SAO PAUTO

ATA DE REUNIAO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS DE
RECUPERAçÃO JUDICTAL E FALÊNC|A, REALTZADA EM 19 DE AGOSTO DE
2019

Aos 19 dias do mês de agosto de 2019, às 09 horas e 30 minutos, na Sede Cultural
da Ordem dos Advogados do Brasil, Praça da Sé

-

385

- 40 andar -

Centro - Säo

Paulo - SP, foi aberta a reunião ordinária da Comissão de Estudos de Recuperação

Judicial

e Falência pelo Presidente Dr. Oreste

Nestor de Souza Laspro. Com a

palavra, o Presidente procedeu à leitura da Ata de Reunião Ordinária realizada em
18 de julho de 2019, cuja redaçäo restou aprovada pela unanimidade dos membros

presentes. De início, reiterou-se
Presidência

da

a necessidade de alinhamento

prévio com a
Comissão em caso de eventuais pronunciamentos perante a

imprensa ou outros órgãos em nome da Comissäo. Na sequência, discutiu-se a
possibilidade de apoio da Comissão e/ou da OAB/SP ao Projeto de Lei visando à
reforma da Lei no 11.10112005. Diante da escassez de tempo, definiu-se que logo
após o término desta reunião a Secretária da Comissäo deverá circular entre todos

os membros a versão mais atualizada do Projeto, devendo os membros enviarem
seus apontamentos até 21 de agosto de 2019, permanecendo como responsáveis
pela análise das eventuais sugestões e pela interlocução com o Grupo de Consenso

os membros Gilberto Giansante, Julio Mandel e Elias Mubarak. Prosseguindo,
Presidente colocou em debate o programa do Congresso que será realizado em

o

11

de outubro de 2019, nomeando como responsáveis pela organização do evento os

membros Flavio Yarshell, Elias Mubarak, Gilberto Giansante

e Julio Mandel,

devendo estes elaborar o programa, com definiçäo dos temas e palestrantes, até 26
de agosto de 2019, obedecendo ao pnzo de 50 dias de antecedência requerido pela
secretaria e áreas de apoio, ficando pendente também a possibilidade de realização

do evento no auditório principal, com capacidade para 350 pessoas. Continuando,
discutiu-se sobre

a

conveniência

do lançamento da primeira revista eletrônica

I

organizada por esta Comissäo por ocasião da realização do Congresso do dia 11 de

outubro de 2019, ficando como responsáveis pela organização da revista os
membros Renata do Nascimento Mello, Elias Mubarak, Gilberto Giansante, Marcio

Calil

e Fernando Cerello,

devendo

a Secretária Juliana Shiguenaga informar os

requisitos e exigências da OAB para a publicação, Por fim, tratou-se das palestras a

serem organizadas no interior, sendo definida

a palestra a ser realizada em

Catanduva, em27 de setembro de 2019, no período da noite, com participação do
Dr. Paulo Furtado e do Presidente, além de palestra em Sorocaba, em 22 de outubro

de 2019, período da manhã, com o Dr. Marcelo Sacramone, ficando pendente a
definiçäo de data para realização de evento em Guarulhos, e permanecendo como
responsáveis pela organizaçäo dos eventos no interior os membros Fabio Souza e

Fabio Fernandes. Encerrou-se

a

reuniäo

às 10 horas e trinta minutos, com a

assinatura dos presentes na lista entregue a Secretaria das ComissÕes.

esto

pro

Presidente
Comissäo Especial de Estudos de Recuperação Judicial e Falência

