A Task Force IMAB reúne Mediadores
experientes e dedicados ao estudo e prática
da Mediação em empresas nos momentos de
diﬁculdades em suas atividades, sejam elas em
Recuperação Judicial, Extrajudicial ou
Antecedente, atuando de forma preventiva.
Possui como missão manter-se como um
grupo de proﬁssionais de referência na área.
Dentre suas iniciativas, inclui a ampla troca de
experiências, gerando conteúdo acadêmico e
informativo, com foco na atuação com a
perspectiva preventiva no sentido de
desenvolver planos para evitar a insolvência,
com o respaldo e estímulo da Lei 14.112/20.

De origens e formações diversas, os membros da equipe
multidisciplinar têm em comum o entusiasmo e o
interesse pela possibilidade de geração de valor para o
usuário da mediação.
Dessa expertise resultam oportunidades de
aprimoramento do processo, citando-se, dentre outros:
• a otimização das discussões de planos de recuperação, com o design
de um sistema de resolução de conﬂitos;
• estímulo a discussões produtivas e criativas, de forma a redirecionar
as partes para uma visão construtiva e de futuro;
• ambiente conﬁdencial, ajudando os envolvidos a trabalharem
questões subjacentes;
• maior oportunidade de manifestação para classes
sub-representadas;
• negociação mais aprofundada e anterior do plano, evitando
suspensões recorrentes de assembleia de credores;
• ambiente mais amigável que possibilita dirimir as desconﬁanças
mútuas e manter o relacionamento comercial de longo prazo.
• Impulso à elaboração de plano de recuperação antecedente a ﬁm de
evitar suspensões recorrentes de assembleia de credores
• Facilitar a comunicação entre as credores e empresas em
diﬁculdade, na busca de um melhor relacionamento , propiciando
maior esclarecimento dos pontos conﬂitantes e soluções mais
adequadas a todos.
• Auxílio na busca de soluções mais adequadas aos envolvidos.
• Maior celeridade na elaboração do quadro geral de credores e
redução de custos com a economia de tempo, das partes e dos
proﬁssionais envolvidos.

EQUIPE DE
MEDIADORES
Adolfo Braga Neto

Mediador com experiência em conﬂitos
empresariais, organizacionais, comunitários,
escolares e familiares.
Advogado (USP) e mestre em Direito (PUC-SP).
Presidente do Conselho de Administração do
IMAB – Instituto de Mediação e Arbitragem do
Brasil, Diretor de Relações Internacionais do
CONIMA (Conselho Nacional das Instituições
de Mediação e Arbitragem), Instrutor de
Mediação do CNJ e Diretor do ISCT (Institute
for The Study of Conﬂict Transformation).

Alexandre Augusto Fiori de Tella

Mediador certiﬁcado pela Escola Paulista de
Magistratura e também pela Universidade do
Missouri. Advogado especializado em
recuperação de créditos e relações de consumo.
Prof. e Pesquisador Assistente no Dep. de
Análise de Políticas Educacionais e Liderança na
Universidade do Missouri. Mestre em Direito
Processual Civil pela Universidade Paulista.
LL.M. em Resolução de Disputas pela
Universidade do Missouri. Doutorando em
Ensino Superior e Resolução de Disputas na
Universidade do Missou.

Caio Cesar Infantini

Mediador público (CNJ e TJSP) e privado (ICFML).
Advogado (PUC-SP), LL.M. (Master of Laws) em
Direito Empresarial (CEU Law School),
Pós-Graduado em Direito Civil e Processual Civil
(EPD).
Capacitado em Técnicas de Negociação (GVLaw).
Habilitado para “online dispute resolution” (ODR
Latinoamerica).
Membro da Comissão de Advocacia na Mediação e
Conciliação da OAB/SP e do GEMEP|CBAr.

Flávio Faibischew Prado

Mediador certiﬁcado (AASP e ICFML-IMI),
cadastrado junto ao CNJ e TJSP;
Advogado formado pela Faculdade de Direito da
USP e especialista em Processo Civil (ESA-OABSP).
Formação em Negociação (FGV),
Facilitador e instrutor de Justiça Restaurativa, com
ferramentas para gestão de grupos heterogêneos e
negociações multilaterais.
Capacitação em Mediação e Recuperação Judicial
(IMAB)

Agenor Lisot

Mediador e Supervisor em mediação.
Economista.
Diretor Secretário do Conselho de
Administração e professor do IMAB.
Mediador junto à CAM-CCBC e à Câmara de
Mediação e Arbitragem da CMA-FIESP/CIESP.
Cursos sobre Recuperação Judicial: Impactos da
Lei de Recuperação – OAB/SP, Recuperação
Judicial e Extrajudicial – IMAB, Congresso
Mundial de Mediação 2020.

Andrea Décourt Savelli

Mediadora certiﬁcada pelo ICFML e CNJ, com
formação em Negociação pela Yale University e
pela University of Michigan.
Advogada.Mestre em Administração de
Empresas com ênfase em Finanças Estratégicas
pelo Mackenzie e pós-graduada em Direito Civil e
Processo Civil. Foi aluna especial do mestrado em
Direito Civil pela USP. Mediação e Recuperação
Judicial (IMAB); Recuperação de Empresas Algi).
Vice-Presidente da Comissão de Mediação da
OAB Jabaquara. Membro da Comissão de
Advocacia na Mediação e Conciliação da OAB/SP,
do GEMA/CRA-SP e do GEMEP|CBAr.

Cláudia Fillett Fernandes

Mediadora certiﬁcada (IASP e ICFML/IMI), cadastrada
junto ao TJSP e CNJ.
Engenheira química (Escola de Engenharia Mauá), com
pós-graduação em Gerenciamento e Estratégia de
Produto (ESPM).Form ação continuada: Negociação e
administração de conﬂitos (FGV), Mediação e
Recuperação Judicial (IMAB), Mediação familiar
avançada, Mediação transformativa (IMAB),
Aperfeiçoamento em mediação familiar (EPM/TJSP),
Capacitação em mediação (ALGI/Mediaras/AR),
Arbitragem e mediação (ESA). Membro da Comissão
Advocacia na Mediação Conciliação (OAB/SP).

Lizandra Colossi Oliveira

Mediadora extrajudicial (ESA-OAB/BA), integrando
o Global Collaborative Law Council – GCLC, e
diversas instituições privadas no Brasil.
Advogada (UFBA) e mestranda em Direito (UCSAL)
e advogada colaborativa junto ao IBPC.
Co-fundadora da Comissão de Mediação e
Conciliação da OAB/BA – Subseção Lauro de
Freitas.
Mediação Transformativa (IMAB)
e Mediação em Recuperação Judicial (IMAB).

Maria Rita C. Almada Neder
Maria Inês Alves de Campos

Mediadora de conﬂitos e Advogada.
Certiﬁcação internacional IMI-ICFML (2017), I
Jornada ODR - Master Class/Daniel Rainey
(Algi/ICFML - 2018) Mediação emancipatória
familiar (IMAP – Portugal, 2018); Harvard
Negotiation Project (CMI Interser – 2019).
Certiﬁcações CNJ: Mediação Cívil (2014),
Mediação familiar e conﬂitos coletivos (2015),
Instrutora de mediação (2015), Supervisora
(2016), Oﬁcinas de parentalidade e justiça
restaurativa (2018), Mediação em Recuperação
Judicial (IMAB) (2020).

Mediadora e supervisora Cejusc (TJSP).
Cadastrada no TJSP , CNJ e nomeada pelo TRF3.
Graduada em Comunicação Social (Anhembi
Morumbi), pós-graduação em Administração
Mercadológica (FGV). Advanced Executive Program
(FDC / Kellogg School, Northwestern University).
Gestão para Organizações do Terceiro Setor (FGV);
Capacitação em Recuperação de Empresas (TMA
Brasil); Mediação e Recuperação Judicial (IMAB);
Resolucion de Conﬂictos a Distancia (ODR
Latinoamerica/CS Views); Extensão em Gestão de
Conﬂitos Corporativos (FGV); Mediação nas
Relações Empresariais (Simec). Membro da
Comisssão de Mediação e Conciliação OAB- Santana
e GEMA /CRA-SP

Paulo Henrique Moraes de
Assumpção

Paulo Henrique Moraes de Assumpção
Mediador privado (IASP – Instituto dos Advogados
de São Paulo).
Advogado (PUC-Campinas) com especialização em
Direito Tributário (IBET – Instituto Brasileiro de
Estudos Tributários).
Membro da Comissão da Advocacia na Mediação e
Conciliação da OAB/SP.
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