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FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS  
 

A Fundação Getulio Vargas (FGV) deu início a suas atividades em 1944 com o objetivo de 
preparar profissionais bem qualificados para a administração pública e privada do país. Esse 
objetivo foi ampliado ao longo do tempo, expandindo o foco de atuação da FGV para o campo 
das ciências sociais. 

 
A atuação marcada pelo pioneirismo e pela inovação levou a FGV a inaugurar, no Brasil, a 
graduação e a pós-graduação stricto sensu em Administração Pública e de Empresas e a pós-
graduação em Economia, Psicologia, Ciências Contábeis e Educação. Além disso, iniciativas 
como a elaboração do balanço de pagamento, das contas nacionais e dos índices econômicos 
ajudaram o profissional em busca de formação e o cidadão comum a entender melhor o 
desempenho econômico e social brasileiro além de contribuir para seu permanente 
desenvolvimento. 

 

 
ESCOLA DE DIREITO DE SÃO PAULO – FGV DIREITO SP  

 
O posicionamento do Brasil no rol das potências e lideranças mundiais tem levado à redefinição 
dos conteúdos das áreas clássicas do direito e ao surgimento de novas áreas e novos tipos de 
advocacia, o que torna premente a necessidade de formação de quadros profissionais que sejam, 
além de altamente qualificados, capazes de atuar em patamares diferenciados. 

 
Para responder às demandas do mercado atual, os alunos da FGV DIREITO SP são preparados 
para atuar nas esferas públicas e privadas e para dialogar com outros campos do 
conhecimento, a fim de que possam influenciar positiva e profundamente o cenário jurídico no 
Brasil e no exterior. 

 
No que concerne à pós-graduação, a FGV DIREITO SP busca aumentar sua inserção substantiva 
no mercado jurídico, tendo em mente a integração entre o direito e outros campos do 
conhecimento e o desenvolvimento de habilidades importantes para o desempenho das 
atividades profissionais de seus alunos. Seu Programa de Pós-Graduação Lato Sensu diferencia-
se por dispor de grupos de pesquisa dedicados à produção de material didático e bibliográfico 
próprio, a fim de oferecer a seus alunos conteúdo atualizado e em consonância com as 
premissas da FGV DIREITO SP. 

 
Com tais pressupostos e ações em mente, a FGV DIREITO SP pretende consolidar-se como 
alternativa ao modelo tradicional de ensino do Direito e manter a postura crítica sempre 
assumida em relação a esse campo de saber. 

 

 

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - IDE  
 

Criado em 2003, o Instituto de Desenvolvimento Educacional (IDE) tem como objetivo coordenar e 
gerenciar uma rede de distribuição única para os produtos e serviços educacionais produzidos pela 
Fundação Getulio Vargas, através de suas Escolas e Institutos. O IDE oferece cursos de pós-
graduação lato sensu, de aperfeiçoamento e extensão, sejam eles presenciais ou a distância. 
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O IDE é composto pelo Programa de Educação Continuada FGV Management e sua Rede de 
Instituições Conveniadas, presentes em mais de 80 cidades brasileiras; pelo Programa de 
Ensino a Distância FGV Online, que desenvolve cursos por meio de uma nova metodologia de 
ensino; pelo Programa de Cursos In Company, que oferece a empresas cursos customizados; e 
pela Central de Qualidade, responsável pela manutenção da qualidade e padrão de excelência 
FGV, em qualquer lugar do país onde os cursos estejam sendo oferecidos. O Instituto conta 
ainda com o suporte de dois órgãos: o Conselho Acadêmico e o Comitê Operacional. Com essa 
estrutura sólida, o IDE vem reforçar, de forma objetiva e consistente, a missão da FGV de levar 
às mais distantes localidades brasileiras um ensino de qualidade, equivalente ao oferecido em 
suas Escolas do Rio de Janeiro e de São Paulo. 

 
Com o IDE, a FGV passa a imprimir um maior dinamismo no desenvolvimento e na distribuição de 
seus produtos e serviços educacionais, presenciais e a distância, sob a responsabilidade acadêmica 
de suas escolas, seja no âmbito nacional ou internacional. A proposta do IDE é servir como elo 
entre as escolas e unidades da FGV e o mercado, sendo referência internacional na distribuição de 
produtos e serviços educacionais inovadores e de alta qualidade. 

 

 
PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM DIREITO EMPRESARIAL  

 
As questões que se apresentam no cotidiano da advocacia empresarial nem sempre podem ser 
suficientemente respondidas com o arcabouço obtido na graduação em Direito e requerem 
forte articulação de saberes de diversas áreas do direito. 

 
A praxe negocial se revela multidisciplinar e requer habilidades para lidar, de forma orgânica, 
com as diversas circunstâncias da vida de uma empresa, que atravessam os momentos de sua 
constituição, desenvolvimento, crises e eventual extinção. 

 
O curso de Pós-Graduação em Direito Empresarial proporciona ao aluno aprofundar as bases 
teóricas em contratos empresariais, direito societário, direito tributário e direito do trabalho, 
além de direito do consumidor, direito ambiental e contencioso empresarial, a partir de 
recortes disciplinares não tradicionais desses temas e problematizando o aprendizado por 
meio do exame de questões relevantes e situações concretas recorrentes da prática 
empresarial para se atuar na área de direito dos negócios. 

 

 
METODOLOGIA  

 
O curso tem por objetivo estimular a reconstrução do conhecimento por meio da abordagem 
integrada entre teoria e prática, em consonância com os contextos econômicos, sociais e 
regionais onde os cursos são ministrados. 

 
Os conteúdos das disciplinas são agrupados por eixos temáticos que visam a atingir objetivos 
de aprendizagem específicos, alinhado ao desenvolvimento de competências necessárias à 
prática profissional de seus alunos. 

 
Para apoiar a base teórica das aulas presenciais, os cursos contam com suporte de um ambiente 
virtual de aprendizagem, o eClass, no qual o aluno pode acessar, a qualquer momento, em seus 
dispositivos eletrônicos, o conteúdo das disciplinas, fazendo uso irrestrito de reconhecidas 
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bibliotecas virtuais. Além disso, há acesso a outras ferramentas que oferecem suporte ao 
processo de ensino-aprendizagem e facilitam a comunicação. 

 

As atividades práticas também podem ser desenvolvidas com apoio de estudos de casos, jogos 
de negócios e situação que permitem aos alunos simularem a vivência de experiências 
desafiadoras, encorajando-os à aplicação de seus conhecimentos na solução dos desafios 
propostos. 

 

 

AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM  

 

A avaliação de aprendizagem tem papel fundamental para o processo de reconstrução de 
conhecimentos pelos alunos, por isso, cada disciplina tem um instrumento avaliativo diferente. 
As avaliações construídas pelos professores possuem questões que abordam a aplicabilidade 
dos conceitos trabalhados em sala a contextos empresariais. Os instrumentos de avaliação 
utilizados visam não apenas apoiar o diagnóstico do aprendizado como também servir como 
reflexão para os alunos quanto à prática dos conceitos a fim de capacitá-los para melhores 
tomadas de decisão como executivos. 

 

 

OBJETIVO GERAL   

 Habilitar a atuar com desenvoltura na advocacia empresarial;

 Analisar as bases teóricas em temas de direito dos negócios, a partir de recortes 
disciplinares não tradicionais;

 Utilizar o repertório e o instrumental oferecidos pelos saberes de administração de 
empresas, contabilidade, finanças e negociação, para a análise e a interpretação das 
questões jurídicas.

 

 

PÚBLICO ALVO  

 

Bacharéis em direito, contadores, administradores de empresas e profissionais com 
experiência em empresas de natureza diversa, escritórios de advocacia ou departamentos 
jurídicos de empresas que necessitam de embasamento técnico-jurídico nesta área com vistas 
à orientação de clientes e tomada de decisões. 

 

 

CERTIFICAÇÃO  

 

O curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Direito: Empresarial é certificado pela Escola de 
Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas e atende às determinações da Resolução do 
CNE/CES 01/2018 de 06/04/2018, do Conselho Nacional de Educação e da Câmara de 
Educação Superior. 
 
Será outorgado pela Fundação Getulio Vargas o certificado de “Curso de Pós-Graduação Lato 
Sensu em Direito: Empresarial, Nível Especialização” aos participantes que atenderem a todos 
os critérios de aprovação estabelecidos no regulamento do curso do módulo nacional. 
 
Será outorgado pelas universidades internacionais, em seus locais de origem, o certificado de 
participação do respectivo módulo internacional. 
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PROGRAMA  

 

Pós-Graduação Lato Sensu em Direito: Empresarial 

DISCIPLINAS 
HORAS- 

AULA 

Fundamentos de contabilidade 24 

Técnicas de negociação para advogados 24 

Finanças corporativas 24 

Fundamentos dos contratos empresariais e organização contratual da empresa 24 

Meios extrajudiciais de resolução de litígios empresariais 24 

Estrutura dos contratos empresariais 24 

Fundamentos de direito societário 24 

Contratos e exercício da atividade empresarial 24 

Sociedades anônimas 24 

Fundamentos de direito tributário 24 

Fundamentos de direito do trabalho 24 

Tributação dos negócios empresariais 24 

Direito empresarial do trabalho 24 

Planejamento sucessório 24 

Direito do consumidor: comércio, contratos e práticas empresariais 24 

Direito do consumidor: responsabilidade civil e modelos de negócios 
contemporâneos 

24 

Direito ambiental 24 

Litígios empresariais 24 

CARGA HORÁRIA TOTAL 432 
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MÓDULO INTERNACIONAL (Opcional) 
 

CURSO CARGA HORÁRIA 

Business and Management for International Professionals 
University of California - Irvine 

54 

Public Policy, Finance and Investment Strategies 
University of Chicago - Harris School 

49 

Gestão de Negócios 
Instituto para o Desenvolvimento da Gestão Empresarial 
ISCTE /INDEG - Lisboa 

40 

China Business & Economic Strategies for Managers 
Asia‐Pacific Institute of Business – Chinese University of Hong Kong 

40 

Management of Innovation, Quality, Clusters, International Brands and 
Business – Fondazione CUOA – Centro Universitario Organizzazione 
Aziendale – Vicenza - Itália 

40 

International Business Law 
University of California - Irvine 

54 

Study Abroad in Innovation Management 
School of International Business and Entrepreneurship (SIBE) 
Stuttgart - Alemanha 

80 

Innovation 
University of California – Santa Cruz (Silicon Valley) / Irvine 

54 
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DISCIPLINAS  
 

 

Fundamentos de contabilidade (24 horas-aula) 
 

Contabilidade: histórico, relação com direito e principais conceitos contábeis. Propósito e 
conteúdo das demonstrações financeiras. Estruturação conceitual básica. Regime de caixa e 
regime de competência. Balanço patrimonial. Mutação patrimonial. Demonstração do 
resultado do exercício. Demonstração do fluxo de caixa. Avaliação de investimentos.  

 

 

Técnicas de negociação para advogados (24 horas-aula) 
 

Introdução à negociação e sua relação com o direito. Negociações distributivas e integrativas. 
O processo de negociação. Negociação em situações difíceis. Perfil do negociador e seus 
comportamentos irracionais. Negociação e direito.  

 

 

Finanças corporativas (24 horas-aula) 
 

Decisões estratégicas em finanças. Processo de análise das demonstrações financeiras para 
tomada de decisão. Análise da decisão de investimento e suas ferramentas. Custo de capital. 
Decisões de financiamento e de dividendos. 

 

 

 Fundamentos dos contratos empresariais e organização contratual da empresa (24 
horas-aula) 

 
Direito contratual: evolução e problemas atuais. Princípios contratuais contemporâneos. Teorias de 
manutenção, revisão e resolução dos contratos. Contratualização dos riscos no contrato 
empresarial. Diferentes formas de organização da atividade empresária. Remédios contratuais.  

 

 

Meios extrajudiciais de resolução de conflitos empresariais (24 horas-aula) 
 

Litígios empresariais e mecanismos extrajudiciais de solução de disputas. Mediação e o Código 
de Processo Civil. Dispute boards. Arbitragem. 
 
 

Estrutura dos contratos empresariais (24 horas-aula).  
Obrigações na fase pré-contratual e instrumentos contratuais. Responsabilidade contratual. 
Existência validade e eficácia dos contratos. Interpretação contratual. Término do contrato. 
Contratos e meio extrajudiciais de resolução de conflitos.  

 

 

Fundamentos do direito societário (24 horas-aula). 
 

Direito de empresa no Código Civil. Sociedades não personificadas. Regramento supletivo das 
sociedades simples. Sociedade limitada: formalização de capitalização e ingresso de recursos 
via mercado de capitais. Processo decisório na sociedade limitada. Desinvestimento. Conflito 
entre sócios. 
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Contratos e exercício da atividade empresarial (24 horas-aula). 
 

Contratos no setor imobiliário. Instrumentos financeiros e circulação de ativos contratuais. 
Contratos empresariais e proteção do conhecimento. Contratos em meios eletrônicos de 
pagamento. Contratos de intermediação e de distribuição. Garantias contratuais.  

 

 

Sociedades anônimas (24 horas-aula). 
 

Sociedades anônimas: foros de deliberação e órgãos de planejamento, execução e fiscalização. 
Deveres e direitos essenciais dos acionistas. Apuração de haveres em dissolução de sociedades 
anônimas. Acordo de quotistas (LTDA.) e de acionistas (S.A.) e cláusulas contratuais de saída. 
Dissolução, liquidação e extinção da sociedade anônima.  

 

 

Fundamentos de direito tributário (24 horas-aula). 
 

Bases da tributação. Sistema constitucional tributário brasileiro. Competência tributária. 
Sujeição passiva e responsabilidade tributária. Constituição da obrigação tributária. Revisão do 
lançamento e desconsideração do negócio jurídico. Suspensão, exclusão e extinção do crédito 
tributário. Principais meios de defesa do contribuinte  

 

 

Fundamentos de direito do trabalho (24 horas-aula). 
 

Direito e princípios para o trabalho do século XXI. Relação de trabalho e relação de emprego. 
Grupo econômico e terceirização. Salário e remuneração. Proteção ao salário. Direito tutelar 
do trabalho.  

 

 

Tributação dos negócios empresariais (24 horas-aula). 
 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). ICMS sobre transporte 
interestadual e intermunicipal. ICMS sobre comunicação. Imposto sobre produtos 
industrializados. Imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISS). Programas de Integração 
Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público e contribuição para financiamento da 
seguridade social (PIS/COFINS). Imposto sobre a renda da pessoa jurídica e contribuição social 
sobre lucro líquido (CSLL).  

 

 

Direito empresarial do trabalho (24 horas-aula). 
 

Contrato individual de trabalho. Duração do trabalho. Direito à desconexão e trabalho. Fim do 
contrato de trabalho, garantias e estabilidades. Organização sindical brasileira. Meios judiciais 
de solução de conflitos trabalhistas. 
 
 

Planejamento sucessório (24 horas-aula). 
 

Reestruturação societária e planejamento sucessório: noções básicas. Regime de bens e 
vocação sucessória para fins de planejamento sucessório. Estruturas societárias para 
planejamento sucessório. Doação e usufruto e planejamento sucessório. Implicações 
tributárias; patrimoniais e familiares do planejamento sucessório. 
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 Direito do consumidor: comércio, contratos e práticas empresariais (24 horas-aula). 
Sociedade de consumo e o direito. Princípios de direito do consumidor. Relação de consumo. 
Práticas comerciais. Oferta e publicidade. Contratos de consumo. Práticas empresariais e 
compliance consumerista. 

 

 

 Direito do consumidor: responsabilidade civil e modelos de negócios contemporâneos 
(24 horas-aula). 

 
Responsabilidade civil no Código de Defesa do Consumidor. Tutela individual do consumidor. 
Responsabilidade por fato do produto e do serviço. Responsabilidade por vício do produto e do 
serviço. Reponsabilidade pós-consumo. Tutela coletiva do consumidor. Responsabilidade civil 
dos fornecedores e os modelos de negócio contemporâneos. Novas tendências de consumo e 
direito do consumidor.  

 

 

Direito ambiental (24 horas-aula). 
 

Introdução ao direito ambiental. Sistema Nacional do Meio Ambiente e instrumentos da 
Política Nacional do Meio Ambiente. Espaços territoriais protegidos. Responsabilidade em 
matéria ambiental.  

 

 

Litígios empresariais (24 horas-aula). 
 

Principais reflexos do novo CPC para o direito de empresa. Desconsideração das personalidade 
jurídica e análise crítica do CPC/15. Processo e controle jurisdicional dos atos societários. 
Tutelas provisórias no contencioso empresarial. Execução e cumprimento de sentença. 
Negócio jurídico processual. Incidente de resolução de demandas repetitivas. 
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