
André Chateaubriand Martins 
Sócio, Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. E Quiroga Advogados, atua na área de Contencioso e Arbitragem, 
com foco em arbitragem nacional e internacional, contencioso cível e transnacional. Possui forte atuação na área 
de crédito, representando credores em processos de reestruturação e recuperação de empresas. Como 
especialista em Arbitragem, integrou, em 2013, a Comissão do Senado Federal para reforma da Lei de 
Arbitragem e elaboração de anteprojeto da Lei de Mediação. É coordenador da pós-graduação "Arbitragem 
Comercial e Métodos Consensuais de Solução de Conflitos", da Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro (PUC-RJ), e professor da graduação em Direito pela mesma instituição. Foi associado estrangeiro do 
escritório Baker Botts LLP, em Washington, D.C. (EUA), em 2006. Atualmente é diretor do Comitê Brasileiro de 
Mediação e Arbitragem (CBAr). 
 
 
Alexandre Camara  
É responsável pela área de Special Situations do BTG Pactual, onde gerencia posição proprietária em Corporate 
Turnaround, distressed Assets, Litigation Finance e Non Performing Loans. Exerce cargo de conselheiro do 
Banco Pan e na Enforce, cia do Grupo especializada em recuperação de ativos estressados. Camara ingressou 
no Pactual em 2003 e tornou-se sócio da BTG em 2008. Bacharel em Engenharia Elétrica pela PUC-RJ, recebeu 
seus 2 MBAs em Finanças e em Direito da Economia e Empresa pela FGV-RJ. Antes do Pactual, foi Diretor de 
Credito do Banco Prosper e responsável pela área de High Yield Corporate Credit do Banco BBM. 
 
 
Fabiana Solano 
Sócia  da área de Reestruturação de Dívidas e Insolvência desde 2011, do Felsberg Advogados. Atua ativamente 
na representação de devedores, credores e investidores em reestruturações privadas de dívidas e processos de 
recuperação judicial, extrajudicial e falências. Em 20 anos de atuação, representou clientes de diversos setores, 
com destaque para infraestrutura, indústria automobilística, varejo, papel e celulose. Participou dos casos mais 
relevantes de insolvência do país desde a entrada em vigor da lei 11.101/05, alguns deles vencedores ou 
finalistas do prêmio Deal of the Year da publicação Latin Lawyer. Teve relevante experiência nos Estados Unidos, 
onde concluiu seu LL.M e trabalhou com insolvência no White & Case LLP, participando de Chapter 15 e casos 
envolvendo reestruturações de empresas brasileiras. É representante do Felsberg no Meritas, aliança global de 
escritórios de advocacia full-service, que inclui mais de 175 escritórios em mais de 70 países. 
 
 
Fábio Rosas  
Sócio, do Cescon Barrieu Advogados,  com atuação destacada nas áreas de Recuperação de Empresas e 
Contencioso.Representa clientes nacionais e estrangeiros em casos judiciais, administrativos e arbitragens, 
consultoria e mediação empresarial. Atua principalmente em discussões relacionadas ao direito societário, 
contratos e transações empresariais, financiamentos e contratos bancários, representa instituições financeiras, 
credores, financiadores e investidores em reestruturação de dívidas, recuperação de empresas e em fusões e 
aquisições de empresas em recuperação. 
Fábio Rosas participou em casos premiados pela publicação inglesa Latin Lawyer como “Negócio do Ano” de 
reestruturação de empresas “Deal of the Year”, nos anos de 2011 (Independência), 2012 (Celpa), 2014 (OGX), 
2015 (OAS), 2017 (OOG) e pela publicação IFLR como “Negócio do Ano” de reestruturação de empresas “Deal 
of the Year”, no ano de 2016 (OAS) e 2018 (OOG). 
Tem sido frequentemente indicado como um dos principais advogados no Brasil pela Chambers and Partners, 
Legal 500 e Latin Lawyer. 
 
 
Juliana Hoppner 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, Pós-Graduada pela New York University e pelo MBA Management da PUC-Rio. 
 
 
 
Luiz Fabiano Silveira Saragiotto  
É Sócio-Diretor da Journey Capital e possui mais de 20 anos de experiência no mercado brasileiro de Crédito e 
Estruturação. Até Jan-17 era chefe do grupo de Credito Estruturado no Brasil e chefe de NPLs para America 



Latina no Deutsche Bank, trabalhando na originação, estruturação e distribuição de novos empréstimos para 
empresas high-yield, assim como trading no mercado secundário de distress loans e bonds. Adicionalmente, 
realizou a gestão de portfolio de NPLs Latam.  Antes de entrar no DB, Fabiano passou 19 anos no Bank of 
America Merrill Lynch, sendo 9 anos na equipe de Special Situations para Am. Latina, com foco em trading e 
estruturação de high-yield and distress transactions, reestruturação de dívida e portfólios de crédito; e 10 anos 
nas áreas de Corporate e Investiment Banking, incluindo M&A advisory, Corporate Finance e Crédito, nas cidades 
de São Paulo e Miami.  
Luiz Fabiano é presidente executivo e vice-presidente do conselho da TMA Brasil (Turnaround Management  
Association). Formado em Administração de Empresas na Universidade Presbiteriana Mackenzie. 
 
 
Luiz Cláudio Salgueiro Galeazzi 
CEO da Galeazzi Associados, onde entrou como sócio em 2001, com mais de 25 anos de experiência em gestão 
de empresas. Na Galeazzi, participou de diversos projetos de melhora de performance, reestruturação, e gestão 
de crises no Brasil e no exterior. 
Tendo adquirido experiência em diversas indústrias e segmentos, atuou em empresas de telefonia, energia, 
saúde, alimentos, indústria automotiva, seguros, varejo, mídia, bancos, calçados, armas, energia, entre outras. 
Participou em processos de: Due Dilligence; PMI (Post Merger Integration), Fusões e Aquisições (M&A), Financial 
Planning, Planejamento Estrategico, Processos Orcamentários (Base Zero) e Debt Workout. Luiz também 
participou ativamente em processos de recuperações judicial no Brasil e no exterior (tanto do lado do credor 
como do devedor). 
Luiz tem experiência em Mediação. Antes de Entrar na Galeazzi Associados Luiz foi Diretor de empresas na 
Agro-Industria (de 1997 até 2000), Factoring (de 1991 até 1996) e Softwarehouse (de 1985 até 1989). Formado 
em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas-SP. Luiz é um dos fundadores do TMA onde é 
Conselheiro. Luiz também participa do Conselho Consultivo da SAA – Secretaria da Agricultura e Abastecimento 
do Estado de São Paulo. 
 
 
Márcia Yagui 
Sócia da By Capital, Executiva Sênior em Finanças Corporativas com mais de 30 anos de experiência na 
condução de processos de reestruturação operacional e financeira, recuperação judicial e renegociação de 
dívidas de empresas, avaliação de empresas, operações estruturadas (FIDCs, CRIs, CRAs, IPOs), avaliação e 
negociação de carteiras de créditos não performados e Fusões e Aquisições.Executiva sênior da KPMG, PwC e 
Deloitte na prática de Restruturação de Empresas, responsável pela condução de operações emblemáticas de 
restruturação e renegociação financeira nos setores de Mídia & Telecom, Agronegócios, Varejo, Autopeças, 
Energia e Logística.  
Líder da prática de avaliação e estruturação de venda de carteiras de crédito não performados (NPLs) para a 
América Latina na PwC, tendo avaliado e negociado mais de USD 5 bilhões de créditos não performados junto 
a bancos de investimento, comerciais e desenvolvimento.Head of Pricing de carteiras corporativas da Recovery 
do Brasil, empresa investida do Banco Itaú e IFC. Forte relacionamento junto a instituições financeiras locais e 
internacionais, escritórios de advocacia e varas especializadas de Recuperação Judicial. 
Membro fundador da Turnaround Management Association (TMA do Brasil). Presidente do Comitê de Cursos e 
Eventos entre 2011 e 2013 e Presidente da Associação em 2012 e 2013. . Membro do Conselho de 
Administração da TMA desde 2015. 
Professora e coordenadora dos cursos de especialização em Turnaround e Recuperação Judicial de Empresas 
no Insper (Instituto de Ensino e Pesquisa) desde 2011. Palestrante em diversos eventos locais e internacionais 
sobre o mercado de restruturação e créditos não performados. 
 
 
Rafael de Amorim Fritsch 
Sócio e Gestor da Canvas Capital, 19 anos e experiência em credito distressed e HY, trabalhou no JPMorgan, 
Bank of América e Deutsche Bank / Arrowgrass, CIO JGP Credito (2011-2015). Rafael Possiu graduação em 
Economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ) e MBA com mérito pela London 
Business School. 
 
 
 
Renato Luiz de Macedo Mange 
Sócio Fundador, Mange Advogados, graduado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo em 
1974. Inscrito na OAB/SP sob n.º 35.585. Ex-Presidente da Associação dos Advogados de São Paulo-AASP 



(1995/96). Especializado há mais de 40 anos em direito falimentar. Consultor jurídico de instituições financeiras. 
Membro de Comissões examinadoras do Projeto da Lei de Falências e Recuperações (Lei 11.101/05) 
constituídas pela Ordem dos Advogados do Brasil-SP e Instituto dos Advogados de São Paulo. Ministra aulas e 
palestras sobre Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falência em diversas entidades públicas e privadas. Sua 
atuação foi destacada pela “Chambers & Partners - Latin America” como referência na área. Indicado como 
“leading lawer” pela “Legal 500 – Latin America”. 
 
 
Antonio Cardoso 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, middle market 
corporativo. Toro é bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade de São Paulo, com cursos de 
especialização em reestruturação de empresas na Harvard Business School e INSEAD. Além disso, é membro 
do conselho consultivo o Instituto Brasileiro de Gestão e Turnaround e membro-fundador do capítulo brasileiro 
da Turnaround Management Association. 
 
 
Francisco Eduardo Clemente Pinto Filho 
Sócio-Diretor, da KPMG no Brasil, especialista em Gestão de Crises, Turnaround, Reestruturação Financeira e 
Gerenciamento de Caixa, com mais de 12 anos de experiência na KPMG Brasil (9 anos), KPMG UK (2 anos) e 
KPMG no Oriente Médio / Arábia Saudita (1 ano). 
Desde 2014, lidera  equipe de reestruturação da KPMG no Brasil - responsável pelas atividades de 
desenvolvimento de negócios, gerenciamento de equipe, relacionamento com o cliente e resposta às entregas e 
compromissos de reestruturação financeira. 
 
 
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. 
 
 
Tamires Endringer 
Possui graduação em Ciências Contábeis pela Universidade Vila Velha (2011) e especialização em Perícia 
Judicial Cível e Trabalhista pela Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Belo Horizonte(2013). Atualmente 
é Coordenadora Acadêmica da Faculdade PIO XII - Cariacica. Tem experiência na área de Administração, com 
ênfase em Ciências Contábeis. 
 
 
Thomas Dulac Müller 
Sócio Dulac Müller Advogados, com atuação nas áreas de direito societário, falência e recuperação de empresas. 
Mestrando em Direito pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) do Rio Grande do Sul. Especialista em Direito 
Tributário pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Professor da Escola Superior do Ministério 
Público e da Pós-Graduação em Direito da Pontifícia Universidade Católica (PUC) do Rio Grande do Sul. Membro 
da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Seções de São Paulo e do Rio Grande do Sul. 
 
 
Washington Luiz Dias Pimentel Júnior  
Advogado, Especialista em Estruturação, Reorganização e Planejamento Societário, M&A, Turnaround, 
Reestruturação e Recuperação de Empresas. Possui Formação em Educação Executiva em M&A e 
Recuperação Judicial de Empresas 
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