
Como fortalecer as instâncias de fiscalização dos serviços judiciais? 
Painel sobre a “Vaza Jato” avalia consequências para a democracia, na Conferência Ethos em SP 

Enquanto o vazamento de mensagens entre os promotores da Lava-Jato e o então juiz 
Sérgio Moro continuam ganhando a mídia e os hackers envolvidos são investigados, cabe avaliar 
as implicações de toda essa situação para o Estado de Direito. O episódio, que já vem sendo 
caracterizado como “Vaza Jato”, expõe fragilidades do sistema de integridade brasileiro e se faz 
necessário analisar as consequências para a democracia.  

O painel: "Vaza Jato" - como o sistema judicial é colocado contra a parede e o 
fortalecimento das instâncias de fiscalização dos serviços judiciais integra a programação da 
Conferência Ethos 360º em São Paulo, que será realizada nos dias 3 e 4 de setembro, no Pavilhão 
da Bienal, no Parque Ibirapuera. 

A lógica sistêmica, bem como as práticas regulares de extensão do processo judicial 
estarão sob o olhar de especialistas que buscarão responder à questão: como fortalecer as 
instâncias de fiscalização dos serviços judiciais?  

A agenda da integridade também estará presente em outras das 60 atividades desta que 
é 21ª edição da Conferência Ethos na capital paulista. Mas, vale observar como a convergência 
entre as temáticas será abordada no evento.  

“A transversalidade dos temas é cada vez mais imperativa nos moldes da atual 
conjuntura. Meio ambiente, direitos humanos e integridade são questões indissolúveis que não 
podem ser analisadas de forma individual. Há tempos estamos trabalhando uma narrativa que 
possa colaborar com esse entendimento e na Conferência Ethos em São Paulo será perceptível a 
presença de painéis que propõem uma reflexão ampla, aprofundada e transversa em diferentes 
agendas”, explica Caio Magri, diretor-presidente do Instituto Ethos, realizador da Conferência. 

Sobre a Conferência Ethos 360º em São Paulo 
Realizada desde 1998, a Conferência Ethos mantém a dinâmica 360º: palestras 

simultâneas acontecem num mesmo espaço, sem divisórias ou isolamento acústico e fones de 
ouvido permitem que os participantes possam migrar de um painel para outro e alternar a 
audiência conforme o interesse e, assim, aproveitar melhor os diálogos. 

A Conferência Ethos privilegia um espaço integrado para o desenvolvimento de carreiras e 
negócios. Gestores, empreendedores e especialistas de diferentes setores estarão reunidos para 
debater alternativas em prol da agenda dos negócios e do desenvolvimento sustentável do país. 

A Conferência Ethos 360° é uma realização do Instituto Ethos. Patrocínio Prata: Engetec. Bronze: Cervejaria Ambev,
Carrefour, Natura, Nestlé,Novelis, Shell, IOS e Totvs. Transportadora Oficial: Gol. Carbono Zero: WayCarbon. Apoio:
Coca-Cola Brasil, Faber Castell, Facility, JSL e Movida, Open Society Foundations, Sir Company, Triciclo, Unimed.
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IMPRENSA 

SERVIÇO  
O quê: Conferência Ethos 360º São Paulo 2019 
Quando: 03 e 04 de setembro de 2019 
Onde: Piso Térreo + Mezanino do Pavilhão Ciccillo Matarazzo (Pavilhão da Bienal) 
Endereço: Avenida Pedro Alvares Cabral, S/N – Parque Ibirapuera – Portão 03 - São Paulo (SP) 
Inscrições:https://www.ethos.org.br/conteudo/inscricao-conferencia-ethos-2019-sao-
paulo/?id=821 
Mais informações: www.conferenciaethos.org/saopaulo 
INVESTIMENTO  
Empresas não associadas: R$ 1.300,00 
Associadas Ethos: têm descontos e benefícios correspondentes a cada plano de associação 

Mais informações à imprensa 
Rejane Romano (assessora) | tel. (11) 3897-2416 | cel. 9-8969-4495 | rromano@ethos.org.br 
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