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ATA DE neuruÃo onolruÁnrA DA corvrssÃo ESpEcTAL DE ESTUDos DE
REcupERnçÃo JUDtctAL e ralÊructA, REAL|ZADA EM i0 DE JUNHo DE
2019

Aos 10 dias do mês de junho de 2019, às 10 horas, na Sede Cultural da Ordem dos
Advogados do Brasil, Praça da Sé - 385 - 50 andar - centro - Säo Paulo - SP, foi
aberta

a reuniäo ordinária da Comissäo de Estudos de Recuperação Judicial e

Falência pelo Presidente Dr. Oreste Nestor de Souza Laspro. Com

a palavra,

o

da necessidade de alinhamento prévio com a Presidência da
Comissão em caso de eventuais pronunciamentos perante a imprensa ou outros
órgäos em nome da Comissão, contando com a concordância dos Membros
presentes. Na sequência, o Presidente sugeriu a organizaçâo de dois congressos
Presidente tratou

anuaissobrea matéria afeta à Comissão, sendoo primeiro nasdatasde 10, 11 e14
de outubro de 2019, no período da manhä, e o segundo, em junho de2020, ficando
Membros Elias Mubarak, Julio Mandel, lvo Waisberg e Flavio Yarshell
responsáveis pela organizaçäo dos Congressos. Com a palavra, o Membro Julio

os

Mandel sugeriu a elaboração de enunciados a serem publicados pela Comissão
como conclusöes do Congresso. Na sequência, ressaltou-se a importância desta
Comissäo apresentar sugestões aos projetos de lei sobre a matéria afeta em trâmite

no Congresso, em especial o PL 1022012018 e o PL 157212011, sendo designados

os Membros lvo Waisberg e Gilberto Giansante para a preparação do material para
deliberaçäo desta Comissão. Prosseguindo,

o Presidente designou os Membros

Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, Gilberto Giansante e Elias Mubarak para

obtençäo de patrocínios

e organização para publicação de dois livros ou

revistas

anuais sobre a matéria. Por fim, foram designados os Membros Fabio Souza Pinto e
Fabio Busnardi Fernandes para organizaçäo e divulgaçäo de palestras em comarcas

do interior, a princípio uma palestra por mês, a partir do mês de agosto, sob a
supervisäo da Presidência,

Encerrou-se

a

reuniäo às 11 horas, com

a

assinatura dos presentes na lista

entregue a Secretaria das Comissões.
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