monica parabenizou as apresentadoras e divulgou a intenção da 
Comissão em realizar um evento com Juliana sobre comunicação não-violenta.  

 
Foi aberta a possibilidade de perguntas às palestrantes e, após, 

adentramos ao restante da pauta da reunião. 
 
A Presidente comentou sobre o II Rodas de Mediação e 

Colaboração evento que será realizado 16/09 com a convidada Cláudia Elisabete 
Schwerz – Presidente da Comissão de Direito Processual Civil.  
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Sobre a Cartilha, a Presidente comentou sobre os últimos 
andamentos, que já estão na reta final para a criação da diagramação. 

 
Além disso, a Presidente apresentou a ideia de inclusão das 

Práticas Colaborativas dentro da Tabela de Honorários da OAB. 
 
Dada a palavra à José Mangini, membro da nossa Comissão e 

Secretário-geral da Comissão de Advocacia na Mediação e Conciliação, que 
apresentou e explicou cada um dos tópicos que serão sugeridos para inclusão na 
tabela de honorários já existente. 

 
Mônica completou a fala, esclarecendo os pontos acerca dos 

valores de base e mínimos, bem como explicou que a Comissão está 
encaminhando uma nota, em parceria com a Comissão da Advocacia na Mediação 
e na Conciliação, no sentido de incluir o trabalho realizado pelo advogado nos 
métodos autocompositivos de solução de conflitos, incluindo nosso trabalho 
dentro das Práticas Colaborativas. 

 

A Presidente reiterou a importância dos grupos de estudos e 
lembrou a todos que as reuniões já estavam acontecendo, com exceção do Grupo 
de Estudos de Práticas Colaborativas em Direito de Família, que seria lançado após 
o evento com Débora Brandão e Sandra Bayer, com o tema: “O papel da advocacia 
colaborativa e a escolha do regime de bens para prevenção de conflitos”. 
 

A Presidente reiterou a importância da participação ativa dos 
membros e que todos podem contribuir com ideias. 
 

Por fim, a reunião foi encerrada com a Presidente agradecendo a 
presença a todos, destacando que algumas informações serão disponibilizadas no 
grupo.  
 

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


