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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 29 DE SETEMBRO DE 2021. 
 

Aos 29 dias do mês de setembro 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 50 
(cinquenta) membros e convidados, sendo esta ata, em formato digital a ser arquivada 
nos arquivos da Secretaria das Comissões desta Seccional, sendo certo que a reunião 
foi gravada na plataforma Zoom pelo link disponibilizado pela Secretaria das 
Comissões. 
 

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, passou-
se ao primeiro tópico: Votação por unanimidade perante a Sessão Ordinária do 
Conselho Seccional do dia 27 de setembro de 2021 da proposta realizada por esta 
Comissão, em conjunto com a Comissão de Práticas Colaborativas, para inclusão das 
atividades de assessoria jurídica em Métodos Autocompositivos na Tabela de 
Honorários Advocatícios da OAB SP. Assim. O Secretário-geral passou a narrar o 
histórico de tal proposta dentro desta Comissão, a formação de Grupo de Estudos 
para a formulação da indigitada proposta ao Conselho, e antes da leitura do voto 
convergente com ampliação do voto proposto, trazido pela Conselheira dra. Marie 
Claire Fidomanzo, fez os devidos agradecimentos e homenagens ao Sr. Conselheiro 
Relator dr. Sidnei Alzídio Pinto, aos Conselheiros que se manifestaram com votos 
convergentes, Conselheira dra. Claudia Schwers, também presidente da Comissão 
de Direito Processual Civil, Conselheiro dr. Fernando Marcos Lopes e por fim, a 
Conselheira e membro desta Comissão, dra. Marie Claire Fidomanzo. Também foram 
prestados os devidos agradecimentos e homenagens aos colegas de casa que nos 
apoiaram Presidente - dr. Caio da Silva Santos, Vice-Presidente – dr. Ricardo Toledo 
santos Filho, Conselheiro Dr. Tayon Soffener Berlanga – Presidente da Comissão de 
Ensino Jurídico, Dr. Ruy Dourado, Conselheiro e Presidente da Comissão de 
Arbitragem, Dra. Rosimeire Aparecida Felipusso – Presidente da Comissão de 
Honorários Advocatícios, Conselheiro dr. Marcos Flesch e, Conselheira dra. Fabiana 
Garcia. Da mesma forma foram prestados os devidos agradecimentos e homenagens 
aos membros desta Comissão que fizeram parte do Grupo de Trabalho para o estudo 
da proposta de inserção na Tabela de Honorários, a saber: dra. Ana Luiza Isoldi – 
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Presidente, dra. Monica de Andrade Gama – Presidente da Comissão de Práticas 
Colaborativas, dr.  José Antonio Mangini – Secretário-geral desta Comissão, dra. Julia 
Garcia – Secretária-geral da Comissão de Práticas Colaborativas, dra. Adriana da 
Rocha Leite – Presidente da Comissão de Mediação de Itapetininga, dr. Fernando 
Catelan Cordeiro – Presidente da Comissão de Direito Sistêmico do Tatuapé, dra. 
Cláudya Schemidt, dra. Lia Justiniano, dra. Laura Zuppo, dra. Patrícia Freitas Fuocco, 
dra. Tatiana Cavalcanti Bologna e dra. Thais Rossi Boaretto. Destacou-se também as 
inúmeras congratulações recebidas, sendo certo que os agradecimentos à todas as 
mensagens foram realizados na pessoa do dr. Adolfo Braga Neto, com a leitura da 
mensagem postada no grupo de WhatsApp desta Comissão, que aqui se transcreve:  
“Acredito que todos os integrantes desta Comissão, por vcs liderados, possuem o 
alcance desse enorme passo que foi dado. Como sabem, esta gigante conquista tem 
a aparência de um único item na Tabela de Honorários da OABSP, mas aponta para 
a direção irreversível do reconhecimento.” Na sequência foi dada à palavra à dra. 
Monica de Andrade Gama – Presidente da Comissão de Práticas Colaborativas desta 
casa que destacou o incansável trabalho desta Comissão e a parceria entre as duas 
Comissões que renderam ótimos resultados com inúmeros projetos, Webinares, 
palestras e eventos nestes anos de gestão. Na sequência a Presidente fez 
homenagens emocionantes à dra. Lia Justiniano dos Santos, que juntamente ao 
agradecimento fez breve relato do histórico da Mediação no Brasil, a qual teve 
participação ativa, destacando o efetivo reconhecimento da Mediação e dos métodos 
autocompositivos com a inserção na Tabela dos Honorários Advocatícios da OABSP. 
Falou também na sequência da importância desta inserção na Tabela para os 
advogados do interior, a dra. Adriana Rocha Leite. Dessa forma e por todo o exposto 
nas falas do Secretário-geral e da Presidente desta Comissão, aguarda-se a devida 
publicação da nova edição da Tabela de Honorários, agora com a inclusão votada por 
unanimidade pelo Conselho desta Seccional. 
Dando sequência à Ordem do Dia, a Presidente e o secretário-geral , esmiuçaram em 
detalhes o evento a ser realizado por esta Comissão denominado Encontro Paulista 
da Advocacia na 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. Também foi abordada a Nota técnica 
acerca das Cláusulas Contratuais que está sendo desenvolvida pelo grupo que conta 
com a participação da dra. Sandra Bayer, dr. Luis Fernando Guerreiro, dr. Alexandre 
Simões, dra. Patricia Fuocco, dra. Cecília Mattar, dra. Juliana Viotti, dra. Miriam Cecília 
e dra. Rosmari, além da nossa Presidente e do Secretário-geral, dr. José Antonio 
Mangini Junior. Antes do encerramento foram todos convidados para participar e 
divulgar o XII Rodas de Mediação e Colaboração, que já se encontra com o convidado 
principal confirmado, o Presidente desta subseção, dr. Caio Augusto Silva dos Santos, 
no dia 19 de outubro,  às 17h00. Relatado e convidados todos para o Webinar a ser 
realizado em 30 de setembro, às 17h00, realizado em parceria com a Comissão de 
Práticas Colaborativas e Comissão de Direito Sistêmico do Tatuapé, com o tema 
“Visão Sistêmica aplica às Práticas Colaborativas e Mediação de Conflito”, com o 
palestrante, sr. Matheus Santos. Na sequência foi dada a palavra à dra, Paola Carmo 
Lima, para relatar acerca dos eventos dos dias 05 e 18 de outubro p.fututo, às 17h00 
e 18h00, respectivamente, com o tema “Os Desafios da Proteção dos Mananciais e 
Construção de Consenso”, projeto realizado por esta Comissão em conjunto com a 
Comissão de Direito Ambiental, na qual a OAB e as nossas Comissões figuram como 
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as construtoras do consenso em questão altamente relevante para o Estado de São 
Paulo. 
Encerrada, assim esta reunião ordinária, com gravação na íntegra da mesma 
plataforma Zoom, com a convocação de todos para a próxima reunião, a se realizar 
no dia 26 de outubro de 2021, às 17:00 horas, em sala virtual através da plataforma 
Zoom, quando então terá a exposição da membro desta Comissão, dra. Ana Luiza 
Pretel, com o tema “A importância da Mediação Condominial e seus reflexos nos 
demais segmentos”, bem como convocando a todos os presentes para participarem 
dos eventos que esta Comissão apoia e participa ativamente. 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 
 
 

__________________________________ 
José Antonio Mangini Junior 

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


