


O Instituto Recupera Brasil – IRB é uma organização sem fins lucrativos, fundada em 
2010 com a finalidade de estimular o estudo e aprimoramento da aplicação da Lei de 
Recuperação de Empresas bem como o debate sobre temas empresariais e financeiros.

Em 2020, o IRB constituiu o Centro de Mediação do Instituto Recupera Brasil – CMIRB, 
a primeira câmara de mediação empresarial, altamente especializado na solução de 
conflitos relacionadas à dificuldade econômico-financeira, no âmbito pré-processual e 
processual. 

A câmara tem atuação em âmbito nacional para mediações extrajudiciais e está 
cadastrada perante o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de 
Conflitos (Nupemec) dos Tribunais de Justiça dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro.
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A Mediação existe como Política Pública no Brasil desde 2010 e foi regulamentada com a 
promulgação da Lei de Mediação em 2015, mesmo ano em que recebeu grande incentivo 
legislativo com a reforma do Código de Processo Civil.

O processo de Mediação deve sempre ser orientado pelos princípios: 

 Imparcialidade do mediador; 
 Isonomia entre as partes; 
 Oralidade; 
 Informalidade; 
 Autonomia da vontade das partes; 
 Busca do consenso; 
 Confidencialidade; e 
 Boa-fé.

Com a recente reforma da Lei de Recuperação de Empresas, a Mediação foi reconhecida 
como uma ferramenta de renegociação do endividamento, conferindo segurança 
jurídica para sua aplicação na solução de conflitos empresariais desta natureza.

Com esse reconhecimento, as empresas com dívidas que iniciarem o processo de me-
diação, poderão obter judicialmente a suspensão das execuções e penhoras de bens por 
60 (sessenta) dias.

SEGURANÇA 
JURÍDICA DA 
MEDIAÇÃO



MOTIVOS 
PARA 
MEDIAR 
COM O 
CMIRB

EQUIPE 
ESPECIALIZADA

 
O corpo de mediadores do CMIRB 

é composto por profissionais neutros, 
imparciais, independentes e altamente 

qualificados e especialistas no âmbito 
empresarial e na reestruturação 

de empresa.

PROCESSO 
ON-LINE E 

PLATAFORMA 
AUTOMATIZADA

 
A mediação é conduzida em uma plataforma 

totalmente on-line e de fácil utilização, com o intuito de 
gerar praticidade aos todos os envolvidos.

MAIS 
DE 10 ANOS 

DE EXPERIÊNCIA 

A experiência da equipe permite a 
entender melhor o anseio do credor e o 

problema enfrentado pelo devedor, auxiliando 
na busca de solução justa e equilibrada em todas as 

etapas de negociação.

TRANSPARÊNCIA E 
CELERIDADE

O CMIRB prima pela transparência 
possibilitando o acompanhamento do trabalho 

dos mediadores e do corpo técnico, bem como pela 
previsibilidade através da estimativa de custo do 

procedimento.
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