
 
PLANO DE AÇÃO 2022 

COMISSÃO DE DIREITO SISTÊMICO 

 o que será feito? 

1. Grupo de estudos: aperfeiçoamento aos advogados membros da 
comissão com interesse em desenvolver a postura sistêmica. 

2. Oficinas sistêmicas: palestras, workshops e oficinas dentro de 
eventos da OAB, em conjunto ou não com outras comissões, com 
temas a ser definidos de acordo com o evento. Será voltado para 
advogados, juristas em geral, estudantes e interessados no tema. 
Como exemplo, a realização da oficina “A contribuição da advocacia 
sistêmica na saúde mental da mulher advogada”, já concluída no Café 
da Mulher Advogada.  

3. Projeto OAB Sistêmica: implantação de projeto inspirado nos 
projetos OAB Constela (desenvolvido pela Comissão de Direito 
Sistêmico Estadual da OAB de São Paulo e Comissão de Direito 
Sistêmico de Itapevi/SP) e Justiça Sistêmica (desenvolvido pela 
Justiça Estadual da Comarca de Blumenau/SC). O projeto consistirá 
em encontros abertos, no qual serão utilizados exercícios sistêmicos e 
constelações, de acordo com a necessidade essencial do caso em 
concreto. Será voltado para advogados, juristas em geral, clientes 
(com processo judicial ou não), estudantes e interessados no tema. 

 por que será feito? 
 
Os projetos serão feitos como uma forma de facilitar o 
desenvolvimento da advocacia, com utilização de ferramentas para 
ampliação de consciência sobre o conflito, visando contribuir para:  

a) auxílio na postura/relação do advogado com o cliente. 
b) o aclaramento das reais causas do conflito; 
c) aproximação das partes envolvidas no conflito; 
d) ampliação de visão do conflito;  
e) a construção conjunta de pacificação social, se possível. 

 



 onde será feito? 
 
1. Grupo de estudos: durante as reuniões da comissão, de forma 
presencial, na sede da OAB. 
 
2. Oficinas sistêmicas: em eventos específicos, que podem ocorrer 
dentro ou fora da OAB, de forma presencial ou virtual. A Oficina “A 
contribuição da advocacia sistêmica na saúde mental da mulher 
advogada” já foi concluída, realizada na sede da OAB no Café da 
Mulher Advogada.  
 
3. Projeto OAB Sistêmica: na sede da OAB, preferencialmente de 
forma presencial, podendo futuramente ser ampliado para 
virtual/misto. 
 

 quando será feito? 

1. Grupo de estudos: mensalmente, durante as reuniões da comissão, 
já implantado desde a primeira reunião da Comissão em 09/03/2022. 

2. Oficinas sistêmicas: sazonalmente, conforme criação de eventos e 
conforme demandas. A Oficina “A contribuição da advocacia sistêmica 
na saúde mental da mulher advogada”, já concluída, foi realizada no 
Café da Mulher Advogada, em 24/03/2022, em parceria com a 
Comissão da Mulher Advogada. 
 
3. Projeto OAB Sistêmica: a cada dois meses, no período noturno, 
com início previsto para Junho/2022, em data ainda a ser definida. 
 

 por quem será feito? 
 
1. Grupo de estudos: ministrado pela Coordenadora da Comissão, 
com participação ativa dos membros do grupo para troca de ideias e 
debates. 
 
2. Oficinas sistêmicas: ministradas pelos membros da Comissão que 
tenham expertise e conhecimento técnico para a facilitação, em 
conjunto ou individualmente e envolvimento dos demais membros na 
organização. Também poderão ser convidados profissionais externos 
(advogados ou não) para a realização de trabalhos específicos. 
 



3. Projeto OAB Sistêmica: ministrado em conjunto pelos membros da 
Comissão que tenham expertise e conhecimento técnico para a 
facilitação do projeto e envolvimento dos demais membros na 
organização. Também poderão ser convidados profissionais externos 
(advogados ou não) para a realização de trabalhos específicos. 
 

 como será feito? 
 
1. Grupo de estudos: leitura de trechos de livros ou artigos durante a 
reunião, pela Coordenadora. Finalizada a leitura, os membros da 
Comissão emitem comentários, iniciam-se debates e trocas de ideias, 
com compartilhamento de casos dentro do escritório. Caso se perceba 
a necessidade, pode-se utilizar ferramentas sistêmicas para olhar para 
a questão específica.  
 
2. Oficinas sistêmicas: palestras e workshops com utilização de 
ferramentas sistêmicas em eventos específicos. 
 
3. Projeto OAB Sistêmica: primeiramente, será desenvolvida uma 
Portaria, criando e regulamentando o projeto. Após, será designada 
uma data para o primeiro encontro, que consistirá em uma roda de 
conversa, na qual será explicado o objetivo do encontro e os métodos 
utilizados. Os presentes poderão então trazer um caso concreto para 
análise e de acordo com o colocado, serão utilizadas ferramentas 
sistêmicas para elucidação do conflito, ajudando numa ampliação de 
visão para se chegar numa possível solução. 
 

 quanto vai custar? 
 
1. Grupo de estudos: sem qualquer custo. 
 
2. Oficinas sistêmicas: será necessário: 
a) disponibilização de espaço na sede da OAB (quando presencial e 

realizado na Subseção); 
b) utilização de plataforma com sala, sem limitação de tempo 

(quando virtual); 
c) redes sociais da OAB para divulgação. 

 
3. Projeto OAB Sistêmica: será necessário:  
a) disponibilização de espaço na sede da OAB (quando presencial); 



b) utilização de plataforma com sala, sem limitação de tempo 
(quando virtual); 

c) redes sociais da OAB para divulgação. 
 

Acredita-se que a utilização desses recursos já está à disposição de 
todas as comissões, por fazer parte da estrutura da Subseção, sem 
necessidade de desembolso de quaisquer valores adicionais. 
 
Também se admite a possibilidade de aceitar uma doação espontânea 
(em pecúnia ou em produtos, como agasalhos, alimentos, brinquedos 
e material escolar) ou cobrar um valor de inscrição, revertendo todo o 
arrecadado para projetos da OAB Cidadã ou em favor de caixa para a 
Subseção. 
 

* As ações aqui sugeridas não excluem a possibilidade de inclusão de 
outros projetos que possam ser realizados por esta Comissão no 
decorrer do ano. 
 
Blumenau, 06 de abril de 2022. 
 
 
Comissão de Direito Sistêmico 
 

  
 


