
 
 

 

   

________________________________________________________________________________ 
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 
 

 

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

 
Aos 15 dias do mês de abril de 2020, às 16 horas, realizou-se reunião ordinária da 
Comissão Especial de Práticas Colaborativas, via plataforma digital Google Hangouts 
Meet.  
 
 
Participaram da reunião os seguintes Membros: 
 

1. Adolfo Braga 
2. Adriana Barone 
3. Agenor Lisot 
4. Ana Carolina Escobar  
5. Celia Caiuby 
6. Dora Awad 
7. Edith Aschermann 
8. Eliana Pereira Barreto 
9. Fabiana Aidar 
10. Fabricio Giacomini 
11. Felicia Zuard 
12. Fernando Catellan Cordeio 
13. Jéssica Torres de Mello 
14.Julia Garcia (Secretária-Geral) 
15. Leticia Furtado 
16. Lívia Caetano  

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

 
 
Foram abordados os seguintes assuntos:  
 
1) Apresentação das Práticas Colaborativas como uma excelente ferramenta para 
abordar as questões conflituosas, no âmbito não litigante e multidisciplinar;  
2) Qual é o papel do advogado e dos outros profissionais que atuam neste método 
(profissionais da área de saúde e financeira); 
3) A importância da comunicação nas relações familiares; 
4) Apresentação da ferramenta de planejamento financeiro como forma de ajustar o 
orçamento familiar em tempos de crise e pandemia. 
 

 

A abertura da reunião foi feita pela Presidente da Comissão, 
Mônica Gama, que iniciou a fala comentando sobre a importância da 
colaboração nos últimos tempos e atualmente, mais do que nunca. 
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Sobre isso, destacou que o modo virtual de realizar reuniões nos 
trouxe a possibilidade mais ampla de participação de colegas de outras 
comissões, e destacou que a situação atual onde colaboração tem sido a grande 
força motriz da sociedade, seria importante apresentar o método das Práticas 
Colaborativas nessa reunião. 

 
Nesse sentido, iniciou uma exposição, apresentando as Práticas 

Colaborativas desde seus fundamentos ressaltando que esta é uma excelente 
ferramenta para abordar as questões conflituosas, no âmbito não litigante e 
multidisciplinar. 

 
Esclareceu o papel do advogado, bem como dos outros 

profissionais que atuam neste método (da área de saúde e financeira, além da 
possibilidade de outros, que sejam pertinentes para o caso). 

 
Após, foi dada a palavra à Miriam Bobrow e Fabiana Aidar, 

psicólogas, profissionais colaborativas e membros colaboradores da comissão, 
que apresentaram a atuação do coach colaborativo, que pode atuar com cada 
uma das partes de um divórcio, com o casal, com os filhos ou com a família em 
si, e a importância da manutenção do diálogo nas relações familiares. 

 
Em seguida, foi dada a palavra para Agenor Lisot, economista e 

membro colaborador da Comissão, que expôs sobre a atuação do profissional de 
finanças e sua importância no método. 

 
Por fim, Caso Santos, planejador financeiro e membro 

colaborador da Comissão, apresentou a ferramenta de planejamento financeiro 
como forma de ajustar o orçamento familiar em tempos de crise e pandemia. 
 

A Presidente retomou a palavra, parabenizando e agradecendo a 
participação de todos, e abriu a possibilidade de perguntas aos mesmos.  

 
A Presidente comentou que os eventos que estavam previsto 

para ocorrer presencialmente, foram, a princípio, adiados, mas que talvez 
fossem convertidos para a forma digital. 

 
Falou também da intenção de realizar um evento em maio, com 

Helena Mandelbaum e Sandra Bayer, sobre a advocacia na sociedade 5.0. 
 
Foi solicitado aos membros que dessem sugestões de temas e 

ideias sobre eventos conjuntos com outras comissões da OAB. 
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Por fim, a Presidente encerrou a reunião, agradecendo a 

presença a todos, esclarecendo que os trabalhos iriam continuar normalmente, 
solicitando a colaboração de todos.  
 

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


