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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 NOVEMBRO DE 2020. 

 

Aos 25 dias do mês de julho 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 40 (quarenta) 

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 pelo link a seguir: 

https://drive.google.com/drive/folders/1Xr0XIKvm32npX_Jjqnv-vxXXm-

QWUuQV?usp=sharing 

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 entregou a palavra a 

presidência que também agradeceu a todos pela presença. A seguir o secretário-

geral passou a apresentar o balanço das atividades desta Comissão neste ano de 

2020, destacando os inúmeros Congressos, Webinários e Eventos, realizados, co-

organizados e com participação ativa desta Comissão. Destacou também as várias 

iniciativas no sentido de aproximar e estreitar relacionamentos com as diversas 

Comissões de Mediação, Conciliação, Arbitragem, Práticas Colaborativas e Direito 

Sistêmico das subseções do interior do Estado e da capital, bem como esforços e 

atividades desenvolvidas com as diversas Comissões desta casa. Destacou as 

Notas Técnicas disponibilizadas por esta Comissão a serviço dos advogados, a 
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propositura de inclusão na Tabela de Honorários os serviços prestados por 

advogados em âmbito de Mediação e demais métodos auto-compositivos, bem 

como as inúmeras e necessárias palestras proferidas em nossas reuniões realizadas 

durante os encontros desta Comissão. Este material apresentado, juntamente com o 

relatório anual a ser arquivado, será disponibilizado no site da Comissão para todos 

terem acesso das atividades desta Comissão neste ano pandêmico de 2020. 

Dando continuidade, a presidente passou a relatar acerca da Nota Técnica que está 

sendo elaborada juntamente com a Comissão de Arbitragem sobre as cláusulas 

contratuais com previsão de uso dos métodos auto-compositivos e assim que estiver 

finalizada e aprovada por ambas as Comissões envolvidas, será encaminhada para 

os devidos fins. 

Na sequência, a presidente concedeu a palavra a todos os membros presentes para 

dar início aos debates acerca das pautas e projetos para o ano de 2021, a fim de 

que todos desta Comissão se envolvam e participem ativamente não só do 

planejamento como da execução dos projetos a serem desenvolvidos no próximo 

ano. Com a manifestação de todos, os projetos que mais se destacaram e dentro 

das possibilidades e condições de serem viabilizados, serão abordados e colocados 

à efeito no próximo ano de 2021 desta gestão serão: a) dar seguimento na questão 

do Cnae, b) acompanhamento da votação do tema Honorários, c) Nota Técnica da 

cláusula, d) II Congresso Online de Mediação e Praticas Colaborativas, e) pesquisas 

junto a escritórios de advocacia e departamentos jurídicos de empresas, f) 

pesquisas junto aos Mediadores, g) pesquisas a ser realizada juntamente com as 

subseções, h) estreitar relações e criar eventos junto com as diversas Comissões 

desta casa, i) estreitar relações e aproximação com as diversas Comissões irmãs e 

Comissões das subseções, j) curso em parceria com a ESA para a advocacia na 

Mediação, k) aproximar e criar parcerias com entidades ligadas à Mediação bem 

como entidades de classe, l) desenvolver e realizar o Concurso de Mediação, m) 

desenvolver e realizar o Congresso Estadual junto com as subseções do interior, n) 

dar sequencia aos eventos Rodas de Mediação e de Colaboração, o) Continuar a 

estimular os Grupos de Estudos e Grupos de Pesquisas a produzir material, artigos, 

palestras e eventos dentro das suas temáticas e em consonância com os objetivos 

desta Comissão. 

Anunciou também os eventos dos quais esta Comissão irá participar ainda este mês 

e início do mês de dezembro tais como: a) apoio concedido ao Webinar Mediação e 
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LGPD nos Condomínios, tendo como palestrantes a dra. Daniela Campos Libório, 

presidente da Comissão de Direito Urbanístico do CFOAB, dr. Rubens Carmo Elias 

Filho, presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OABSP, dra. Marie Claire 

Librin Fidomanzo, Conselheira Seccional da OABSP, dr. Cristiano de Souza Oliveira, 

presidente da Comissão de Direito Condominial da 38a. Subseção da OABSP Santo 

André,  e dr. Rodrigo Karpat, coordenador da Coordenadoria de Direito Condominial 

da OABSP; b) co-organização desta Comissão e Participação da Presidente desta 

Comissão no Ciclo de Webinários sobre “Advocacia nos métodos adequados 
de solução de conflitos na Recuperação Judicial e Extrajudicial de Empresas”, 
com o tema: 	“Visão prática, Procedimentos, Tipos de Conflitos, Amplitude, Escolha 

do Mediador, Custo, Confidencialidade, Ética e Tecnologia”, tendo como 

palestrantes a membro desta comissão, dra. Alessandra Fachada Bonilha, dr. Diego 

faleck, dr. Felipe Moraes, dra. Isabel Picot, dr. Luis Roux Azevedo, dra. Renata Mota 

Maciel e dr. Luis Fernando Guerrero e por fim, c) presença da presidente desta 

comissão juntamente com o secretário-geral na Comissão de Práticas Colaborativas, 

para falar acerca de negociação na Mediação. 

Dadas as boas vindas aos novos membros desta Comissão e antes do 

encerramento desta reunião ordinária e tendo em vista a prática adotada, indicar 

pelas atas destas reuniões os novos membros a serem nomeados, conforme 

listagem a ser encaminhada à Secretaria das Comissões para as devidas 

providências, a saber:  

 Membro correspondente 
dra. Marisa Santos Souza, inscrita na OABSP sob o n. 261.404 e no CPF/MF 

sob o n. 274.371.958-36, tel. (11) 98484-7864, e-mail 

marisassouzaadv@gmail.com 

 Membros efetivos 
dra. Maria Silvia de Godoy Santos, inscrita na OABSP sob o n. 169.056 e no 

CPF/MF sob o n. 275.256.488-08, RG 30.327.889-4, tel. (11) 98147-9693, e-

mail silgodoy@hotmail.com 

dr. Sylvio Lagreca Neto, inscrito na OABSP sob o n. 141.379 e no CPF/MF 

sob o n.086.758.378-95, tel. (11) 99101-8946, e-mail 

lacrecaneto@adv.oabsp.org.br 
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Encerrada, assim esta reunião ordinária, com gravação na íntegra da mesma 

plataforma Zoom, sendo distribuído o cronograma das reuniões ordinárias do ano 

2021 no grupo de WhatsApp desta Comissão, com a convocação de todos para a 

próxima reunião, a se realizar no dia 23 de fevereiro de 2021, terça-feira, às 17:00 

horas, em sala virtual através da plataforma Zoom e desejando a todos os melhores 

votos de um excelente final de ano e boas festas. Fez-se 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 


