Biografia Candidatos - Chapa 2018
Conselho Administrativo (ordem alfabética)
Conselheiros Titulares:
1. Domingos Fernando Refinetti
Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP) – 1972/1976.
Curso de Especialização em Administração de Empresas para Graduados – CEAG – Escola de
Administração de Empresas de São Paulo – Fundação Getúlio Vargas – 1989/1991. Advogado,
árbitro e mediador. Sócio fundador de Stocche Forbes Padis Filizzola Clápis Passaro Meyer e
Refinetti – Sociedade de Advogados. Membro da Ordem dos Advogados do Brasil, da
International Bar Association, ex-Membro Efetivo do Conselho e da Diretoria da Associação dos
Advogados de São Paulo, Conselheiro da Turnaround Management Association - Seção Brasil e
do IBR - Instituto Brasileiro de Estudos de Recuperação de Empresas.
2. Eduardo Seixas
Sócio líder da Área de Administração Judicial da Alvarez & Marsal no Brasil. É especialista em
reestruturação de empresas e em processos de recuperação judicial e falência. Formado em
Engenharia de Produção pela UFRJ com MBA Executivo pela IBMEC Business School e cursou
Business Studies na University of Westminster em Londres. Ao longo de sua carreira, assessorou
diversos acionistas e empresas em diversos projetos no Brasil e Exterior nos mais variados
setores, assumindo cargos de gestão como CEO, CRO e CFO, e atuando também como consultor.
Presidente do Instituto Brasileiro de Administração Judicial - IBAJUD e Membro do TMA Turnaround Management Association.
3. Francisco Satiro
Doutor em direito comercial pela USP; professor de direito comercial da USP e da Direito GV. Pos
doutor em Direito empresarial pelo Instituto Max Planck de Hamburgo. Membro titular do
Conselho de recursos do Sistema Financeiro Nacional. Advogado em Sao Paulo.
4. Joel Bastos
Atua na área de insolvência (reestruturações e renegociações de dívidas, recuperações judiciais
e falências) e contencioso judicial e arbitral.
Ao longo de 25 anos de carreira atuou em litígios complexos envolvendo direito comercial e
societário, energia elétrica, telecomunicações, direito bancário, responsabilidade civil, direito
autoral. Participou de litígios e negociações internacionais envolvendo casos de insolvência
transnacional e investimentos estrangeiros.
Desde o advento da Nova Lei de Falências atuou e atua em todos os mais relevantes casos de
restruturação do país, patrocinando os interesses de companhias em crise dos mais variados
ramos de atuação. Reconhecido no país e no exterior como um dos advogados mais notórios
nesta área, em 2006 ganhou o Deal of the Year pela condução do Parmalat e em 2015 atuando
no caso OAS. Participou e coordenou as maiores e mais complexas recuperações judiciais do país.
É mencionado reiteradamente em diversos diretórios jurídicos como o Chambers, Latin Lawyer,
Legal 500 e PLC (Practical Law Company), e é membro de honra do International Whos´s Who.
Palestrante usual e professor convidado em diversos cursos universitários e de especialização.
Graduado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie (1992), é membro
fundador e membro do Conselho de Administração do Turnaround Management Association TMA Brasil, além de membro da Comissão Especial de Direito Bancário da OAB.
5. Sergio Duque Estrada
Sócio fundador da Valormax Consultoria Administrativa e Financeira, empresa cuja origem data
de 1998, e que atua prioritariamente em M&A, Turnaround e Recuperação Judicial de empresas.
Foi diretor executivo da área de Fusões & Aquisições e Privatizações do BankBoston no Brasil;
diretor da área de finanças corporativas da Socimer do Brasil (Socimer Group of Switzerland);

diretor do Banco JP Morgan Chase; e assessor da presidência do BNDES. Como conselheiro, atua
ou atuou no Grupo UNP de ensino superior; no MIS e no Paço da Artes (SP); na Newmark Frank;
e no TMA (instituição da qual é membro fundador e foi vice presidente do conselho). Na área
acadêmica, como professor, ministrou na Escola Superior de Propaganda e Marketing o curso
"Introdução ao Mercado Financeiro, além de participar como palestrante de inumeros cursos e
seminários. Formado em administração pela Fundação Getulio Vargas, tem pós graduação em
finanças pela PUC-Rio, e MBA pela New York University (Stern School of Business).
Conselheiros Suplentes:
6. Alexandre Camara
Alexandre Camara é responsável pelas áreas de High Yield Credit e Structured Finance do BTG
Pactual. Trabalha em nosso escritório de São Paulo. Camara ingressou no Pactual em 2003 e
tornou-se sócio da BTG em 2008. Antes do Pactual, foi Diretor de Credito do Banco Prosper e
responsável pela área de Middle Corporate Credit do Banco BBM. Camara recebeu seus MBAs
em Finanças e Direito da Economia e Empresa pela FGV-RJ e é bacharel em Engenharia Elétrica
pela PUC-RJ.
7. Cassio Cavalli
Consultor Sênior em Insolvência e Reorganização de Empresas do Veirano Advogados, no Rio de
Janeiro e em São Paulo. Árbitro e parecerista. Professor da Fundação Getulio Vargas - FGV Direito
Rio, nos cursos de graduação e mestrado. Doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS) e Mestre em Direito pela PUCRS. Autor de diversos livros e artigos sobre
direito empresarial, dentre os quais "A construção jurisprudencial da recuperação judicial de
empresas", publicado em co-autoria com Luiz Roberto Ayoub.
8. Eduardo Takemi
Eduardo é Bacharel em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro em 1996, Mestre
em Direito pela Universidade do Estado do Rio de janeiro em 2000 e Doutor em Direito pela
Universidade do Estado do Rio de Janeiro em 2004.
Também é Professor Adjunto de Direito Comercial da Universidade do Estado do Rio de Janeiro
desde 2013; Professor da Pós-graduação em Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro
desde 2000; Professor da Fundação Getúlio Vargas até 2011; Professor da Universidade Cândido
Mendes desde 2000; Membro do Conselho Editorial da revista Quaestio Juris desde 2013;
Coordenador Geral da Revista dos Tribunais do Rio de Janeiro; Representa clientes brasileiros e
estrangeiros em litígios de alta complexidade; Ampla experiência em planejamento sucessório e
patrimonial, com vistas à minimização dos impactos da sucessão no patrimônio familiar, Membro
de diversas bancas examinadoras e autor de diversos livros e artigos.
9. Leonardo Morato
Leonardo L. Morato é mestre (com louvor e distinção) em Direito Processual Civil e doutorando
em Direito Comercial pela PUC/SP. É o sócio responsável pela área de Falência e Reestruturação
de Empresas e de Créditos no escritório Tauil & Chequer, associado ao escritório internacional
Mayer Brown. Nessa prática, lida com frequência com transações e demandas contenciosas
relacionadas a empresas em situação distressed, incluindo processos de recuperações judiciais e
extrajudiciais, transações de compra e venda de ativos ou de empresas insolventes,
reorganizações societárias, reestruturação de dívida, constituição de garantias e demais questões
correlatas. A prática contenciosa de Morato é mais abrangente que os casos de insolvência,
sendo um especialista em disputas complexas (tanto no Judiciário quanto em arbitragens)
relacionadas a instituições financeiras e a diversas indústrias, como a do agronegócio, petróleo e
gás, energia, mineração e construção civil.
10. Renato Boranga
Sócio Moelis & Company

Conselho Fiscal (ordem alfabética):
Conselheiros Titulares:
01. Antonio Toro
Antonio Toro é responsável pelos serviços de Recuperação de Empresas da PricewaterhouseCoopers no
Brasil desde 2001. Toro tem mais de 25 anos de experiência profissional em consultoria e auditoria de
empresas, tendo atuado em reestruturações, assessoria em venda e compra de empresas e avaliações
de negócios dos mais variados segmentos da economia, como energia, mídia e entretenimento, produtos
de consumo, varejo, comércio internacional, entre outros. Parte de sua experiência profissional advém
também da assessoria na compra e venda de carteiras de crédito inadimplentes, envolvendo créditos no
seguimento de varejo, middlemarket corporativo. Toro é bacharel em Ciências Contábeis pela
Universidade de São Paulo, com cursos de especialização em reestruturaçao de empresas na Harvard
Business School e INSEAD. Além disso, é membro do conselho consultico o Instituto Brasileiro de Gestão
e Turnaround e membro-fundador do capítulo brasileiro da Turnaround Management Association.
02. Luis Gustavo Bacelar
Especialista em Direito Empresarial pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Especialista em
Interesses Difusos e Coletivos pela Escola Superior do Ministério Público. Advogado especializado na área
jurídica empresarial, focada da restruturação empresarial (turnaround), direito falimentar, bancário,
contencioso cível e empresarial, tendo atuado em inúmeros casos de recuperação judicial desde a
promulgação da lei. Membro da TMA Brasil e do Instituto Nacional de Direito Recuperacional. Autor de
diversos artigos jurídicos sobre recuperação judicial, publicados em periódicos especializados, além de
ter participado e organizado diversas palestras e seminários na área.
03. Osana Mendonça
Sócia responsável por Insolvency – KPMG T&R, Osana tem acumulado experiências nas áreas de
Controladoria e Direito Preventivo das áreas Cível e Comercial, bem como em serviços de litígio e forenses
desde 2000. Como gerente do Departamento Forense desenvolveu investigação de fraude em todos os
setores da indústria, instituições financeiras e administração pública, rastreamento de ativos, laudos
periciais, assistência técnica em Arbitragens e Ações Judiciais. Desde 2010 atua na área de Restructuring
em projetos de reestruturação e administração judicial.Formação e qualificação técnica Advogada e
Técnica em Ciências Contábeis e Membro do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo
e da OAB. É Membro do Conselho de Examinadores de Fraude - Certified Fraud Examiners (CFE). Possui
especialização em Direito Societário pelo IBMEC.
Conselheiros Suplentes:
04. Joice Ruiz
Mestre em Direito Comercial pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo FDUSP (2014).
Graduada pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo FDUSP, com ênfase em direito
empresarial (1993). Sócia do escritório Satiro e Ruiz Advogados. Administradora Judicial. Vice
Presidente do IBAJUD – Instituto Brasileiro de Administração Judicial. Especialista em Direito
Tributário pelo CEU – Centro de Extensão Universitária. Especialista em Direito Autoral pela
Universidade de Lisboa-Portugal. Membro do IBR – Instituto Brasileiro de Estudos de Recuperação de
Empresas. Membro do TMA Brasil. Autora do livro “Administrador Judicial na Recuperação Judicial e
na Falência”. –
05. Juliana Bumachar
Juliana Bumachar é advogada, sócia-titular de Bumachar Advogados Associados, escritório
especializado em Recuperação Judicial e Falências há mais de 40 anos no mercado. É Presidente da
Comissão Especial de Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falência da OAB/RJ e Vice-Presidente da
Comissão Especial de Falências e Recuperação Judicial do Conselho Federal da OAB. Professora da
Pós-Graduação da FGV Direito Rio. Possui MBA em Direito Empresarial pela FGV. É, ainda, PósGraduada pela New York University e pelo MBA Management da PUC-Rio.

06. Paulo Campana
Formação: Universidade de São Paulo, Faculdade de Direito, 2003. Curso Intensivo de Direito
Comparado na Universität Sazlburg em 2005. Mestrado em Direito Civil na Universidade de Coimbra
em 2007. Doutor em Direito Comercial na Universidade de São Paulo. Membro fundador do
Turnaround Management Association do Brasil (TMA Brasil), ocupando atualmente o cargo de
Conselheiro Fiscal da instituição, é também membro da INSOL International e participou de
programas de formação de líderes na área de insolvência promovidos pelo International Insolvency
Institute (III) e pelo National Conference of Bankruptcy Judges (NCBJ). Paulo Campana também é
membro de comitês da TMA Brasil e do III NextGen. Autor de diversos artigos e palestrante na área,
Paulo Campana participou de grupos de estudo e pesquisa na Universidade de São Paulo relacionados
à insolvência, à recuperação de empresas e à proteção dos direitos creditórios. Nascido em 27 de
Novembro de 1980, Jaú, SP, Brasil. Admitido na OAB/SP em 2004 sob nº 221.090. Área de Atuação:
Empresas e Contratos Empresariais e Insolvência.

