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Lia Justiniano dos Santos         
 
 

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 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. 

• Durante o percurso profissional, em paralelo, participei ativamente das 

atividades do PNBE (Pensamento Nacional das Bases Empresariais) que 

objetivavam o desenvolvimento do empresariado nacional e a ampliação da 

cidadania como um todo; 

• Nos meios jurídicos, minha participação nas entidades de classe – Conselho da 

AASP e Conselho Seccional da OAB/SP - objetivou contribuir para o avanço do 

conhecimento jurídico e o desenvolvimento de ações coletivas de envergadura 

na defesa dos interesses da classe dos advogados; 

• Venho desenvolvendo extenso e profundo trabalho associativo e de divulgação 

e desenvolvimento da Mediação e da Arbitragem participando do CONIMA; 

• Organizando cursos, ministrando aulas e atuando como Conciliadora participei 

desde o inicio da introdução do modelo conciliatório no Judiciário Paulista;  

• Coordenei o primeiro convenio entre uma instituição de mediação de conflitos 

(CEREMA) e uma Câmara de Arbitragem (SP ARBITRAL – Câmara de 

Arbitragem Empresarial de São Paulo) com foco na resolução de conflitos 

empresariais; 
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• Integrei e participo do IBDFAM, do IBDP, do IBDiC, do CBAR, instituições que 

buscam a renovação e o aprofundamento do conhecimento jurídico e também 

dos meios extrajudiciais e consensuais de resolução de conflitos; 

• Participei de palestras e fiz conferências no Brasil e no exterior. Escrevi artigos, 

dei entrevistas para rádio e TV divulgando os avanços e novidades do 

conhecimento e do mundo jurídico; 

• Nessa caminhada reuni um vasto e diversificado acervo de informações, estudo 

e experiência que posso transmitir e transformar em realidade. 

Formação 

• Graduação em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade Paulista de Direito - 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 1961/1965.  

• Aperfeiçoamento em Direito das Relações Sociais - Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, 1976/81. 

 

• Formação em Mediação  – 

•  ABN Formação e Consultoria Multidisciplinar, 1999/2000. 

• Curso Latino-Americano de Capacitação em Mediação de Conflitos. Mediaras 

São Paulo e Buenos Aires – 1º semestre 2010 

• Especialização e Capacitação contínua – El Modelo Circular Narrativo y los 

Sistemas familiares – Sara Cobb, Carlos Sluzki, Francisco Diez, Margarita Solari 

– agosto 2011. 

• Curso de Comunicação Não-Violenta – Sven Frohlich – ag/Nov 20 

• Treinamento em Mediação Transformativa com Joseph Folger – 2013/2014 

 

• Formação em Técnicas de Negociação   

• – Estratégias e Técnicas de Negociação - Escola Superior de Propaganda e 

Marketing – janeiro 2003. 

• - Técnicas de Negociação – GVLAW – 1º sem. 2004. 
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• Formação interdisciplinar  

• - Curso de Formação Sócio-Educacional – Psicodrama Pedagógico – GETEP - 

Grupo de Estudos de Técnicas Psicodramáticas S/C Ltda.- fev/2003-dez/2004.  

• – Teoria Psicodramática– GETEP – Grupo de Estudos de Técnicas 

Psicodramáticas S/C Ltda. – ano 2005. 

• Curso de Neurociências ministrado por François Bogacz – 1º semestre de 2015. 

 

Atividades profissionais  

• Advogada autônoma inscrita na OAB/SP em 09/05/1967, com escritório 

abrangendo toda a área de contencioso cível e contratos; 

• Integrante como sócia, de forma sucessiva, de duas diferentes sociedades de 

advogados (1995 a 2016), com escritório especializado em Direito Civil e 

Processo Civil, na área contratual, no contencioso e na prevenção de conflitos; 

• Integrante como sócia do Gabinete de Mediação de Conflitos – GMC 2015/2016 

• Professora Assistente na área de Direito Civil, na Graduação da Escola Paulista 

de Direito da PUC-SP 1977/79.  

• Assessora Parlamentar - Câmara Municipal de São Paulo, 1983/85. 

• Conciliadora no Juizado de Pequenas Causas - Foro Regional da Lapa, 

1988/1993. 

• Conciliadora - Setor de Conciliação em Primeiro e Segundo Grau de Jurisdição 

do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 2003/2007 

• Mediadora – mediação facilitativa e mediação transformativa,  2000/2016  

• Docente - Instituto Brasileiro de Consultoria e Mediação 2001/2003 

• Docente - Curso de Conciliação e Mediação de Conflitos da Escola Paulista de 

Magistratura – EPM 2004/2007 

• Coordenadora e Docente do Curso de Conciliação e Mediação de Conflitos da 

Escola Superior da Advocacia – ESA 2004/2006 

• Sócia fundadora, Mediadora e Presidente do Conselho Deliberativo - Centro de 

Referencia em Mediação e Arbitragem – CEREMA 2003/2008. 
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• 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 2005/2011. 

Idiomas 

• Português 

• Espanhol         

Dados Pessoais 

• Estado civil: separada judicialmente 

• Nacionalidade: brasileira 

• Idade: 73 anos 

• Escritório: Rua Maestro Cardim, 560, conj. 154 CEP 01323 000.  

• São Paulo SP Brasil 

• Telefones (11) 3284-5244/3288-9701 (11) 987074406 (celular). 

• e-mail: lia@liajustiniano.adv.br / liajust@uol.com.br 

 

São Paulo, 2016. 


