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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 25 DE AGOSTO DE 2020. 

 

Aos 25 dias do mês de agosto 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 Zoom, 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 60 (sessenta) 

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

da Secretaria das Comissões desta Seccional, sendo certo que a reunião foi 

gravada na plataforma Zoom.  

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, anunciou a Ordem do Dia e na sequência dando seguimento anunciou os 

Grupos de Estudos que haviam entregue os artigos, e esclareceu que os artigos 

estavam passando por padronização de formatação, a saber:  
 Grupo de Estudos da Advocacia na Mediação Familiar 
 Grupo de Estudos da Advocacia na Mediação Imobiliária e Condominial 

Grupo de Estudos da Advocacia na Mediação ambiental e Urbanística 
Grupo de Estudos da Advocacia na Mediação em Empresas Familiares 
Grupo de Estudos da Advocacia e a CNV 
Grupo de Estudos da Advocacia em ODR 

 

Dando sequência o Secretário-geral, informou a todos o sucesso da primeira edição 

do evento Rodas de Mediação e de Colaboração, realizado em parceria com a 

Comissão de Práticas Colaborativas, sendo certo que na referida primeira edição, 

realizado no dia 18 de agosto de 2020, às 17 horas, teve como convidado o dr. 
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Spencer Toth Sydow , presidente da Comissão de Direito Digital, Advogado, Doutor 

e Mestre em Direito Penal, Professor de graduação e pós-graduação, Conselheiro 

do Comitê Gestor da Internet Brasileira, autor de diversas obras sobre direito penal 

informático e como convidadas-perguntadoras, nossa presidente, dra. Ana Luiza 

Godoy Isoldi, Advogada, Mestre em Direito do Estado e Mestre em Negociação e 

Mediação; dra. Mônica Ribeiro de Andrade Gama, Advogada, pós-graduada em 

Direito de Família e Mediação de Conflitos, Bacharel em psicologia pela USP, 

Fundadora do Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas e Diretora da Comissão 

Práticas Colaborativas do Instituto Brasileiro de Direito de Família e também  

Presidente da Comissão de Práticas Colaborativas desta casa; dra.  Nicolle 

Capovilla Fenandes de Faria, Advogada, pós-graduada em direito e processo do 

trabalho pela PUC de Campinas e Presidente Estadual da Comissão da Jovem 

Advocacia OAB/SP; dra. Célia Caiuby, Advogada Colaborativa, Mestranda em 

métodos extrajudiciais de controvérsias empresariais pela Escola Paulista de Direito 

– EPD. Vice-Presidente da Comissão de Práticas Colaborativas da OAB/RJ, 

Membro-efetivo da Comissão de Práticas Colaborativas da OAB/SP e Coordenadora 

da Comissão de Tecnologia e Inovação do IBPC e, por fim a dra. Christiana Beyrodt 

Cardoso, Advogada especializada na área de resolução de conflitos empresariais e 

Arbitragem, com especializações em Processo Civil pela FADISP, e em Direito 

Tributário pela PUC/SP COGEAE e Fundadora e Coordenadora do Grupo Café com 

Mediação, COO da DSD2B. Esclareceu ainda o Secretário-geral, que o evento teve 

a participação de mais de 200 pessoas pela Plataforma Zoom em suas 2 horas de 

duração, com as seis perguntas realizadas pelas convidadas. Desta feita, convidou a 

todos para prestigiarem a segunda edição, que se realizará no dia 16 de setembro, 

às 10 horas da manhã, tendo como convidada, a dra. Claudia Elisabete Schwerz, 

presidente da Comissão de Direito Processual Civil. Esclareceu também que já 

estão agendadas os próximos eventos Rodas de Mediação e de Colaboração, nos 

dias  

A presidente também anunciou  a organização dos eventos de Recuperação Judicial 

realizados em parcerias com as Comissões de Arbitragem, Comissão de Direito 

Societário, Comissão de Direito Bancário e Comissão de Recuperação Judicial desta 

casa, a se realizar seus painéis nas datas de 24 de setembro, 23 de outubro , 27 de 

novembro, todos deste anos de 2020 e, uma última edição no mês de fevereiro de 

2021, sendo certo que as notícias serão veiculadas a todos em momento oportuno. 
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Após os devidos anúncios dos eventos em que a Comissão tem se envolvido e 

organizado com outras Comissões desta casa, o Secretário-geral desta Comissão, 

José Antonio Mangini Junior, passou a apresentar os estudos desenvolvidos pelo 

Grupo de Trabalho para a solicitação de inclusão de valores de referência sobre a 

advocacia nos métodos autocompositivos na Tabela de Honorários da OABSP 

vigente, sendo certo que o nomeado Grupo de Trabalho foi composto por: 
Ana Luiza Isoldi – Presidente da Comissão da Advocacia na Mediação e na Conciliação 
José Antonio Mangini Júnior – Secretário-geral da Comissão da Comissão da Advocacia na 

Mediação e na Conciliação 
Laura Zuppo – Membro efetivo em processo de nomeação (Coordenadora do  Grupo de 

Trabalho) 
Monica Ribeiro de Andrade Gama – Presidente da Comissão de Práticas Colaborativas da 

OABSP e Membro correspondente nomeada desta Comissão 
Lia Justiniano dos Santos – Membro consultora nomeada 
Patrícia Freitas Fuoco - Membro efetivo nomeada 
Tatiana Cavalcanti Bologna Alves - Membro efetivo nomeada 
Adriana da Rocha Leite - Membro efetivo em processo de nomeação  
Claudya Schemidt - Membro efetivo em processo de nomeação 
Julia Garcia Perez dos Santos - Membro efetivo em processo de nomeação 
Thais Rossi - Membro efetivo em processo de nomeação  

 
Após a apresentação completa dos estudos e abertos os debates coordenados pela 

presidente desta Comissão, onde diversos membros se manifestaram 

favoravelmente aos estudos e indicações realizadas, foi aprovada, por unanimidade, 

a proposta elaborada pelo Secretário-geral, dr. José Antonio Mangini Junior, para 

que a presidente desta Comissão, dra. Ana Luiza Godoy Isoldi, proceda aos devidos 

encaminhamentos internos, bem como os apoios de outras Comissões de 

subseções que tenham interesse em acompanhar a proposta. Cumpre ressaltar que, 

conforme entendimentos havidos desde o início dos estudos, tal proposta será 

assinada em conjunto pela Comissão de Práticas Colaborativas desta casa, na 

pessoa de sua presidente, dra. Monica Ribeiro de Andrade Gama. 

Após o excelente debate, retomou a palavra a presidência para explicar e debater a 

ideia de serem formados três Grupos de Pesquisa, com integrantes desta Comissão, 

a fim de se coletar dados e informações para auxiliar a balisar as próximas diretrizes 

desta Comissão, a saber: 
Grupo de Pesquisas para a procedibilidade e interesse de agir (Processual) 
Grupo de Pesquisas sobre legislação comparada (Brasil e exterior) 
Grupo de Pesquisas sobre a aplicação das normas vigentes (Processual) 

 

A composição dos Grupos de Pesquisa se dará com comunicação pelo grupo de 

WhatsApp e os próprios grupos poderão se organizar e alinhar suas diretrizes. 
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Encerrada, assim esta reunião ordinária, com gravação da íntegra da mesma pela 

plataforma Zoom, bem como com a convocação de todos para a próxima reunião 

ordinária, a se realizar no dia 30 de setembro de 2020, quarta-feira, às 17:00 horas, 

em sala virtual a ser confirmada pela Secretaria da Comissões. Fez constar também, 

o especial agradecimento à Secretaria das Comissões. Encerrou-se a reunião às 

19:00 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 


