
Nós do IBAJUD aprendemos a celebrar as vitórias!
Queremos assim, primeiramente, saudar todos os nossos mais de 5 mil seguidores no Instagram. Vocês 
IBAJUDIANOS fazem deste Instituto o palco da Insolvência Brasileira. Gratidão por estarem conosco.

Mais uma vez um mês de muitas realizações. Motivos para seguirmos celebrando as conquistas dos 
IBAJUDIANOS. Vamos lá:

AnunciamosAnunciamos um curso transformador que, reunindo um incrível corpo docente com a liderança da Dra. 
Samantha Longo, nos permite atuar melhor na vida profissional e pessoal: CURSO DE MEDIAÇÃO NA 
RECUPERAÇÃO EMPRESARIAL. A Mediação afirma-se como valioso instrumento de construção de pontes 
entre sujeitos desavindos, especialmente numa época em que expressões como “confinamento” ou 
“distância social” se fizeram íntimas do quotidiano de todos. Para além, empresas em RJ precisam 
trabalhar com o tempo, que é um dos ativos mais valiosos. Com o auxílio da mediação, poder-se-á 
agilizar a resolução de conflitos, evitando a judicialização da questão. Em outras palavras, quanto mais 
cedocedo aparece a solução, maior as chances de a empresa se manter ativa. Assim, a Mediação no processo 
de Recuperação Judicial traz uma situação de ganha-ganha e, hoje, essencial aos Agentes do Universo 
da Insolvência. 

Outra conquista para celebrar. Estamos no website do STJ: o nosso IBAJUD em parceria inédita com o 
Instituto Justiça&Cidadania e com o nosso Curador Institucional, Dr. Bruno Rezende, irá realizar um evento 
tratando do ambiente da insolvência nas óticas do CNJ, STJ e OAB - com um interessante balanço prático 
dos primeiros meses da Lei 14.112/20 e das recentíssimas novidades do Grupo de Trabalho do CNJ, 
destacando e homenageando as brilhantes atuações do Dr. Daniel Carnio e do Dr. Henrique Ávila.

TTambém anunciamos a parceria pioneira para a capacitação em Direito Empresarial com foco em 
Insolvência entre a OAB-MT e o IBAJUD. A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso 
(OAB-MT), por meio da Escola Superior da Advocacia (ESA), e o nosso Instituto firmaram um termo de 
cooperação que visa incentivar a capacitação dos advogados e estagiários inscritos na OAB-MT na 
área do Direito Empresarial, com ênfase no sistema de insolvência. A OAB-MT é a primeira Seccional do 
Brasil a firmar esta parceria, que oferecerá 10% de desconto na realização dos cursos do IBAJUD. 
Queremos aqui enaltecer o trabalho realizado pelo Dr. Breno Miranda - Diretor de Inovação do IBAJUD.

TiTivemos, neste mês 5 quadros de nosso produto MINUTO DA INSOLVÊNCIA. 
Contamos com a participação de nossos associados:

• Dra. Gabriele Chimelo - Advogada, Administradora Judicial, e sócia da SCA Advogados de Porto 
Alegre/RS, Especialista em Enfrentamento e Reestruturação de Empresas e Associada IBAJUD. Ela tratou 
do tema: "Encerramento da Falência e Sua Nova Redação"
• Dr. Antônio Frange Júnior - Advogado Especialista em Recuperação Judicial, sócio do Frange 
Advogados e Associado IBAJUD. Ele tratou do tema: "Contabilidade do Produtor Rural"
•• Dr. Pedro Cascaes Neto - Advogado Empresarial, Administrador Judicial, Prof. e Árbitro. Sócio da 
Cascaes, Hirt & Leiria Advocacia Empresarial, Leiria & Cascaes Administração Judicial e Associado 
IBAJUD. Ele tratou do tema: "O Administrador Judicial e sua equipe multidisciplinar "
• Dr. Filipe Marques Mangerona - Administrador Judicial, Advogado, sócio da Brasil Trustee 
Administração Judicial e Associado IBAJUD. Ele tratou do tema: "Normatização da Consolidação 
Substancial"
•• Dr. Alex Stochi Veiga - Advogado, Especialista em Responsabilidade Civil e Associado IBAJUD. Ele 
tratou do tema: "A Mutação do Art. 1° da Lei 11.101/05"

Tivemos, ainda, um momento especial em nossa plataforma IN THE BOOK responsável por lançamentos 
virtuais de obras do Direito da Insolvência.
OO IBAJUD, ofertou em primeiríssima mão um bate papo com o nosso querido Mestre, Manoel Justino, e o 
nosso Curador Acadêmico, Dr. Eronides Santos, sobre a 15ª Edição do livro LEI DE RECUPERAÇÃO DE 
EMPRESAS E FALÊNCIA. A obra, atualizada com os vetos afastados e com quadro comparativo entre as 
Leis 11.101/05 e 14.112/2020, conta, ainda, com a coautoria especial do 
Dr. Eronides A. Rodrigues dos Santos relativamente à Insolvência Transnacional.

OO Grupo Permanente de Aprimoramento da Insolvência – GPAI, da qual o IBAJUD faz parte, 
desenvolveu um “Manual de Boas Práticas GPAI 2021” com o objetivo de uniformizar os procedimentos 
do processo de recuperação judicial e falência. Fruto de estudos e discussões com os profissionais da 
área, elaborou formulário, planilhas e modelo de relatórios que darão maior transparência a todo o 
processo, padronizando as informações que devem ser prestadas pelo devedor, administrador judicial, 
o que propiciará uma melhor compreensão do processo e a realização de análises estruturadas mais 
rapidamente. O IBAJUD divulgou também, em primeira mão, esta importante e útil informação. 

OO IBAJUD participou da Audiência Pública na OAB Federal. Trata-se do MARCO LEGAL DO 
REEMPREENDEDORISMO. Um importante evento oficial para tratar do PLP 33/2020 - uma alternativa 
para a recuperação das pequenas e microempresas em crise. Representando o IBAJUD a audiência 
contou com a participação do nosso Curador Institucional, Dr. Bruno Rezende e da advogada, Dra. 
Juliana Bumachar, mantenedora e associada do Instituto; além do Deputado Federal Hugo Leal e do 
Senador Ângelo Coronel. O IBAJUD sempre à frente dos marcos históricos e bem representado!

Anotem na agenda:

Dia 01.06.21, às 18h30min.Dia 01.06.21, às 18h30min.
CURSO DE MEDIAÇÃO NA RECUPERAÇÃO EMPRESARIAL com Time de peso, liderado pela 
Dra. Samantha Longo.

Dia 10.06.21
SabemosSabemos como os IBAJUDIANOS estão com saudades do Brasil em Portugal: basta relembrarmos o I 
Congresso Luso-Brasileiro em outubro de 2018, com a palestra imortal do querido Mestre, 
Desembargador Newton de Lucca. Assim, para celebrar e homenagear este importante dia, O Dia de 
Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas e também o dia da Língua Portuguesa, 
convidamos os IBAJUDIANOS a assistirem o conVIDA #porElas - Grande Encontro de Magistradas 
Portuguesas e Brasileiras que será transmitido em nossas mídias sociais e em nosso site. Apresentação 
Dra. Rosely Cruz – Advogada, Diretora e Fundadora do IBAJUD. Participantes: Des. Monica Di Piero - 
DesembarDesembargadora do TJ do Rio de Janeiro, Dra. Anglizey Solivan de Oliveira - Juíza da Vara Regional 
e Especializada em Falência e Recuperação Judicial de Cuiabá, Dra. Octávia Marques - Juiza de Direito 
em Vila Nova de Gaia/PT e a Dra. Elisabete Assunção - Juiza de Direito do Juizo de Comércio de 
Lisboa/PT

Começaremos a divugar o projeto do ANUÁRIO para a primeira semana de junho.

O IBAJUD segue forte no cumprimento de sua missão: desenvolver conteúdo teórico e prático 
relacionado aos processos de recuperação extrajudicial, judicial e falência, voltado a todos os 
operadores do direito, juízes, promotores, administradores judicias, peritos, além de disseminar 
conhecimento através de cursos, encontros jurídicos, Fóruns, Seminários e Congressos nacionais e 
internacionais.

Bom junho IBAJUDIANOS. Sigamos construindo.

 #juntosomosmaisfortes  #jásomos+de9.500

RRodrigo Cahu Beltrão
Presidente
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