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ABERTAS

SIMPÓSIO
INTERNACIONAL
ANTICORRUPÇÃO
O COMBATE À CORRUPÇÃO
E A NOVA ERA

29 DE ABRIL DE 2019
SÃO PAULO
LOCAL: CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA
*Transmissão ao vivo com Tradução Simultânea

Simpósio Internacional
Anticorrupção
_____________________________
A grande corrupção é o maior crime perpetrado contra
a raça humana e origem de todos os outros males –
uma epidemia que se esconde em sofisticados e
obscuros esquemas, atingindo níveis jamais vistos em
toda a historia, vitimando bilhões de pessoas.
Notadamente, o fato que definiu as eleições gerais de
outubro de 2018 no Brasil foi o clamor da vasta
maioria da população pelo fim da grande corrupção.
Os eleitores escolheram um presidente cuja principal
bandeira foi a do combate à corrupção e fim da
impunidade. Defensor também de menos Brasília e
mais Brasil, somado à combinação da ordem com o
progresso para retirar o país do colapso moral,
econômico, social e institucional e coloca-lo na rota do
desenvolvimento. Alicerçados em idêntico sentimento
anticorrupção, houve maciça renovação no Senado
(acima de 80%) e na Câmara (acima de 50%). Os
estados em sua maioria foram também marcados pelo
'não' à corrupção.

O evento contará com a participação de conferencistas
de renome, com distintas formações / backgrounds /
nacionalidades, para explorar o tema de uma forma
holística e efetiva – irá abordar a devastação causada
pela grande corrupção em seu contexto global,
especialmente as ricas experiências vividas pelos EUA e
Brasil, assim como sua gênese e complexa dinâmica e
as intercorrências entre as muitas variáveis.
Os crimes de corrupção, passam pelo suborno de
representantes dos diferentes poderes, agentes
públicos, se estendendo, mas não limitado, a crimes
financeiros, crimes de mercado de capitais, crime
organizado, lavagem de dinheiro, reciclagem de
capitais lavados e mercados de drogas e armas.
A partir disso, serão analisadas as formas através das
quais os novos paradigmas, contidos no clamor
popular manifestado nas urnas em outubro de 2018,
serão desenvolvidos e transformados em realidade, (i)
com ações que incluem, tanto a observância dos
princípios, leis e regras vigentes, como a introdução de
novas políticas publicas e reformas políticas/eleitorais,
legais/criminais, administrativas e econômicas. (ii)
Serão também apresentados os desafios a serem
enfrentados e as expectativas de médio e longo prazos.
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Programação
_____________________________
08:45 - 09:45 - Judge Jed Rakoff

07:00 - 08:00 - Credenciamento

Senior U.S. District Judge, U.S. District Court, Southern
District New York; o mais respeitado e conceituado Juiz
dos EUA em processos de corrupção/fraude/crime
financeiro. Juiz na ação coletiva contra a Petrobras,
que resultou no pagamento de US$ 2,95 bilhões (2018)
pela Petrobras. Esta é sua primeira visita ao Brasil.

08:00 - Boas vindas e Abertura dos
trabalhos

08:05 - 08:45 - Roberto Troster
Presidente e moderador geral do Simpósio.
PhD economia, FEA-USP, autor de artigos e
livros, palestrante e consultor de empresas,
governos e instituições financeiras no Brasil e
exterior, incluindo o Banco Mundial e o FMI.

09:45 - 10:45 - Fausto De Sanctis
Desembargador Federal – TRF-3. Reconhecido
internacionalmente como havendo dado inicio a uma
nova era no combate à crimes de corrupção, fraude,
colarinho branco, evasão fiscal, lavagem de dinheiro e
crime organizado no Brasil. Recebeu distinção honrosa
em International Law and Affairs em 2016 da New York
State Bar Association como magistrado-precursor das
decisões atinentes ao combate e à prevenção da
corrupção e da lavagem de dinheiro no Brasil.

10:45 - 11:15 - Coffee Break

11:15 - 12:15 - Thaméa Danelon
Procuradora da República do MPF - Operação Lava Jato
– São Paulo. Graduada em Direito pela Universidade
Católica de Santos, com mestrado em Direito Político e
Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e
especialização em Direito Penal e Processo Penal pela
Escola Superior do Ministério Público de SP.

12:15 - 13:15 - Modesto Carvalhosa
Advogado/Jurista. Referencia nacional no combate à
corrupção – participação em diversas iniciativas
anticorrupção, na reforma das regras sobre
contratação pública, bem como na autoria de
importantes obras, como livros, publicações e artigos
em grandes órgãos de imprensa.

13:15 - 13:45 - Eliana Calmon
Primeira mulher a integrar o STJ. Foi Corregedora
Nacional de Justiça e diretora da Escola Nacional de
Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM).

13:45 - Cerimônia de encerramento
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ONDE SERÁ O
EVENTO?
CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA

_____________________________

Rua Tabapuã, 445 - Itaim Bibi,
São Paulo - SP, 04533-001

INSCRIÇÃO
VAGAS LIMITADAS
Ver detalhes ao clicar no link

CLIQUE AQUI PARA SE
INSCREVER

inscrição ao lado.

Mais informações:
sia2019@sbeventos.com.br
Telefones: 11 3104-1491 | Toll
Free nacional: 0800 770-2074

_____________________________

CREDENCIAMENTO
Início às 7:00am, em 29 de abril de 2019.

É importante que o público participante
esteja devidamente acomodado em seus
lugares no auditório até no máximo

8:00am, horário em que serão iniciados os
trabalhos, com a programação cumprida,
pontualmente, em total observância dos
horários de cada palestrante.
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COMPROMISSO
SOCIAL
_______________________

Considerando que o evento não possui fins
lucrativos, em ocorrendo o eventual superávit,
o mesmo será doado à instituição de caridade
infantil a ser definida pela organização do
evento e divulgada a todos os participantes,
conferencistas, patrocinadores e apoiadores.
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Realização

Patrocinador Diamante

Apoio Institucional
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Mensagem do Chairman
do Simpósio
_____________________________
Minha longa experiência e pesquisa realizada ao longo dos últimos sete anos
comprovam que a grande corrupção é o maior crime perpetrado contra a raça
humana e origem de todos os outros males – uma epidemia que se esconde em
sofisticados e obscuros esquemas, atingindo níveis jamais vistos em toda a historia,
vitimando bilhões de pessoas em todo o planeta, inclusive e acentuadamente no
Brasil.
Não haveria pobreza, violência e outras mazelas sociais no Brasil, não fosse a
grande corrupção, que levou inclusive ao colapso financeiro, moral e institucional
do País – seriam seguramente bem abaixo dos alarmantes níveis atuais.
A permanente luta e indignação com a pratica desse crime hediondo foi a alavanca
propulsora que me levou a idealizar esse importante ‘Simpósio Internacional
Anticorrupção – 2019’ (SIA2019).
Para tal, fez-se importante reunir um grupo formado por algumas das maiores
autoridades no combate e prevenção de crimes de corrupção do Brasil e EUA, para
expor e debater o tema ‘O Combate à Corrupção e a Nova Era’ e contribuir para o
processo de renovação que ora se inicia.
O processo inclui, mas não está limitado ao maior engajamento e
aperfeiçoamento do papel da sociedade; aos valores morais e éticos nas três
‘casas’ de poder; à observância e cumprimento do império da lei; maior ação e
transparência pelos poderes constituídos e as reformas cruciais necessárias. Tudo
contido no grito de milhões de brasileiros que ecoou em todo o País desde 2013 e
que o levou a entrar nessa era de novos paradigmas.
Estamos envidando todos os esforços para que o SIA2019 cumpra com sua missão
de contribuir para um Brasil mais justo e digno.
Desejo a todos um excelente Simpósio!
Jorge Queiroz
Chairman SIA2019
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Biografia
_____________________________
Elaborou inúmeros trabalhos, publicações, artigos e deu
entrevistas sobre corrupção e recuperação de empresas em
revistas especializadas e para a mídia em geral: Journal of
the National Conference of Bankruptcy Judges, American
Bankruptcy Institute Journal; Euromoney; Insol
International; Valor Econômico; O Estado de São Paulo;
Folha de São Paulo; Revistas Veja, Isto É e Época; Revista
Migalhas; Consultor Jurídico, TV Globo, TV Record e outras.

Jorge Queiroz é conhecido especialista em combate à fraude e
corrupção, havendo atuado em alguns dos maiores crimes
financeiros já ocorridos no Brasil, com destaque, entre outros,
para: (i) o desmantelamento da quadrilha da construtora
Encol que lesou mais de 42 mil famílias de clientes e 12 mil
trabalhadores, envolvendo o Banco do Brasil; (ii) o bilionário
rombo e quebra do Banco Santos, que lesou milhões de
trabalhadores / participantes e pensionistas de grandes
fundos de pensão de estatais; (iii) as ilicitudes e quebra do
Frigorífico Chapecó que envolveu o BNDES.
Expert em Inteligência e Estratégia, Execução e Governança,
possui mais de trinta anos de experiência em Gestão /
Liderança, Finanças/Jurídica, Reestruturação, M&A, Mercado
de Capitais, Gestão de Risco.

Autor do livro “Corrupção, O Mal do Século – Entender para
Vencer o Maior Crime contra a Sociedade”, (Editora Alta
Books, 2018), com Prefacio de Monica de Bolle, PhD, Senior
Fellow no Peterson Institute for International Economics e
Director for Latin American Studies and Emerging Markets at
the School of Advanced International Studies at Johns
Hopkins University e Apresentação de Roberto Troster, PhD,
consultor de empresas, governos e instituições financeiras no
Brasil e exterior, incluindo o Banco Mundial e o FMI.
Coordenou e co-autorou o livro “Turnaround Corporativo –
Navegando em Períodos de Turbulência”, com apresentação
de Ashley Brown, Diretor da John Kennedy School of
Government da Universidade de Harvard (Ibradd/Livraria
Cultura, 2004) e co-autorou o livro “Recuperação de
Empresas - Uma Múltipla Visão da Nova Lei de Recuperação”
(FGV/Pearson, 2006).

Sua experiência inclui Exxon e Schlumberger e atuou como
Conselheiro, CEO, CFO e outras atribuições de nível sênior.
Liderou alguns dos maiores e mais complexos processos de
recuperação e gestão de crises, alguns tidos como ‘missão
impossível’ – Eluma S.A. Outras relevantes reestruturações
incluíram o conglomerado Ioschpe e a Citropectina.
Sob os auspícios do Instituto Brasileiro de Gestão e
Turnaround/IBGT: (i) lecionou e coordenou seminários/cursos
de Prevenção de Crises e Recuperação de Empresas; (ii)
coordenou o pioneiro Colóquio Brasil-EUA de Juízes de
Recuperação e Falências, em conjunto com a Associação
Paulista de Magistrados e a National Conference of
Bankruptcy Judges; (iii) organizou evento similar na
Argentina; (iv) conduziu várias conferencias internacionais
sobre recuperação de empresas e gestão de crises em todo o
país e (v) juntamente com associações e instituições de ensino
patrocinou conferencias e seminários sobre este mesmo tema;
(vi) participou de debates sobre corrupção em diferentes
partes do mundo, proferindo também palestras e
apresentações sobre corrupção, sua gênese, dinâmica e
diferentes politicas de prevenção e combate à mesma; (vii)
idealização e realização do Simpósio Internacional
Anticorrupção (29.04.2019), tendo como tema central ‘O
Combate à Corrupção no Brasil e a Nova Era’.

Queiroz é formado em engenharia pela Marquette University
com mestrado em Dinâmica de Sistemas pela Universidade de
Bergen, Noruega. Fez cursos de pós-graduação em Economia
na Fundação Getúlio Vargas/FGV, em Finanças no
Massachusetts Institute of Technology e em Direito na
Universidade de Bergen, onde participou também de cursos
de doutorado em Economia, Ciências Politicas e Filosofia.
Recebeu diferentes premiações e reconhecimento publico por
suas realizações profissionais, entre os quais os Prêmios de
Empresa do Ano, Empresário do Ano e Destaque
Empresarial.
“É o melhor CEO que conheci no Brasil – representa o que há
de melhor na nova geração de CEOs no Brasil.” - B. Sheahan,
Diretor do IFC/Banco Mundial.

Atuou como coordenador de estudos sobre crimes financeiros
no Brasil para a United Nations Commission on International
Trade Law/UNCITRAL. Participou como membro do Conselho
Consultivo do American Bankruptcy Institute/ABI. Foi
palestrante convidado em diversos eventos sobre crises no
Brasil e exterior patrocinados por institutos e associações
como: (i) American Bar Association/ABA; (ii) American
Bankruptcy Institute/ABI; (iii) Insol International; (iv)
International Insolvency Institute, do qual é membro
fundador; (v) Turnaround Management Association/TMA; (vi)
Association of Insolvency and Restructuring Advisors/AIRA;
(vii) universidades e associações no Brasil.A

“Congratulamo-nos pela eleição como a melhor empresa do
ano. O auspicioso fato enaltece as decisivas e inteligentes
ações implementadas na exemplar reestruturação da
empresa” Lazaro de Mello Brandão, Presidente do Conselho/Bradesco.
“É um prazer informá-lo de sua premiação pelas
contribuições para a Exxon Corporation. Eu e cada membro
do Conselho vimos expressar nossos agradecimentos por seus
esforços para a Exxon no ano que passou” - L.G.Rawl,
Presidente do Conselho, Exxon Corporation.
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