
                                                                                                               

        CURSO MEDIAÇÃO E RECUPERAÇÃO                                      

                               JUDICIAL                                                             

OBJETIVO: aprofundar os conhecimentos dos participantes no ambiente de 

recuperação empresarial, a partir das oportunidades dialógicas possíveis no 

ambiente extra e judicial. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 

Primeiro dia: 23 de setembro de 2020 - 19h00 às 21h00 – Prof. Dr. Paulo Furtado 

Limites das soluções alternativas dos conflitos 

Aspectos práticos da Mediação nos processos de Recuperação Judicial 

Celeridade e efetividade da Mediação 

Desafios e boas práticas 

 

Segundo dia: 28 de setembro de 2020 -19h00 às 21h00 – Prof. Dr. Rodrigo D´Orio  

A Recuperação Judicial como processo: o conflito coletivo de interesses 

Aspectos psíquicos do conflito 

A composição como fim e a Mediação como Solução 

 

Terceiro dia: 30 de setembro de 2020 – 19h00 às 21h00 - Professor Adolfo Braga 

Mediação, a flexibilidade de seu processo dialógico 

Mediação e a identificação de seus participantes 

Acordos Experimentais, Parciais e Totais 

 



 

Duração: 6(seis) horas 

Material Didático: serão disponibilizadas os slides e os textos utilizados pelos 

Professores durante o Curso.           

Investimento: R$ 260,00(duzentos e sessenta reais) e R$ 170,00(cento e setenta 

reais) para filiados do IMAB, instituições e escritórios parceiros e apoiadores. 

Reserva de Vaga: Para reserva de vagas, pedimos efetuar deposito do valor de R$ 

70,00(setenta reais) em conta corrente a ser informada pelo IMAB e remeter 

comprovante de depósito por email (contato@imab-br.net). Quanto ao valor restante 

informaremos tão logo iniciado o Curso. 

Certificados: os participantes que cumprirem com a frequência mínima de 90% e 

tiverem participação ativa nas atividades receberão certificado de participação.  

Inscrições e Informações: contato@imab-br.net 

 

CORPO DOCENTE 

Professor Paulo Furtado 

Juiz da 2 Vara de Falências e Recuperação Judicial da Comarca da Capital de Sâo 

Paulo. Ex-Juiz Assessor da Presidência e da Corregedoria do TJSP. Coordenador dos 

Núcleos Regionais da Escola Paulista da Magistratura. Associado do IBR – Instituto 

Brasileiro de Recuperação de Empresa. 

 

Professor Rodrigo  D’Orio Dantas 

Rodrigo D'Orio Dantas é advogado, administrador judicial, mediador e psicanalista, 

especialista, mestre e doutor em direito pela PUC-SP. Sócio na Chad e Roman 

Associados. 

 

Professor: Adolfo Braga Neto - Advogado, Mediador, Supervisor em Mediação, 

Instrutor do CNJ – Conselho Nacional de Justiça, Presidente do Conselho de 

Administração do IMAB e Autor de artigos e livros sobre métodos adequados de 

resolução de conflitos. 

 

mailto:contato@imab-br.net

