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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 26 DE OUTUBRO DE 2021. 
 

Aos 26 dias do mês de outubro 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 35 (trinta e cinco) membros e 
convidados, sendo esta ata, em formato digital a ser arquivada nos arquivos da 
Secretaria das Comissões desta Seccional. 
 

Iniciados os trabalhos, a Presidente, dra. Ana Luiza Isoldi, deu boas vindas à todos 
presentes nesta reunião virtual, agradecendo a disponibilidade em estarem presentes. 
Lida a Ordem do Dia pelo Secretário-geral, dr. José Antonio Mangini Junior, citou os 
novos integrantes da Comissão, nomeados recentemente pelas Portarias 775/21/PR, 
836/21/PR, 932/21/PR e 939/21/PR e a presidente, após as devidas apresentações, 
passou a palavra à Dra. Ana Luiza Pretel, membro efetiva desta Comissão, advogada 
e precursora da Mediação Condominial no país, para efetivar sua palestra com o tema 
“A importância da Mediação Condominial e seus reflexos nos demais segmentos.”. 
Dra. Ana Luiza Pretel iniciou sua fala reverenciando a Dra. Lia Justiniano dos Santos, 
pela grande relevância de seus ensinamentos à toda uma geração de Mediadores 
deste país, entre elas a própria palestrante e a presidente desta Comissão. Também 
elencou demais colegas desta Comissão que atuam na Mediação Condominial. Em 
sua fala destacou a necessidade de multiplicar os conhecimentos de forma 
responsável e consciente, bem como a necessidade de melhorar a capacitação dos 
profissionais, posto que a Mediação Condominial é uma das portas de entrada para o 
conhecimento e difusão de métodos autocompositivos de resolução de disputas, ainda 
mais levando-se em consideração que quase a totalidade da população mora, 
trabalha ou convive em Condomínios e a implementação e adequada aplicação da 
Mediação Condominial de forma correta e profissional, com certeza beneficiará todos 
os demais segmentos. Destacou também a importância de ter o Mediador que atua 
com condomínios conhecimentos específicos da legislação pertinente e do modus 
operandi de estruturas condominiais, que muitas vezes são equivalentes à pequenas 
cidades. Seguiu a palestra, rico e esclarecedor debate e participação ativa entre os 
participantes da reunião, com muitos exemplos e contribuições de vários membros da 
Comissão e que também atuam em Mediação Condominial. 
Dando sequência à Ordem do Dia, o secretário-geral , passou em detalhes o evento 
a ser realizado por esta Comissão denominado Encontro Paulista da Advocacia na 
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Mediação, no dia 28 de outubro, das 16h00 às 20h00 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.  
Por fim, o secretário-geral, abordou a II Jornada de Prevenção e Solução de Litígios, 
que neste mês de outubro de 2021 divulgou os 143 (cento e quarenta e três) 
enunciados aprovados, dando destaque aos membros desta Comissão que não só 
participaram ativamente da Jornada como tiveram seus enunciados aprovados pela 
coordenação geral e suas respectivas Comissões.  
Encerrada, assim esta reunião ordinária, com a convocação de todos para a próxima 
reunião, a se realizar no dia 24 de novembro de 2021, às 17:00 horas, em sala virtual 
através da plataforma Zoom. Fez-se constar também, o especial agradecimento à 
Secretaria das Comissões. Encerrou-se a reunião às 18:30 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 
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José Antonio Mangini Junior 

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


