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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA ADVOCACIA NA MEDIAÇÃO E NA 
CONCILIAÇÃO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SEÇÃO DE SÃO PAULO,  

REALIZADA AOS 31 DE AGOSTO DE 2021. 
 

Aos 31 dias do mês de agosto do ano de 2021, às dezessete horas, sob a presidência 
da dra. Ana Luiza Godoy Isoldi, reuniram-se os membros nomeados e convidados 
presentes, via plataforma digital Zoom, disponibilizada pela Secretaria da Comissões 
desta instituição. A presente reunião foi realizada em formato virtual em razão das 
recomendações de distanciamento pessoal pelas autoridades médicas e sanitárias do 
Estado de São Paulo e da municipalidade, a fim de se evitar a proliferação do vírus 
Coronavírus, enquanto durar o período de pandemia provocada pelo Covid-19. 
Devido a este motivo não existiu lista de presença, porém deixa-se consignado que a 
presente reunião virtual contou com a participação de mais de 30 (trinta) membros e 
convidados, sendo esta ata, em formato digital a ser arquivada nos arquivos da 
Secretaria das Comissões desta Seccional, sendo certo que a reunião foi gravada na 
plataforma Zoom pelo link a seguir: 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1LU7OeQezImmi8nHaTRX0D-ANts7jegIt?usp=sharing 
 

 

Iniciados os trabalhos, a Presidente, dra. Ana Luiza Isoldi, deu boas vindas à todos 
presentes nesta reunião virtual, agradecendo a disponibilidade em estarem presentes 
e cumprimentou à todos pelo mês do Advogado, sendo que a data de 11 de agosto é 
comemorativa devido à instalação das Faculdades de Direito do Largo São Francisco 
em São Paulo e a Faculdade de Direito de Olinda, em Pernambuco, no ano de 1827. 
Dando cumprimento à Ordem do Dia, a Presidente passou a relatar o desenvolvimento 
do evento a ser realizado por esta Comissão denominado Encontro Paulista da 
Advocacia na Mediação, no dia 28 de outubro, das 16h00 às 19h00 e que terá como 
escopo um mapeamento das comissões afeitas à Mediação e à Conciliação de todo 
o estado de São Paulo, bem como para dar voz aos representantes para termos ao 
final um panorama de como anda a Mediação e o exercício da advocacia na Mediação 
por todo o estado de São Paulo. Dada a palavra à dra. Adriana Rocha, membro desta 
Comissão e presidente da Comissão de Mediação de Itapetininga expôs mais 
detalhadamente o evento que está sendo desenvolvido e que tem a sua participação 
na organização. Abordou-se na sequência a proposta desta Comissão de inserção na 
Tabela de Honorários itens relativos à advocacia na Mediação e na Conciliação, sendo 
que o mesma está pautada no Conselho para votação, tendo sido pedido vista pela 
Conselheira da OABSP, dra. Marie Claire Fidomanzo. Também abordou a Nota 
técnica acerca das Cláusulas Contratuais que está sendo desenvolvida pelo grupo 
que conta com a participação da dra. Sandra Bayer, dr. Luis Fernando Guerreiro, dr. 
Alexandre Simões, dra. Patricia Fuocco, dra. Cecília Mattar, dra. Juliana Viotti, dra. 
Miriam Cecília e dra. Rosmari, além da nossa Presidente e do Secretário-geral, dr. 
José Antonio Mangini Junior. Antes do encerramento foram todos convidados para 
participar e divulgar o XI Rodas de Mediação e Colaboração, que já se encontra com 
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a convidada principal confirmada, dra. Dulce Nascimento. Por fim, dada à palavra à 
todos os membros, Foi mencionado a possibilidade de divulgar o Relatório das 
Atividades realizadas por esta Comissão no decorrer desta gestão, sendo que o 
secretário-geral, dr. José Antonio Mangini Junior, ficou de providenciar para o nosso 
último encontro de novembro de 2021, encerrando a nossa gestão, bem como foi 
proposta pela dra. Juliana K. G Viotti, a propositura de um artigo acerca da advocacia 
consensual. Pela dra. Silvana Dias, foi colocada situação relatada em algumas 
comarcas do litoral e interior do estado nas quais alguns advogados se recusam a 
participar de sessões de Cejusc. Encerrada, assim esta reunião ordinária, com 
gravação na íntegra da mesma plataforma Zoom, com a convocação de todos para a 
próxima reunião, a se realizar no dia 29 de setembro de 2021, às 17:00 horas, em sala 
virtual através da plataforma Zoom, bem como convocando a todos os presentes para 
participarem dos eventos que esta Comissão apoia e participa ativamente. Fez-se 
constar também, o especial agradecimento à Secretaria das Comissões. Encerrou-se 
a reunião às 17:40 horas. Eu, Secretário desta Comissão Especial, lavrei e conferi a 
presente ata e segue assinada pela Presidente e por mim.  
 
 

_____________________ 
Ana Luiza Godoy Isoldi 

Presidente da Comissão Especial da Advocacia na Mediação e Conciliação 
 
 

__________________________________ 
José Antonio Mangini Junior 

Secretário-Geral da Comissão Especial da Advocacia na Mediação e Conciliação 


