Dados para

Nomeação

Experiência, profissionalismo multidisciplinar
e fiscalização em processos de recuperação
judicial, falência e insolvência.

Sentinela Administradora
Judicial

Sentinela Administradora Judicial é concebida como pessoa

Profissional Responsável
Claudete Figueiredo

Administração Judicial de falências e recuperações judiciais,

jurídica especializada no exercício do encargo legal de
sendo resultado da sinergia de mais de 20 (vinte) anos de
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(51) 98188.6102
E-mail
claudete@administradorajudicial.adv.br

experiência acumulada pelos sócios Claudete Figueiredo, João
Pedro de Oliveira, Renata Fabris e Henrique Gama na área de
insolvência.
Nossa equipe multidisciplinar conta com o apoio técnico/legal
de profissionais das áreas do Direito, Administração,
Contabilidade, Economia e Finanças, conferindo maior eficiência
no atendimento aos Magistrados, serventias cartorárias,
Ministério Público, devedores, credores e demais interessados,

Site
www.administradorajudicial.adv.br
Endereço
Rua Sapiranga, 90 Salas 301
Edifício Civic Center | Jardim Mauá
Novo Hamburgo | RS
CEP 93548-192

contribuindo para a solução adequada dos processos de
recuperação judicial, falências e insolvências, com capacitadade
para atender demandas de pequeno, médio e grande porte.
A Sentinela Administradora Judicial e seus sócios são membros
participativos do TMA (Turnaround Management Association) e
do IBAJUD (Instituto Brasileiro de Administração Judicial).
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DIFERENCIAIS

Sócios fundadores com sólida experiência na condução de processos de
insolvência, com histórico de atuação em mais de 50 recuperações
judiciais e 230 falências, inclusive de grupos empresariais, além de 12
processos de insolvência.
As listas de processos em andamento podem ser consultadas
através dos links:
http://administradorajudicial.adv.br/categoria/recuperacao-judicial/
http://administradorajudicial.adv.br/categoria/falencia/
http://administradorajudicial.adv.br/categoria/insolvencias/
Capacitação para realizar a prévia verificação das condições exigidas para
o processamento da recuperação judicial (constatação prévia), com
emissão de laudo técnico.
Site intuitivo e de fácil acesso – www.administradorajudicial.adv.br – com
ferramenta dedicada ao recebimento de divergências/habilitações de
crédito e credenciamento para participação em Assembleia Geral de
Credores, contando ainda com o serviço de disponibilização de peças
processuais e informações relevantes dos processos conduzidos pela
Sentinela Administradora Judicial.
Ferramentas digitais para a realização de Assembleia Geral de Credores
virtual e híbrida com transmissão ao vivo ou presencial, com aplicativo
exclusivo desenvolvido pela Sentinela Administradora Judicial (disponível
para Android e iOS) para registro da presença e votação dos credores,
proporcionando a redução de custo para os processos de recuperação
judicial.
Depósito para a guarda de documentação contábil e de recursos humanos
das empresas falidas, proporcionando a redução de custo para os
processos de falência.
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APP
SENTINELA
ADM JUDICIAL

O aplicativo Sentinela Administradora Judicial pode ser instalado
em qualquer dispositivo móvel Android ou iOS ou acessado
diretamente pela internet, sendo utilizado para registro da
presença e votação das deliberações em Assembleia Geral de
Credores, mediante login com usuário e senha disponibilizados
previamente para cada credor/procurador credenciado para o
ato, além de possibilitar o acompanhamento processual e acesso
às principais peças processuais.
O APP possibilita o acompanhamento da votação em tempo real,
com indicação do voto de cada credor e resultado final da
votação, emitindo relatórios para apresentação no processo,
conferindo máxima transparência ao procedimento.
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Sócios

Claudete Figueiredo

João Pedro de Oliveira

Bacharel em Direito
Universidade Luterana do Brasil

Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais
Universidade do Vale dos Sinos

Advogada inscrita na OAB/RS 62.046

Advogado inscrito na OAB/RS 60.207

Pós-graduada em Direito Processual Civil
Universidade Luterana do Brasil.
LLM em Direito Empresarial
Fundação Getúlio Vargas/RJ
Certificada por aprovação pelo TMA
(Turnaround Management Association) em
curso de Administrador Judicial: Jurídico,
Contabilidade / Finanças e Ética / Boas Práticas
Coautora e uma das coordenadoras da
obra “Recuperação Judicial, Falência e
Administração Judicial”

LLM em Direito Empresarial
Fundação Getúlio Vargas/RJ
Certificado por aprovação pelo TMA
(Turnaround Management Association)
em curso de Administrador Judicial:
Jurídico, Contabilidade / Finanças e Ética /
Boas Práticas
Coautor da obra “Recuperação Judicial,
Falência e Administração Judicial”

Coautora da obra “Mulheres da Insolvência”,
idealizada pelo IBAJUD

Cursos de extensão pós reforma da Lei
11.101/05 (alterada pela Lei 14.112/20)
certificados pelo TMA, AJURIS e AASP

Cursos de extensão pós reforma da Lei
11.101/05 (alterada pela Lei 14.112/20)
certificados pelo TMA, ESA e AJURIS

Curso de Direito Tributário – Recuperação
Judicial e Falência certificado pela AJURIS
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Renata Fabris

Henrique Gama

Bacharel em Direito
Centro Universitário Ritter dos Reis

Bacharel em Ciências Jurídicas e
Sociais - Pontifícia Universidade
Católica do Rio Grande do Sul

Advogada inscrita na OAB/RS 62.499
Pós-graduada em Processo Civil
Centro Universitário Ritter dos Reis
LLM em Direito Empresarial
Fundação Getúlio Vargas/RJ
Curso de Administrador Judicial dos
módulos de Contabilidade / Finanças e
Ética / Boas Práticas - TMA (Turnaround
Management Association)
Certificada por aprovação pelo TMA em
curso de Administrador Judicial
Coautora da obra “Recuperação Judicial,
Falência e Administração Judicial”
Cursos de extensão pós reforma da Lei
11.101/05 (alterada pela Lei 14.112/20)
certificados pelo TMA, ESA e AJURIS

Advogado inscrito na OAB/RS 85.190
LLM em Direito Empresarial
Fundação Getúlio Vargas/RJ
Certificado por aprovação pelo TMA
em curso de Administrador Judicial
Coautor da obra “Recuperação Judicial,
Falência e Administração Judicial”
Cursos de extensão pós reforma da Lei
11.101/05 (alterada pela Lei 14.112/20)
certificados pelo TMA, ESA e AASP
Cursos de LGPD para Administradores
Judiciais realizado pelo IBAJUD
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