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Lia Justiniano dos Santos 

Celular 11 9 8707 4406  
e-mail: liajust@uol.com.br 
 
Atividades e vida profissional 

· Da dedicação ao direito civil e à advocacia do contencioso durante longa e fértil carreira 
profissional, com a aprovação da Lei de Arbitragem, visualizei o novo horizonte que se formava 
para o universo da resolução de conflitos. A partir desse momento inclui nos meus objetivos 
profissionais o estudo, a divulgação e o exercício dos novos métodos e a adoção do novo 
paradigma para a resolução de conflitos através dos meios extrajudiciais de solução de 
controvérsias, os MESCs ou MASCs, mantendo constante a atualização na área da advocacia 
contenciosa. 
 
· Nos meios jurídicos: 
 
· Advogada inscrita na OAB/SP em 09/05/1967, com atuação como autônoma e posteriormente  
como sócia, de forma sucessiva, de duas diferentes sociedades de advogados, com escritório 
especializado em direito civil e processo civil, na área contratual, no contencioso e na prevenção 
de conflitos; 
 
· Participação nas entidades de classe, no Conselho da AASP – Associação dos Advogados de São 
Paulo e no Conselho Seccional da OAB/SP. 
 
· Na área da mediação de conflitos: 
 
· Mediadora  – mediação facilitativa e mediação transformativa a partir do ano 2000. 
 
· Sócia do Gabinete de Mediação de Conflitos – GMC; 
 
· Realização de extenso trabalho associativo e de divulgação  como integrante da diretoria do  
CONIMA – Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem; 
 
· Fundadora e presidente do Conselho Deliberativo do  CEREMA – Centro de Referencia em 
Mediação e Arbitragem; 
 
. Coordenadora do Convênio de Cooperação Técnica entre o Centro de 
Referência em Mediação e Arbitragem - CEREMA e a SP ARBITRAL – Câmara 
de Arbitragem Empresarial de São Paulo; 

 
· Docente e coordenadora de cursos no Instituto Brasileiro de Consultoria e Mediação e nos 
Cursos de Conciliação e Mediação de Conflitos da EPM - Escola Paulista de Magistratura  e  da 
ESA - Escola Superior da Advocacia  da OAB/SP; 
 
· Participação como membro da Comissão de Arbitragem e Mediação da OAB/SP; 
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· Participação como consultora da Comissão da Advocacia na Mediação e na Conciliação da 
OAB/SP. 
 
 
       São Paulo, novembro de 2020. 


