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RELATÓRIO

O ano de 2020 não permitiu que desenvolvêssemos todos os projetos e
eventos que estavam previstos para este ano. Como exemplo disso, está o
projeto da Câmara Modelo de Arbitragem e Mediação – CMAM, cujo projeto piloto
foi aprovado pela Diretoria (Mediação e Arbitragem nos processos do Tribunal de
Ética e Disciplina) e o Curso de Arbitragem.
Mas mesmo assim projetos foram feitos, alguns executados, e realizados
eventos firmando os Métodos adequados como solução de conflitos.
Na Arbitragem, em junho iniciamos o I ciclo de palestras sobre arbitragem
iniciando com a Arbitragem Tributária, quando tivemos como palestrante o Dr.
Francisco Nicolau Domingos, Professor de Direito Público na Universidade de
Lisboa, Arbitro na CAA/Portugal e premiado por duas vezes por suas publicações
técnicas em arbitragem. Em seguida reunimos em um mesmo evento o
representante de uma Câmara de Arbitragem, o Presidente da Associação
Brasiliense da Construção Civil – ASBRACO, um engenheiro do DNIT
especializado em ferrovias e a Presidente da Comissão de Direito Aéreo e
Portuário para falarmos sobre Arbitragem na Administração Pública, e encerrando
o ciclo, tivemos a participação do Dr. Rolando Garrido Quiroz, Chileno e Consultor
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da OEA e do BIRD, para falar de Gestão e Inovação Colaborativas, onde é usada
a Negociação e a Mediação na gestão de empresas e entidades.
Na Mediação tivemos eventos marcantes como “Experiência com a
Mediação Escolar”, palestra proferida pelo Dr. Ricardo Riva, Defensor Público na
Argentina e Subsecretário de Direitos Humanos da província de Neuquén-AR, “O
Mercado a Mediação: O que esperar? ”, palestra feita pela Drª Elanne Canuto,
mediadora e instrutora de mediação do CNJ, e a palestra “O que é necessário
saber para ser especialista em negociação e mediação?” proferida pela Dr. Júlia
Freitas, facilitadora e Mestranda em estudos de paz e transformação de conflitos
pela Universidade de Innsbruck, Áustria. Importante frisar que estas palestras
foram feitas em sistema privado em decorrência de que o tempo disponível das
palestrantes era de curto prazo e não foi possível aguardar o prazo estipulado
para espera de realização dos preparativos (arte) devido ao grande volume de
eventos agendados na Secretaria das Comissões. A Comissão MASC ainda
participou do ciclo de palestra da ESA em abril quando o Presidente da Comissão
MASC e Presidente da Subcomissão de Mediação proferiram a palestra
“Mediação e arbitragem: solução para processos judiciais em tempo de crise”,
com ênfase na pandemia.
Não deixamos de privilegiar os métodos colaborativos. Foram proferidas
palestra sobre a Mediação na Violência Doméstica e Familiar contra a mulher pelo
Dr. Luciano Loyola da Silva, Doutor pela Universidade de Coimbra/Portugal e uma
palestra “Desenvolva sua Advocacia com a Ferramenta de Negociação com o Dr.
João Anselmo Junior, ambas na Página do Instagram da Comissão MASC.
Cuidamos ainda do relacionamento com outras entidades, como no curso
de Arbitragem da CPA com mais de 5 mil inscritos, quando teve a participação
como um dos instrutores o Presidente da Subcomissão de Arbitragem, na I
Semana Distrital pela Cultura da Paz, promovido pela Rede Internacional de
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Excelência Jurídica, com o presidente da Comissão MASC como palestrante, no
evento “Comunicação não violenta e sistemas internos”, promovida pela
Comissão de Direito Sistêmicos, com o presidente da Comissão de MASC falando
sobre Cultura de Paz, e na palestra da Coordenação das Comissões com
participação do Presidente da Comissão MASC falando sobre Segurança das
Câmaras de Arbitragem.
Em relação a projetos, iniciamos solicitando espaço ao Diretor da ESA, Dr.
Fabiano, que gentilmente acolheu o pedido do Presidente da Comissão MASC
para que fosse realizado naquela Escola Superior um curso de capacitação
profissional em Arbitragem e outro de capacitação profissional em Mediação
Extrajudicial. Desses cursos, em decorrência da pandemia foi realizado somente
o curso de Capacitação Profissional em Mediação Extrajudicial e que foi
transformado de presencial para virtual, tendo o curso de Arbitragem sido adiado
para abril do próximo ano. Foi desenvolvido também um projeto para advogados
utilizarem a Mediação na Pandemia intitulado “Construindo Pontes”, porém, esse
projeto entregue ao Presidente da OAB/DF, não se tem notícia de ter sido ele foi
levado à reunião da Diretoria. A Comissão MASC também desenvolveu um
projeto de implementação da Biblioteca Virtual para a OAB/DF, onde utilizaríamos
uma “estante” específica para os Métodos Adequados de Solução de Conflitos. O
Projeto foi entregue ao Presidente da OAB/DF e até o momento estamos sem
notícias de seu seguimento. Foi também dado seguimento ao Projeto de inserção
dos membros da Comissão MASC nas Câmaras de Arbitragem e Mediação do DF,
reiterando Ofício à Junta Comercial com o intuito de se verificar todas as Câmaras
inscritas naquela instituição e a partir daí, realizar reunião para que se cumpra o
objetivo do projeto. Outro projeto de suma importância para os Métodos
Adequados de Solução de conflitos foi a preparação dos cursos de verão da ESA.
Apresentamos 4 cursos, sendo dois de Mediação e dois de Arbitragem. O
entendimento daquela Escola foi que os cursos são extensos e não caberia na
____________________________________________________________________________
SEPN 516, Bloco B, Lote 07 – Ed. Maurício Correa – Asa Norte
CEP: 70770-522 – Brasília/DF (61) 3036-7000 www.oabdf.org.br

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CONSELHO SECCIONAL DO DISTRITO FEDERAL
COMISSÃO DE MÉTODOS ADEQUADOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS

carga horária de um curso de verão. Por fim, encontra-se preparada uma Cartilha
de pré-processo, o qual se concretizará com a inserção da mesma no sistema de
comunicação da OAB/DF para conhecimento e consulta de todos os advogados
inscritos nesta seccional. Criamos ainda uma página no Instagram para a
Comissão de MASC com o objetivo de apresentar em curto espaço de tempo as
novidades dos Métodos adequados, divulgar os eventos da Comissão e
disponibilizar mais um instrumento de Comunicação entre os membros da
Comissão, dando oportunidade a eles de desenvolverem suas capacidades de
comunicação e de interação.
Por fim, destacamos dois projetos de suma importância, tanto para os
Métodos Adequados quanto para a OAB/DF. O primeiro foi a parceria realizada
com o TJDFT para realização da XV Semana de Mediação quando trouxemos
para dentro da OAB/DF o primeiro dia do evento e foi convidado o presidente da
OAB/DF para abertura da Semana. Infelizmente, o Dr. Délio se encontrava em
Reunião na OAB Nacional no encontro de presidentes das Seccionais, tendo sido
representado pelo Presidente da Comissão MASC. Nesse evento, tivemos a
participação da Desembargadora Sandra de Santis, responsável pelos CEJUSCs
de todo o Distrito Federal, a Juíza Catarina Javarine, responsável pelo CEJUSC
do Forum de Brasília e a Juíza Marina Corrêa Xavier, responsável pelo CEJUSC
no Segundo Grau, ou seja, do TJDFT. Desse encontro saiu o mais recente projeto,
que é uma Cartilha sobre Pré-processo, que é aconselhável a OAB/DF dar
incentivo à sua utilização a todos os advogados, principalmente àqueles que
militam na área de família. Essa Cartilha precisará do auxílio da equipe de
desenho digital para a formatação nos moldes da publicação na Rede Social da
OAB/DF. O segundo projeto é também uma parceria com o TJDFT, agora com o
NUPMEC, para cadastramento da ESA junto ao CNJ como credenciada a
ministrar cursos de Mediação Judicial. Depois de muitas interações, que se
iniciaram em 2019, conseguimos destravar alguns percalços que impediam o
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credenciamento da ESA. Esse credenciamento possibilitará maior interação com
o TJDFT e principalmente colocar advogados dentro dos CEJUSCS para
acompanhar e certificar a OAB/DF de toda a eficácia da Mediação e da
Conciliação Judiciais na solução de conflitos. Esse projeto está em fase de
colheita da documentação da ESA para apresentação ao NUPMEC.
Destacamos ainda as propostas de honorários à Comissão Especial de
Honorários, para a participação de advogados em procedimentos arbitrais e
seções de Mediação, bem como a atuação dos advogados como árbitros e
mediadores e enviamos à Coordenação das Comissões o Planejamento da
Comissão MASC para todo o ano de 2021, esperando que as oportunidades de
realizações sejam superiores a 2020.
As reuniões ocorreram normalmente no segundo semestre, sendo
modificadas de presenciais para virtuais, ora utilizando os recursos da OAB/DF,
ora utilizando recursos de membros da Comissão.
Por fim, encerramos o ano com uma reunião chamada de “SARAU
VIRTUAL” onde não discutimos projetos, eventos, Métodos Adequados ou mesmo
a Comissão, mas foi feita especialmente para as congratulações de Natal e de
Ano Novo e cada participante pode mostrar seu talento na arte da música, da
poesia e em outras expressões culturais.
E ainda, todos esses eventos e projetos não teriam sido feitos sem a
participação, criação e execução das Diretorias das Subcomissões, em especial
Miriam Brunet, Presidente da Subcomissão de Mediação; Danielle Prata,
Presidente da Subcomissão de Métodos Colaborativos, e Ana Paula Pasinatto,
Presidente da Subcomissão de Arbitragem.
É o que temos a relatar.
Brasília, DF, 24 de dezembro de 2020.
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SILVIO DE JESUS PEREIRA
Presidente da Comissão MASC
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