
1 11/05 Os aspectos �nanceiros por trás da repatriação de recursos 
Com Alexandre Naoki Nishioka, Jairo Saddi e Pierre Moreau

 

2 18/05 Entre a repatriação e a lavagem de dinheiro: das (i)licitudes  
Com Pierpaolo Cruz Bottini e Pierre Moreau

 

3 23/05 O papel das instituições bancárias na repatriação  
Com Laura Leoni e Pierre Moreau 
Aula ministrada em uma terça-feira

 

 
 

 

Informações
Início: 11/05/2017

Duração: 3 encontros

Dias: Quintas-Feiras

Horário: das 20h às 22h

Valor: 3x de R$180,00

 

RÁDIO OFICIAL
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Minha Casa do Saber Login | Cadastre-se

         
O QUE ÉCURSOSPROFESSORESEVENTOSALUGUE UM ESPAÇOCONTRATE UMA AULAPALESTRASBOLSASTRABALHE AQUICONTATO

Professor da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, é graduado em direito e doutor em dir...
Alexandre Naoki Nishioka

 

Doutor em Direito Econômico pela USP, pós-doutor pela Universidade de Oxford, professor e coorden...
Jairo Saddi

 

Advogada, é especialista em planejamento patrimonial do banco Santander.
Laura Leoni

 

Professor-doutor da Faculdade de Direito da USP, foi membro do Conselho Nacional de Política Crim...
Pierpaolo Cruz Bottini

 

Advogado, professor e doutor em direito pela PUC-SP. É sócio da Moreau Advogados, membro do Conse...
Pierre Moreau

 

Os encontros reúnem alguns dos maiores especialistas na nova lei de repatriação de recursos. A norma agora

permite a repatriação de valores acumulados de maneira lícita que estejam depositados no exterior sem os

devidos trâmites legais. Existem, porém, inúmeros aspectos que carecem de um exame mais atento e

suscitam polemicas como a responsabilidade das instituições ퟠ�nanceiras e a caracterização do que seria

repatriação e do que seria lavagem de dinheiro, pura e simples, entre outros. 

Com a mediação de Pierre Moreau, sócio da Casa do Saber, o curso aborda temas penais e tributários e faz

um balanço do alcance da lei, além de tratar de questões relativas à reorganização racional do patrimônio de

acordo com os novos marcos legais. 
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R. Dr. Mario Ferraz, 414 
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