ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CONSELHO SECCIONAL DO DISTRITO FEDERAL
COMISSÃO DE DIREITO SISTÊMICO

ATA DA 5ª SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA COMISSÃO DE DIREITO
SISTÊMICO DA OAB DO DISTRITO FEDERAL, REALIZADA NO DIA
03/07/2019, ÀS 19H, NO PLENÁRIO DO 5º ANDAR DA OAB/DF.
Aos três dias do mês de julho de dois mil e dezenove, às 19:00
horas, no Plenário situado no quinto andar do edifício-sede da
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SEÇÃO DO DISTRITO FEDERAL,
sito à SEPN 516 Norte Bloco B lote 07 – Brasília/DF, a
COMISSÃO DE DIREITO SISTÊMICO reuniu-se sob a presidência do
Conselheiro RODRIGO FREITAS RODRIGUES ALVES, Presidente da
Comissão, sendo designada para secretariar este ato, Maria
Helena Oliveira Andrade, em razão da ausência justificada do
Secretário-Geral: Giovani Zamprogno Gozzi e do SecretárioGeral Adjunto: Luiz Fernando Braz Siqueira; contou com a
presença dos membros: Adhara Campos Vieira, Adriana Carneiro
Batista, Christiane Silva de Moraes, Cíntia Melgaço, Dirceu
Marcelo Hoffmann, João Paulo Rodrigues de Carvalho, Júlia
Mariana d’Affonsêca de Oliveira, Juliana Carvalho Tyminski,
Kellen Carneiro de Medeiros, Kelly Aparecida Pereira Guedes,
Luciana do Nascimento Lock Martins, Maria Helena Oliveira
Andrade, Matheus da Rocha Spiegel Bastos Pavetits, Miriam
Bastos Tavares, Raíssa Romano Cunha, Rosângela Borges Mundim,
Tuane Tomelin de Abreu, Vanessa Kenah Leite Silva, Vânia
Macedo de Medeiros.
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Rosana Valeria de Souza Mello.
NÃO JUSTIFICOU A AUSÊNCIA: Não houve.
Abriu a reunião o Presidente da Comissão de Direito Sistêmico,
Dr. Rodrigo Freitas Rodrigues Alves, para tratar dos seguintes
assuntos constantes da pauta:
I – Verificação do quórum e
abertura; II – leitura, discussão e aprovação da ata da sessão
anterior; III – comunicações do Presidente; IV – ordem do dia:
1.
Posse
dos
novos
membros;
2.
Processo
n.º
07.0000.2019.010531-1,
Interessado:
Centro
de
Educação
Infantil Tia Nair - Relatora: Kellen Carneiro de Medeiros,
Assunto: Relatório de Atividade; 3. Grupo de Estudo da
Comissão, Interessado: Comissão de Direito Sistêmico da
OAB/DF, Relatora: Adhara Campos Vieira; 4. Seminário Nacional
de Direito Sistêmico, Interessado: Grupo de Trabalho de
Eventos da Comissão de Direito Sistêmico da OAB/DF, Relatora:
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Christiane Silva de Moraes; V – expediente e comunicações dos
presentes. O presidente agradeceu a presença de todos e,
composto o quórum regimental, declarou abertos os trabalhos da
quinta Sessão Ordinária da Comissão de Direito Sistêmico da
OAB/DF. Deu prosseguimento passando aos presentes o teor da
ata da sessão anterior para leitura, discussão e aprovação, e
simultaneamente fez algumas comunicações de interesse da
Comissão, entre as quais noticiou o início do curso de
mestrado em educação e de pós-graduação em Direito Sistêmico
na Escola Superior da Advocacia do DF – ESA/DF, iniciativa
inédita no Brasil e realizada com apoio da Comissão de Direito
Sistêmico da OAB/DF, disponível a quem se interessar, e, ato
contínuo passou ao primeiro ponto da ordem do dia, com o ato
de posse dos novos membros da Comissão dando a palavra a cada
um deles para breve apresentação. Na sequência, o Presidente
passou a palavra à Relatora do segundo item da pauta, Dra.
Kellen Carneiro de Medeiros, a qual fez um relato geral das
atividades desenvolvidas no Centro de Educação Infantil Tia
Nair, sob sua coordenação e de Dra. Sandra Toledo Galvão
Liguori, tendo prestado esclarecimentos inicias acerca da
Constelação Familiar, bem como sobre a aplicação das “leis
sistêmicas” (Pertencimento, Hierarquia e Equilíbrio) ao corpo
administrativo da Instituição; após, foi proposta uma sessão
de Constelação Sistêmica que foi aceita pela Diretora da
escola;
cujo
procedimento
foi
fundamental
para
o
esclarecimento do caso, objeto da demanda. Ao final foram
avaliados como positivos e esclarecedores os resultados daí
decorrentes. Neste momento a Adhara Campos Vieira sugeriu ao
grupo acompanhamento desse trabalho e a produção de artigo
científico; quando surgiu a ideia de criar formulário no
Google Drive com padrão científico para eventual publicação na
revista eletrônica da OAB, aberto para a CDS. Em continuidade,
Dra. Adriana Carneiro Batista solicitou criação de subcomissão
visando assistência à sociedade, prontamente deferido pelo
Presidente, que declarou criado o “Grupo de Trabalho de
Social”, com a coordenação de Dra. Adriana Carneiro Batista;
e, no mesmo ato, solicitou aos interessados em integrar o novo
grupo que lhe encaminhem os respectivos nomes via whatsapp;
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ato contínuo, deu oportuno encaminhamento à nova demanda
recebida pela Comissão, da interessada: Maria Rita de Souza,
através da qual pediu ajuda da Comissão para realização de
sessão de Constelação Sistêmica; tendo sido designada como
Relatora a Dra. Adriana Carneiro Batista. Encerrado o
relatório de atividades tratou-se do item seguinte da pauta em
que foi Relatora, Adhara Campos Vieira, a qual fez a
apresentação dos seguintes temas indicados para estudo sobre
Constelações e Leis Sistêmicas, ressaltando que o estudo será
a partir de obras de Bert Hellinger, como também de outros
autores importantes e procedeu leitura das seguintes obras:
“1. HELLINGER. Bert. A fonte não precisa perguntar pelo
caminho. 3ᵃ. Ed. Goiânia, GO: Atman, 2012. 2. Vídeo youtube: URL:
https://www.youtube.com/watch?v=Y-_NDk8HCi0;
3.
Vídeo
youtube: - URL: https://www.youtube.com/watch?v=SSLW2Ar_jJY;
4. ROSENBERG, Marshall. Comunicação não-violenta. São Paulo:
Ágora, 2006.5. Exposição de motivos do novo Código de Processo
Civil.6. SANTOS, Boaventura de Sousa (Org.). Para uma
revolução democrática da justiça. São Paulo: Editora Cortez,
2007.7. URY, Willian. O poder do não positivo: como dizer não
e ainda chegar ao sim. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.8.
SLAIKEU, Karl A. No final das contas: um manual prático para a
mediação de conflitos. Brasília: Brasília Jurídica, 2004. 9.
HABERMANS. Jürgen. Direito: entre facticidade e validade,
volume
1.10.
Vídeo
youtube:
Efeito
Lúcifer:
https://www.ted.com/talks/philip_zimbardo_on_the_psychology_of
_evil/transcript?language=pt-br#t-7780 - ZIMBARDO, PHILIP”.
Após, foi franqueada a fala para que todos pudessem se
manifestar ou apresentar novas sugestões para agregar à lista
apresentada, inclusive durante o processo de estudo. Assim,
com a concordância dos presentes ficou estabelecido que será
realizado o “Grupo de Estudos” sob coordenação de Adhara
Campos Vieira;
mediante leitura sobre tema previamente
proposto, sendo que o respectivo aprofundamento deverá ser
realizado sempre na primeira hora imediatamente antecedente às
sessões ordinárias da Comissão de Direito Sistêmico; logo, às
dezoito horas das primeiras quartas-feiras de cada mês; sendo
certo que ficou determinada como primeira tarefa, a de
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assistir e comentar o documentário constante do item “10” da
lista apresentada e discutido na próxima sessão. A seguir, o
Presidente passou para o terceiro ponto da pauta, cuja
Relatora, Dra. Christiane Silva de Moraes procedeu à leitura
do relatório do projeto, e após ampla discussão entre os
presentes surgiram sugestões de alterações; o Presidente
ponderou a possibilidade de realização do evento na mesma data
do encontro nacional dos advogados em Brasília; Adhara Campos
Vieira fez as seguintes sugestões: (i) que houvesse a
contratação de serviços de um “Cerimonial” para o evento; (ii)
distribuição equânime de tempo de fala entre os palestrantes,
e, (iii) que seja dada ampla possibilidade de inscrição para o
concurso de artigos científicos; e que a Comissão de Direito
Sistêmico se responsabilizaria pela correção e revisão, até
por ter mais condições de avaliar a pertinência temática dos
artigos; por fim, falou da possibilidade de captação de
patrocínio para o evento. O Presidente observou que no
relatório apresentado faltou maior detalhamento no tocante ao
processo seletivo de artigos científicos, e pontuou a
importância de não haver dúvida quanto atendimento dos
princípios informadores da atuação pública, relacionados no
art.
37
da
Constituição
Federal,
especialmente
a
impessoalidade do certame; e, para este projeto, designou como
Relatora, Dra. Juliana Carvalho Tyminski. A Dra. Kelly
Aparecida Pereira Guedes fez considerações sobre o caráter
místico que por vezes envolver a “advocacia sistêmica” e
discorreu quanto ao modo como as pessoas que estão fora da
advocacia, a exemplo de empresas privadas, escolas e outras
pessoas
em
geral
“podem
acessar
a
nós”,
“advogados
sistêmicos”, reportou-se ao elevado número de suicídios que
ocorrem em Águas Claras; sugeriu um “Abraço Coletivo” na
cidade. A ideia foi acatada como um projeto para o novo Grupo
de Trabalho de atendimento à sociedade, coordenado pela Dra.
Adriana Carneiro Batista. Prosseguindo, o Presidente indicou o
tema “feminicídio” como sugestão para oportuna atuação da
Comissão e ponderou que, de forma geral, a sociedade não está
aberta e preparada a essas questões. A Dra. Kellen Carneiro de
Medeiros interveio e pediu prioridade para manifestar acerca
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da ata anterior e justificou que precisaria se retirar do
Plenário; todavia, por questão de ordem, o pedido restou
indeferido pelo Presidente, considerando que se encontrava em
pleno debate de ponto da pauta, não obstante assegurou que a
aprovação da Ata da Sessão anterior seria tratada ao final;
retomando a sequência dos trabalhos, franqueou a fala ao Dr.
João Paulo Rodrigues de Carvalho, que se manifestou no sentido
de maior diálogo entre as Comissões; o Presidente, sobre o
tema, informou o projeto de um “Ciclo de Palestras” com
objetivo de orientar a atuação do advogado no Direito
Sistêmico e designou Dra. Adhara Campos Vieira para coordenar
este trabalho; a Dra. Adhara, neste ato, sugeriu que antes do
Ciclo de Palestras, fosse feito um documentário da Comissão,
para que através dele todos possam saber o que é, e o que faz
a Comissão de Direito Sistêmico. Após, o Presidente retomou o
terceiro item da ordem do dia e o retirou da pauta, por força
do pedido de vista feito pela Dra. Adriana Carneiro Batista. A
Dra. Adhara Campos Vieira, em esclarecimento à manifestação
surgida
no
grupo,
fez
breves
esclarecimentos
sobre
a
Constelação e a Ciência; seguida da sugestão feita pela Dra.
Rosângela Borges Mundim, no sentido de alinhar a parte teórica
a
prática
terapêutica
sistêmica.
O
Presidente
sugeriu
aprovação da Ata anterior como ponto de pauta da próxima
reunião da Comissão, em face do interesse manifestado pela
Dra. Kellen Carneiro de Medeiros em fazer eventual observação;
e, assim, passou para as comunicações finais. Informou sobre o
– “Arraial da OAB” no dia 27/7/2019. Após indagar se alguém
teria interesse de fazer mais alguma colocação; não havendo
manifestantes; ato contínuo, foi formado um círculo para
fechamento dos trabalhos com todos presentes, e, cada qual
falou o nome do sentimento presente naquele momento. Nada mais
havendo a ser noticiado e decidido foi encerrada a presente
sessão, da qual se lavrou a presente ata, que segue assinada
pelo Senhor Presidente da Comissão e por mim, Maria Helena
Oliveira Andrade, Membro da Comissão de Direito Sistêmico
designado para secretariar este ato.
RODRIGO FREITAS RODRIGUES ALVES
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Presidente da Comissão de Direito Sistêmico da OAB/DF
MARIA HELENA OLIVEIRA ANDRADE
Membro Designado da Comissão de Direito Sistêmico da OAB/DF
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