Direito Empresarial e Societário
O aluno será capaz de conhecer as transformações do mercado e do Direito Societário.
Durante as aulas, os profissionais serão apresentados a conhecimentos teóricos e práticos
que auxiliam na resolução de casos concretos das organizações. Discussões sobre cases
fazem parte do cronograma do curso.



Conhecimentos:

durante

as

aulas,

diversos

temas

relacionados ao Direito Empresarial e Societário serão debatidos,
dentre eles: fundamentos do Direito Societário, compreensão da
empresa, Direito Concorrencial, propriedade intelectual, contratos
empresariais, reforma trabalhista, securitização e blockchain. Além
disso, também serão abordadas discussões sobre os mecanismos judiciais e não
judiciais para a solução de conflitos.


Habilidades: o curso habilita o aluno a resolver questões concretas, oferecendo o
suporte jurídico mais adequado para as negociações e para a elaboração de
contratos e atos societários. A formação oferece uma perspectiva prática do
mercado, além de conteúdos que permitem compreender as transformações do
Direito Societário.



Atitudes: capacitar o profissional para atuar tanto no contencioso tanto no consultivo,
na compreensão das especificidades do Direito Empresarial e Societário.

Descrição do curso
A Pós-Graduação em Direito Empresarial e Societário supre uma importante lacuna, com
um curso aprofundado, atualizado e integrado ao mercado. Além de assuntos tradicionais,
o curso inclui temas como tecnologia, blockchain, mercado de capitais, securitização e
arbitragem. A formação inclui oficina de redação de contratos e atividade simulada de
arbitragem.

Diferenciais


Disciplinas específicas ligadas à tecnologia (blockchain e inovação) e amplo contato
com os profissionais do mercado, inclusive fora do espaço jurídico.



O enfoque prático se traduz na preocupação com o mercado, por isso o curso
apresenta atividades simuladas, com uma disciplina específica de simulação de
arbitragem.



O Trabalho de Conclusão de Curso constitui projeto prático, sem monografia ou
artigo.

Mercado de trabalho
O mercado de trabalho é amplo e envolve a atuação em escritórios de advocacia, empresas,
assessorias, bancos, departamentos jurídicos e imobiliárias. O conhecimento das áreas
Empresarial e Societária é fundamental para litígios empresariais.



Módulo I – Fundamentos do Direito Societário



Sociedades empresariais e teoria da empresa



Sociedades de responsabilidade limitada



Sociedades anônimas



Direito Societário contemporâneo



Oficina de Direito Societário (atividade prática)



Módulo II – Empresa e mercado



Direito concorrencial



M&A – Fusões e aquisições



Diálogo com o mercado e com os cases



Títulos de crédito



Direito Contratual



Contratos empresariais



Desafios do mercado empresarial



Elementos da macroeconomia



Introdução ao mercado de capitais e securitização



Módulo III – Gestão e responsabilidade empresarial



Gestão de departamento jurídico



Direito do Trabalho e reforma trabalhista



Seguro de responsabilidade civil profissional



Seguro D&O (Responsabilidade Civil de Diretores e Administradores)



A empresa e o Direito do Consumidor



Responsabilidade criminal e empresa



Compliance e legislação anticorrupção



Empresas familiares e governança corporativa



Temas contemporâneos do Direito Empresarial



Ações coletivas



Módulo IV – Tributação, falência e propriedade intelectual



Falências e recuperação judicial



Fundamentos do Direito Tributário



Tributação da empresa



Propriedade intelectual I



Propriedade intelectual II



Introdução à contabilidade



Módulo V - Negociação e tecnologia



Atividade prática de conclusão de curso



Arbitragem e simulação arbitral



Negociação e técnicas negociais



Análise econômica do Direito



Inovação, tecnologia e startups



Blockchain e mercado

Carga horária total: 360 horas

