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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA VIA HANGOUT DA COMISSÃO ESPECIAL DA 

ADVOCACIA NA MEDIAÇÃO E NA CONCILIAÇÃO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO 

BRASIL – SEÇÃO DE SÃO PAULO, REALIZADA AOS 27 DE MAIO DE 2020. 

 

Aos 27 dias do mês de maio do ano de 2020, às 17 horas, sob a presidência da dra. 

Ana Luiza Godoy Isoldi, reuniram-se os membros nomeados e convidados presentes, 

via plataforma digital Google Meet, disponibilizada pela Secretaria das Comissões. A 

presente reunião foi realizada em formato virtual em razão das recomendações de 

distanciamento social 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 uma lista de presença, porém deixa-se consignado 

que a presente reunião virtual contou com a participação de mais de 62 (sessenta e 

dois) membros e esta ata, em formato digital, a ser devidamente registrada nos 

arquivos da Secretaria das Comissões desta Seccional. 

Iniciados os trabalhos, o Secretário-geral, dr. José Antonio Mangini Junior, deu boas 

vindas a todos a esta reunião virtual, agradecendo a disponibilidade em estarem 

presentes, demonstrando toda sua atenção ao especial momento em que estamos 

vivendo devido ao Coronavírus e isolamento social. Anunciou também a Ordem do 

Dia, e relatou a todos presentes a entrega das bibliografias por parte de 13 Grupos de 

Estudos, a saber: 

 

a) GRUPO DE ESTUDOS DA ADVOCACIA NA MEDIAÇÃO E REDAÇAO DE ACORDOS; 

b) GRUPO DE ESTUDOS DA ADVOCACIA NA MEDIAÇÃO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL; 

c) GRUPO DE ESTUDOS DA ADVOCACIA NA MEDIAÇÃO FAMILIAR; 

d) GRUPO DE ESTUDOS DA ADVOCACIA NA MEDIAÇÃO SOCIETÁRIA; 

e) GRUPO DE ESTUDOS DA ADVOCACIA NA MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA E CONDOMINIAL; 

f) GRUPO DE ESTUDOS DA ADVOCACIA NA MEDIAÇÃO AMBIENTAL E URBANÍSTICA; 

g) GRUPO DE ESTUDOS DA ADVOCACIA NA MEDIAÇÃO COM A ADMINISTRAÇAO PÚBLICA, 

h) GRUPO DE ESTUDOS DA ADVOCACIA NA MEDIAÇÃO TRIBUTÁRIA; 

i) GRUPO DE ESTUDOS DA ADVOCACIA NA MEDIAÇÃO EM EMPRESAS FAMILIARES; 

j) GRUPO DE ESTUDOS DA ADVOCACIA NA MEDIAÇÃO SECURITÁRIA; 

k) GRUPO DE ESTUDOS DA FORMAÇÃO DO ADVOGADO PARA A MEDIAÇÃO ; 

l) GRUPO DE ESTUDOS DA ADVOCACIA NA MEDIAÇÃO E A CNV, e, por fim o novo, 

m) GRUPO DE ESTUDOS DA ADVOCACIA EM ODR. 
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Ressaltou a entrega do primeiro artigo produzido por esta gestão pelo GE DA 

ADVOCACIA EM EMPRESAS FAMILIARES. Com a palavra a presidente desta 

Comissão, Dra. Ana Luiza Isoldi, ressaltou a importância da bibliografia entregue pelos 

GEs estarem padronizadas e comunicou que a Secretaria das Comissões irá 

disponibilizar espaço virtual em nosso site da Comissão para depósito tanto dos 

artigos como das bibliografias já entregues. Anunciou também que já foram entregues 

para a Comissão de Cultura e Eventos desta casa, as palestras gravadas pelos 

advogados integrantes desta Comissão, para fazer frente ao I Congresso Online de 

Mediação e Práticas Colaborativas, projeto inédito realizado por iniciativa da 

presidência desta Comissão em conjunto com a Comissão de Práticas Colaborativas 

desta casa. Este I congresso será realizado de forma virtual em 3 dias e conta com 

mais de 15 palestras de renomados profissionais desta Comissão e da Comissão de 

Práticas Colaborativas. Assim que forem marcadas as datas do Congresso, será 

comunicado aos membros desta Comissão, uma vez que é uma excelente 

oportunidade de se divulgar os trabalhos da Mediação e de alguma forma ajudar a 

todos os advogados desta casa na solução dos conflitos de seus clientes com os 

métodos adequados de solução de conflitos. 

Em seguida passou a palavra ao Secretário-geral, que apresentou a todos a 

palestrante-convidada e membro desta Comissão, Dra. Vivien Lys Porto Ferreira, a 

apresentar sua palestra intitulada “Atuais riscos dos contratos: como a Mediação pode 

ajudar a resolvê-los.”, retornando, então, a palavra a presidente que agradeceu à Dra. 

Vivien Lys em ter aceitado convite para brindar a todos desta Comissão com sua 

excelente exposição para um tema tão atual. Assim, a Dra. Vivien Lys assumiu a tela 

principal e passou a proferir excelente palestra abordando aspectos contratuais e 

securitários com enfoque na matriz de riscos na judicialização em razão da pandemia 

e seus reflexos. Exposição que foi extremamente bem aceita e elogiada pela 

unanimidade dos membros desta Comissão. 

Encerrada a palestra, passou-se aos debates e encerramento desta reunião ordinária, 

com a convocação de todos para a próxima reunião, a se realizar no dia 

30 de junho de 2020, terça-feira, às 17:00 horas, em sala virtual através da plataforma   

Google   Meet.   Fez   constar   também,   o   especial   agradecimento à 
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Secretaria das Comissões. Encerrou-se a reunião às 18:30 horas. Eu, Secretário 

desta Comissão Especial, lavrei e conferi a presente ata, que 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 


