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Data: 16/05/2011 - Segunda-Feira
Horário: 09h00m às 11h00m
Local: Auditório da Sede do IBRADEMP
Endereço:Av. Angélica, 2.163 - Térreo - São Paulo - S.P.

Lançamento do Comitê Anticorrupção e Compliance
Temas relacionados à legislação anticorrupção e compliance têm se tornados cada vez mais
relevantes tanto para empresas estrangeiras com negócios ou investimentos no Brasil
quanto para empresas brasileiras de perfil multinacional. Antes restritos a áreas específicas
do direito, temas de compliance hoje integram a agenda da maioria dos negócios e das
transações comerciais e financeiras.
O engajamento e constante treinamento em assuntos de compliance constituem fatores
essenciais na formação de uma cultura de compliance, reconhecidos pelas mais importantes
legislações internacionais anticorrupção. Nesse sentido, as recém publicadas diretrizes da
Lei Britânica Anticorrupção consideram que um dos elementos aptos a demonstrar o
envolvimento dos executivos na prevenção de corrupção é a participação em órgãos
externos a fim de discutir o tema.
Com o objetivo de fomentar a discussão sobre o assunto, no Brasil e no exterior, e de
contribuir para o debate e para formação de profissionais da área jurídica e empresarial, o
IBRADEMP - Instituto Brasileiro de Direito Empresarial decidiu lançar uma nova comissão de
estudo voltada ao tema.
Os principais projetos do Comitê Anticorrupção e Compliance serão expostos na reunião de
lançamento da comissão, a ser realizada em 16 de maio de 2011, na sede do Ibrademp.
O IBRADEMP convoca seus associados e demais profissionais interessados no tema (área
acadêmica, advocacia, auditoria e Poder Público) a comparecerem na reunião de
lançamento do Comitê e a participarem ativamente de seus projetos e iniciativas.
Palestrantes e Agenda

09h00m - Abertura e Apresentação dos Projetos do Comitê


Alessandra Del Debbio, Bruno Carneiro Maeda e Carlos Henrique da Silva
Ayres - Coordenadores do Comitê Anticorrupção e Compliance do IBRADEMP

09h45m -Painel 1- "The Increase of FCPA Enforcement Actions and Latest
Trends"


Erich T. Schwartz - Sócio do escritório Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP,
em Washington, desde 2001. Trabalhou durante 15 anos na U.S. Securities and
Exchange Commission, onde atuou como Diretor Assistente na Divisão de
Enforcement de 1994 a 2001. Foi também professor adjunto da George Washington
University Law School.



Andrew M. Lawrence- Advogado do escritório Skadden, Arps, Slate, Meagher &
Flom LLP, em Washington. Trabalhou na Divisão de Enforcement da U.S. Securities
and Exchange Commission.

10h15m -Painel 2- "Principais Elementos de Programas de Compliance

Efetivos"


Esther M. Flesch - Sócia do escritório de São Paulo de Trench, Rossi e Watanabe
Advogados. Coordena o grupo de Compliance brasileiro. Formada pela Universidade
de São Paulo. Mestre em Direito pela University of Michigan Law School, em Ann
Arbor, EUA. Doutora em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo.

Coordenadores da Comissão:


Alessandra Del Debbio – Diretora Jurídica para América Latina da Nokia. Formada
pela Universidade de São Paulo, com pós-graduação pela Fundação Getulio Vargas.



Bruno Carneiro Maeda - Advogado do escritório Trench, Rossi e Watanabe
Advogados. Formado pela Faculdade de Direito na Universidade de São Paulo. Mestre
em Direito pela London School of Economics and Political Science. Mestre em Direito
pela Universidade de São Paulo.



Carlos Henrique da Silva Ayres - Advogado do escritório Trench, Rossi e
Watanabe Advogados. No segundo semestre de 2010, atuou na Divisão de
Enforcement da U.S. Securities and Exchange Commission. Formado em Direito pela
PUC/SP e Mestre em Direito Comparado pela University of Florida/USA. Professor da
pós-graduação da GVLaw, onde leciona sobre compliance e FCPA.

Inscrições e Informações:
pelo e-mail: compliance@ibrademp.org.br
pelo telefone: (11) 3255-0399
inscrição on-line: clique aqui
Reunião gratuita para associados, patrocinadores, apoiadores e
colaboradores do IBRADEMP. Não associados poderão participar mediante
pagamento de taxa de colaboração.
O Painel 1 será realizado em Inglês, sem tradução simultânea.

Patrocinadores:

Apoiador:
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