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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 30 DE JUNHO DE 2020. 

 
 

 

Aos 30 dias do mês de junho 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, anunciou a Ordem do Dia e na sequência apresentou a todos a 

convidada especial, Presidente da Comissão Especial de Honorários Advocatícios 

desta casa, Dra. Rosimeire Aparecida Felipusso Vieira Canuto, que após os devidos 

agradecimentos passou a discorrer, juntamente com a Presidente desta Comissão, 

Dra. Ana Luiza Isoldi, sobre o tema “Honorários do Advogado em Âmbito de 

Mediação”. Encerrada a palestra, passou-se aos debates, em seguida a Presidente 

agradeceu à Dra. Rosimeire sua presença, colaboração e disposição em auxiliar 

esta Comissão no processamento de futuro pedido de inclusão de parâmetros 

relativos aos honorários para os advogados que atuem como causídicos em 
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Mediações judiciais e/ou extrajudiciais, a ser encaminhado ao Egrégio Conselho 

desta casa tão logo seja possível. Dando continuidade, a presidente criou um grupo 

de trabalho para estudar, analisar a atualização da tabela comparativa das 

seccionais com relação a este tópico e por fim, formular justificativa e proposta a ser 

levada a efeito após as devidas aprovações pela Presidência. Este Grupo de 

Trabalho foi composto pelos membros voluntários desta Comissão, liderados pela 

Dra. Laura Zuppo, que atualizou a já existente tabela comparativa com as outras 

seccionais, juntamente com as dras. Lia Justiniano, Patrícia Freitas Fuoco, Thais 

Rossi Boaretto, Adriana Rocha Leite, Tatiana Cavalcanti Bolognani Alves, Claudia 

Schmidt e tendo a Dra. Monica Gama como responsável pelas parte relativa às 

Práticas Colaborativas.   

 

Dando continuidade, o Secretário-geral relatou o balanço do I Congresso Online de 

Mediação e Práticas Colaborativas, informando o sucesso do evento com mais de 

11.000 (onze mil) views até o dia 28 deste mês, ou seja em menos de quinze dias, 

com inúmeros compartilhamentos e comentários positivos. Houve assim a sugestão 

do palestrante do Congresso e membro consultor desta Comissão, dr. Alexandre 

Palermo Simões, que para maior aproveitamento do material produzido no I 

Congresso, se transcrevesse e difundisse tal conhecimento tão precioso. 

 

Passou-se então a posicionar a todos acerca da entrega dos artigos produzidos 

pelos Grupos de Estudo, sendo certo que já estamos aptos a receber os artigos e 

aguardamos respostas das questões encaminhadas à Secretaria das Comissões.  

Com a palavra a presidente desta Comissão, Dra. Ana Luiza Isoldi, explicou o novo 

projeto a ser viabilizado por esta Comissão, Rodas de Mediação e Colaboração a 

ser realizado em parceria com a Comissão Especial de Práticas Colaborativas, 

presidida pela Dra. Monica Gama. 

 

Por fim a presidente passou a palavra à Dra. Nathalie Martinez Biazzi, vice-

presidente desta Comissão que fez as devidas homenagens em comemoração aos 

5 anos de vigência da Lei de Mediação, no. 13.140/2015. Encerrada, assim esta 

reunião ordinária, com a convocação de todos para a próxima reunião, a se realizar 

no dia 29 de julho de 2020, quarta-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 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 


