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Tema e Estrutura

• Ao longo do painel serão discutidos, de forma participativa,
aspectos relacionados a temas como a confiabilidade da prova oral;
forma e tempo das oitivas; ampla defesa; efeitos do silêncio e
mentira e técnicas relacionadas à prova oral;

• Os temas serão divididos em 4 blocos de perguntas e respostas, que
serão discutidos pelos panelistas;

• Antes de cada bloco temático, o público poderá participar
respondendo a uma pergunta sobre o tema que será debatido.



Acesse o link abaixo para opinar acerca dos temas que
serão abordados no painel, bem como para sugerir temas
não contemplados:

https://pt.surveymonkey.com/r/HY35P9R



Participantes do Painel 



Presidente e Moderadora: Priscila Brolio Gonçalves 

• Graduou-se na Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo – USP (1997), mesma
instituição em que obteve o título de Mestre
(2002) e de Doutora (2008) em Direito Comercial.
Durante o programa de doutoramento,
frequentou a London School of Economics and
Political Science – LSE como pesquisadora
visitante.

• Atua em Direito Econômico e Compliance há mais
de 20 anos, tendo acumulado vasta experiência
na representação e assessoramento de clientes
nacionais e estrangeiros, com atividades em
diversos setores.

• É autora de diversos artigos, publicados em livros,
revistas e jornais, e dos livros “Fixação e sugestão

de preços de revenda em contratos de

distribuição: análise dos aspectos concorrenciais”
(São Paulo, Singular), na sua segunda edição
(2016), e “A Obrigatoriedade de contratar no

direito antitruste“(São Paulo, Singular, 2010).



Painelista: Daniel Salgado (MPF/SP)

• Membro do Ministério Público Federal desde
2003, exerceu as atribuições de Coordenador
Criminal (2005-2009), Coordenador do Núcleo
de Controle Externo da Atividade Policial (2009-
2013), Procurador Regional Eleitoral substituto
(2007-2009) e auxiliar (2006 e 2010),
Procurador-Chefe Substituto (2011-2013) da
Procuradoria da República em Goiás.

• Procurador da República na Procuradoria da
República em São Paulo. Secretário de Pesquisa
e Análise do Gabinete do Procurador Geral da
República (2013-2017). Membro do Grupo de
Trabalho com o objetivo de auxiliar o
Procurador Geral da República na análise dos
desdobramentos das investigações relacionadas
à Lavajato (2016-2017).

• Mestrando em processo penal pela USP

• Foi membro auxiliar do Conselho Nacional do
Ministério Público (2011-2013). Coordenador
pedagógico e capacitador na Escola Superior do
Ministério Público da União, inclusive em Cursos
de Ingresso e Vitaliciamento dos Procuradores
da República.



Painelista: Robert Freitas (sócio no escritório Freitas & 

Weinberg/California/USA)

• Robert concentra sua prática em litígios e
aconselhamento antitruste e de concorrência,
litígios de propriedade intelectual, representação
de segurados em reivindicações e litígios de
cobertura de seguro e litígios complexos para
empresas de tecnologia.

• Antes de fundar o Freitas & Weinberg LLP, Robert
atuou por 32 anos na prática das áreas de
antitruste, propriedade intelectual e contenciosa da
Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP. Enquanto estava
em Orrick, ele representou demandantes e
demandados em uma ampla variedade de áreas,
em tribunais de julgamento e de apelação e em
arbitragem. Robert também atuou como
procurador em São Francisco.

• Robert é palestrante e escritor focado
principalmente em questões antitruste. Robert
publicou artigos na Antitrust Magazine and
Competition e foi autor ou contribuiu para capítulos
em publicações, incluindo a Lei Antitruste da
Califórnia e a Lei Antitruste. Ele também é membro
do Comitê Executivo da Seção Antitruste, de Lei de
Concorrência Desleal e de Privacidade da Ordem
dos Advogados da Califórnia desde 2014.



Painelista: Marta Saad Gimenes (advogada; Saad 

Gimenes)

• Professora Doutora de Direito Processual Penal
da Faculdade de Direito da USP.

• Formou-se em 1997 pela Faculdade de Direito
da Universidade de São Paulo, onde também
concluiu Mestrado (2002) e Doutorado (2007)
em Direito Processual Penal.

• É pós-graduada em Direito Penal Econômico e
Europeu pela Universidade de Coimbra.

• Foi assessora do Ministro Cezar Peluso no
Supremo Tribunal Federal.

• Autora da obra “O direito de defesa no inquérito
policial”, publicada pela editora Revista dos
Tribunais. Autora de diversos artigos publicados
em obras coletivas e em revistas especializadas.



Painelista: Ademir Picanço de Figueiredo

• Graduado em Direito pela Universidade de São
Paulo (2004).

• Mestre em Direitos Humanos e Tributação pela
Universidade Federal do Pará (2008).

• Foi Analista de Finanças e Controle na
Controladoria-Geral da União (CGU-PRepública
2006), atuando na área de fomento ao controle
social.

• Foi Assessor da Auditoria Geral do Estado do
Pará (2007-8).

• Atualmente é Gestor Federal (EPPGG) em
exercício no Conselho Administrativo de Defesa
Econômica - CADE (2012).


