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ATA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITO 

SISTÊMICO DA OAB DO DISTRITO FEDERAL, REALIZADA NO 

DIA  05/06/2019, ÀS 19H, no Plenário do 5º andar da 

OAB/DF.   

 
Aos cinco dias do mês de junho de dois mil e 

dezenove, às 19:00 horas, no Plenário do quinto 

andar, situado no 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, com a presença da 

Vice-Presidente, ROSANA VALERIA DE SOUZA MELLO, do 

Secretário-Geral: GIOVANI ZAMPROGNO GOZZI e dos 

membros: Adhara Campos Vieira, Adriana Batista 

Carneiro, Ana Maria Vilanova da Silva Barros, 

Andressa Renata Valera Versage, Arlete Trento 

Rezende, Camila Rodrigues Rosal, Cristiane Silva de 

Moraes, Dayse Maria Andrade Alencar, Edna Maria 

Contiero, Eveline Silva Bousada, Isabela Romina 

Albernas Diniz, Kellen Carneiro de Medeiros, Luciana 

do Nascimento Lock Martins, Maria Helena Oliveira 

Andrade, Miriam Bastos Tavares, Sonia Gontijo Chagas 
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Gonzaga, Vanessa Kenah Leite Silva, Juliana C. 

Tyminski. 

 

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Mateus de Souza Santos. 

 

AUSÊNCIAS INJUSTIFICADAS Carolina Andrea Mônaco de 

Oliveira, Denise de Almeida Andrade, Dirceu Marcelo 

Hoffmann, Eduardo Navarro Pereira, Fabíola Luciana 

Teixeira Orlando Souza, Junia Louise Referino 

Gomideds, Marcos Aurélio Lustosa de Medeiros, Neila 

Tatiane Nogueira Duarte, Raíssa Motta Adorno, Ronei 

Lacerda de Andrade, Pheulaine Vieira de Deus, Roberta 

Henkes Thompson Flores,Sandra Toledo Galvão 

Liguori,Stella Maria Cabral Domingos, Sylvana Lima 

Teixeira, Thais Diniz Coelho de Souza, Tathyana Luce 

de Moura Naves Gomide Castanheira,. 

 
Abriu a reunião o Presidente, Dr. Rodrigo Freitas 

Rodrigues Alves e, composto o quórum regimental, 

declarou abertos os trabalhos da QUARTA reunião da 

Comissão de Direito Sistêmico da OAB/DF, fez as 

comunicações iniciais e convidou O Secretário-Geral 

para que procedesse a leitura da ata da primeira 

reunião ordinária, o que foi feito, indagando em 

seguida se todos a aprovavam, tendo sido aprovada à 
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unanimidade pelos presentes. Em seguida distribuiu as 

atas da 2ª e 3ª reuniões ordinárias para que os 

membros presentes procedessem sua leitura e se 

verificassem alguma incorreção que apontassem nas 

comunicações finais. Em seguida convidou os novos 

integrantes para tomarem posse, assinando o termo e 

prestando juramento, o que foi feito. Em 

continuidade, o presidente convidou a todos para 

assistir a um vídeo sobre a definição da missão, 

visão e valores da Comissão, o que foi feito. Ao 

término da exibição, iniciou dinâmica dividindo o 

plenário em 3 grupos, com o objetivo de responder a 

três perguntas: 1 – Por que a Comissão de Direito 

Sistêmico existe?, 2 – Qual o papel da Comissão na 

sociedade? Como ela contribui para quem utiliza de 

suas ações e de seus conhecimentos?, 3- O que a 

Comissão agrega aos diversos públicos envolvidos? 

Esclarecendo que estas 3 perguntas seriam para 

definir A MISSÃO da Comissão. Orientou que 

elaborassem OS VALORES, com as principais 

características que nortearão labor da Comissão e a 

VISÃO, sintetizando como a Comissão quer ser lembrada 

no futuro. Terminada a fase de esclarecimentos e 

metodologias a serem aplicadas para definição desses 

três tópicos, o presidente concedeu tempo de 30 
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minutos para que todos se reunissem em três grupos e 

cada grupo especificasse a Missão, a Visão e os 

Valores e os colocassem em um papel cada um, 

totalizando nove cédulas, o que foi feito. Terminada 

a fase da elaboração, o presidente iniciou outro 

exercício coletivo: direcionou os integrantes da 

Comissão para área externa da sala de reuniões, 

convidou os membros a se posicionarem em círculo e  

colocou as três cédulas da Missão no piso, com a 

parte escrita para baixo e orientou para que 

deixassem o campo fenomenológico agir. Solicitou que 

os componentes cerrassem os olhos e se aproximassem 

da cédula que fossem atraídos pela energia por ela 

emitida. Ao final, a que tivesse mais pessoas próxima 

seria a escolhida. Assim foi feito com as cédulas da 

VISÃO, da MISSÃO e dos VALORES, escolhendo o grupo 

três cédulas. Terminada a dinâmica convidou a todos a 

retornarem a Sala da Sessão e foi feita a leitura dos 

tópicos escolhidos pela energia vibracional do campo 

fenomenológico sistêmico, quais sejam: 1 - MISSÃO : 

“A Comissão de Direito Sistêmico existe na OAB/DF com 

o propósito de ampliar conhecimentos, esclarecimentos 

e dar suporte para os profissionais do direito e para 

a sociedade.”, 2- VISÃO : “Ser uma Comissão de 

Direito Sistêmico de referência, alcançando o maior 
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número de advogados e operadores do direito a pensar 

e agir sistemicamente, a fim de fomentar a cultura de 

paz nos sistemas de Justiça.” 3- VALORES: 

“Pertencimento, Hierarquia e Equilíbrio.” Definidos 

os três tópicos, aprovados à unanimidade pelos 

presentes, o presidente indagou se os demais pontos 

de pauta, em face do adiantado da hora, poderiam ser 

transferidos para a próxima reunião ordinária, o que 

foi aprovado à unanimidade. Em seguida, o presidente 

indagou aos dois membros que procederam à leitura das 

atas da 2ªSessão ordinária e da 3ª sessão ordinária 

se teriam alguma modificação a ser realizada, tendo 

sido sugerido apenas a retificação do nome da 

Psicoterapeuta alemã, Marianne Franke, na 2ª ata da 

sessão ordinária, nada mais, tendo sido aprovadas as 

referidas atas à unanimidade. O presidente abriu a 

fase das comunicações finais, tendo pedido a palavra 

a integrante KELLEN CARNEIRO DE MEDEIROS, que 

solicitou esclarecimentos à cerca do processo de 

votação da nota de apoio ao PL, indagando se todos 

poderiam votar, inclusive membros ouvintes e membros 

consultores. O presidente esclareceu que o processo 

de votação já estaria superado e preclusa quaisquer 

discussões sobre o assunto. Em seguida a integrante 

ANDRESSA RENATA VALERA VERSAGE indagou sobre o 
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regimento interno da Comissão, tendo o presidente 

orientado que existe já resolução da OAB 

disciplinando os trabalhos das comissões, mas que 

nada obstava esta Comissão ter seu próprio regimento 

interno, tendo sido nomeada relatora para elaborar o 

regimento interno da Comissão de Direito Sistêmico, 

com prazo de entrega de seu relatório para a proxima 

sessão ordinária da Comissão, no próximo mês. A vice-

presidente ROSANA VALERIO DE SOUZA MELLO, divulgou 

palestra da Dra. Bianca Bizzato e palestra sobre 

violência doméstica, no Fórum do Bandeirante. O 

presidente solicitou incluir em pauta para próxima 

Sessão, o projeto Centro de Educação Infantil Tia 

Nair, nomeando como coordenadora a integrante KELLEN 

CARNEIRO DE MEDEIROS. Nada mais havendo a ser 

noticiado e decidido foi encerrada a presente sessão, 

às 22:05, da qual se lavrou a presente ata, que segue 

assinada pelo Senhor Presidente da Comissão e Por 

mim, GIOVANI ZAMPROGNO GOZZI, Secretário-Geral.  

 
 
 

RODRIGO FREITAS RODRIGUES ALVES 
Presidente da Comissão de Direito Sistêmico da OAB/DF 
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GIOVANI ZAMPROGNO GOZZI 
Secretário-Geral da Comissão de Direito Sistêmico da 

OAB/DF 


