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DIREITO EMPRESARIAL 

 
 
 



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 – DIREITO GV 
 

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 DIREITO GV são preparados para 

atuar nas esferas pública e privada 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 DIREITO GV 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 

DIREITO GV. 

 

Com tais pressupostos e ações em mente, a DIREITO GV 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. 

 

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 
 

O curso de Direito Empresarial oferece um panorama consistente dos principais temas ligados à 

advocacia empresarial. Utilizando a expertise da FGV nas áreas de Administração de Empresas, 

Economia e Direito, apresenta uma visão multidisciplinar da empresa e do direito de empresa 

em seus principais ramos, oferecendo subsídios e práticas para a análise e a solução de 

problemas a ela relacionados. 

 

 

METODOLOGIA 
 

Enfoque multidisciplinar, com ênfase nas situações concretas com que se deparam os 

profissionais que atuam com empresa. As aulas podem ser expositivas, ou utilizar casos de 

estudos para análise, debates e, eventualmente, entrevistas com profissionais da advocacia 

empresarial. 

 

 

AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM 
 

A avaliação do aproveitamento do curso será feita por intermédio de provas 

predominantemente, complementada pela valorização dos aportes escritos e orais feitos pelos 

alunos, de forma espontânea e/ou dirigida pelos professores. 

 

 

OBJETIVO GERAL 
 

Pretende-se dar ao aluno uma visão multidisciplinar da empresa e do direito de empresa em 

seus principais ramos, oferecendo subsídios teóricos e práticos para a análise e a solução de 

problemas a ela relacionados, viabilizando uma análise inovadora de cenários e estratégias 

empresariais.  

 

 

PÚBLICO ALVO 
 

Advogados atuantes em algum dos segmentos do direito empresarial, em escritórios de 

advocacia, departamento jurídico de empresas ou consultores, contadores, administradores de 

empresas e demais profissionais que necessitam de visão jurídica ampliada para fundamentar 



suas decisões. Profissionais com interesse em desenvolver uma visão panorâmica dos ramos do 

direito na atividade empresarial e sua prática específica.  

 

PROGRAMA  

DISCIPLINAS  
HHOORRAASS--

AAUULLAA  
  

Contratos Empresariais 56 

Direito Societário 56 

Direito Tributário 56 

Direito Ambiental 32 

Direito do Consumidor 40 

Direito do Trabalho 56 

Contencioso Empresarial  40 

Técnicas de Negociação 32 

Contabilidade Aplicada ao Direito 32 

Metodologia de Pesquisa 32 

CARGA HORÁRIA TOTAL 432 
 
 

 
DISCIPLINAS  

 
 Contratos Empresariais (56 horas-aula) 

 
Formação do contrato e contrato premilinar: analise de quando nasce um contrato e como 

se dá a responsabilidade até sua formação. Interpretação e o conteúdo dos contratos: O 

que extrair de um contrato e o que colocar nele. Principios: aplicação no Diretio 

Empresarial. Excução dos contratos: o controle das condutas oportunistas dos 

contratantes e efeitos negativos de alterações imprevisíveis de circunstâncias contratuais. 

Extição de obrigações e extinção de contratos: noções gerais e consequências. 
 

Professor Responsável: GIANCARLLO MELITO  
Doutor em Direito pela Universidade de São Paulo e pela Faculté de Droit de 

l'Université d'Angers (2013). Mestre em Direito - DEA Transdisciplinaire des Actes 

Juridiques - pela Faculté de Droit de l'Université d'Angers (2005). Advogado em São 

Paulo. 
 

 

 Direito Societário (56 horas-aula) 
 

Aplicação do Direito Societários. Tipos societários e suas principais características- 

sociedades personificadas e não personificadas. Estabelecimento Empresarial. 

Desconsideração da personalidade juridica. Introdução e aspectos gerais da sociedade 

limitada. Deliberação e administração da societadade limitada- Diretoria e Conselho. 

Mecanismos de fiscalização na limitada. Direito de retirada, exclusão e dissolução da 

sociedade limitada. Acordo de sócios na limitada- análise de sua validade. Sociedade 

anônima- conceitos fundamentais. Direitos e deveres dos acionistaas. Assembleia Geral. 

Sistema de Responsabilidade e Conselho Fiscal. Dissolução de Sociedade Anônima. 

Operações e reestruturações societárias- Institutos da incorporação, cisão e fusão e suas 



consequências. Estruturas societárias em planejamento sucessórios- resolução de 

conflitos familiares e preservação dos interesses empresariais. 
 

Professor Responsável: EMERSON DRIGO DA SILVA  
Graduado pela faculdade de Direito da USP. Mestre em Direito Econômico e 

Financeiro pela Faculdade de Direito da USP. Professor do GVlaw. Advogado 

atuante nas áreas societária, contratual e tributária. Sócio de Vieira, Drigo e 

Vasconcellos Advogados. 
 

 

 Direito Tributário (56 horas-aula) 
 
Regimes de tributação pelo Imposto de Renda Pessoa jurídica: base de cálculo possíveis. 

Lucro Real, lucro Presumido e lucro Arbitrado. Reorganização societária, planejamento 

tributário e os efeitos no IRPJ e na CSLL. Tributos Aduaneiros. Tratamento tributário das 

exportações. Desonerações na Constituição (ICMS, IPI e ISS) e outros benefícios fiscais. 

Tratamento tributário das importações. ICMS, ISS, PIS e CONFINS Importação. Tributação 

do Agronegócio. Tributação das Microempresas e Empresas de pequeno porte. LC 

123/2006. 

 

Professora Responsável: TATHIANE DOS SANTOS PISCITELLI  
Doutora e mestre em Direito pela USP. Professora dos cursos de especialização do 

Gvlaw, do instituto Brasileiro de Estudos Tributários- IBET e da PUC/ Cogeae. 

Professora de Direito Tributário e Financeiro da Rede LFG. 

 
 

 Direito do Trabalho (56 horas-aula) 
 

Contrato de trabalho em seu conceito e tipos. Salário, duração do trabalho e cessação do 

contrato de trabalho. A Organização Sindical Brasileira. Autonomia Coletiva dos 

Particulares ( convenção Coletiva de Trabalho, Acordo Coletivo de Trabalho e Contrato 

Coletivo de Trabalho). Conflitos trabalhistas. Mediação. Arbitragem. Competência da 

Justiça do Trabalho após a EC/45. Incompletude do processo do trabalho e utilização 

subsidiária do Direito Processual Civil (Teorias). Ritos processuais trabalhistas e suas 

peculiaridades. 
 

Professor Responsável: CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA  
Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. 

Doutor pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Especialista em 

Direito do Trabalho e Previdenciário pela Università di Modena e Reggio Emilia – 

Itália. Engenheiro Civil Instituto Ensino de Engenharia Paulista. Auditor Fiscal da 

Receita Federal do Brasil, atualmente ocupando o cargo de Chefe Substituto da 

Divisão de Tributação da SRRF08. 

 

 

 Metodologia de Pesquisa (32 horas-aula) 
 

Capacitação para o tratamento rigoroso e consistente dos problemas práticos eleitos 

como temas de pesquisa, dando-lhes tratamento científico, sob uma visão analítica com 

satisfação de raciocínio. Abrange debates sobre conteúdos necessários ao 

desenvolvimento de conteúdos monográficos; técnicas práticas e métodos de pesquisa 

úteis para o profissional do Direito - como pesquisa em acervos de jurisprudência e 



legislação e otimização da internet para localização de informações; e desenvolvimento de 

raciocínio e argumentação jurídica voltadas ao uso prático (i.e. de fundamentação de 

juízos e afirmações). 
 

Professor Responsável: RAFAEL MAFEI RABELO QUEIROZ  
Possui graduação, mestrado e doutorado em Direito pela Universidade de São 

Paulo. Foi bolsista DAAD-Capes e desenvolveu parte de sua pesquisa de 

doutoramento no Instituto Max Planck para Direito Penal Estrangeiro e 

Internacional (Friburgo, Alemanha). Tem experiência nas áreas de Metodologia da 

Pesquisa Jurídica, Teoria e Filosofia do Direito, História do Direito e Direito Penal.  
 

 

 Técnicas de Negociação (32 horas-aula) 
 

 
Esta disciplina ajuda os participantes a aumentar suas competências na área de 

negociação. Pretende-se identificar a negociação como ferramenta eficaz de solução de 

conflito, ponderando o que seja “vitória” e um “bom acordo” em seu contexto. Ademais, 

tem-se por intuito despertar uma visão analítica desta ferramenta aparentemente 

instintiva que é a negociação, abordando conceitos de negociações integrativas e 

distributivas, sob a abordagem de Harvard, bem como a visualização da negociação com 

um processo e a influência de questões comportamentais e emocionais em seu 

desenvolvimento.  
 

Professora Responsável: MONIQUE HADDAD KNÖCHELMANN AZEVEDO  
Graduada pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (FADUSP), com 

Especialização em Direito de Empresa (Administração Empresarial e Tributária). 

Especialista em Direito Tributário e participante do Program on Negotiation da 

Harvard Law School (E.U.A.). Advogada na área tributária. Professora palestrante 

no GVLaw desde 2006, com cursos ministrados em instituições conveniadas e 

empresas. 

 

 Direito do Consumidor (40 horas-aula) 
 

 

O código de Defesa do Consumidor: aspectos históricos no Brasil e no mundo, evolução da 

tutela consumerista, consumidor de massa. Conceitos fundamentais: consumidor, 

fornecedor, produto e serviço. Teorias maximalista e finalista e sua aplicação no dia-a-dia. 

Conceito de relação de consumo. Princípios organizadores do Código. Responsabilidade 

pelo fato e pelo vicio dos produtos e dos serviços. Regime juridico da publicidade e as 

noções de publicidade abusiva e enganosa. Desconsideração da personalidade jurídica. 

Práticas abusivas. O contrato à luz do Código de Defesa do Consumidor e da 

jurisprudência. Comércio eletrônico. Tutela administrativa e judicial do consumidor. 
 

Professor Responsável: FERNANDO BUSCHER VON TESCHENHAUSEN EBERLIN  
Mestre em Direito Político e Econômico Mackenzie. Especialista em Direito da 

Responsabilidade Civil (FGV).  Professor nos cursos de Especialização da FGV. 

Advogado em São Paulo 
 
 
 
 
 



 Direito Ambiental (32 horas-aula) 
 

Inserção da temática ambiental nas empresas por meio de noções gerais em direito 

ambiental. Introdução ao Direito Ambiental: princípios e cenário atual. Regime de 

competências legislativas e administrativas em matéria ambiental. Responsabilidade das 

empresas e seus administradores por violações à legislação ambiental. Resíduos sólidos, 

recursos hídricos, áreas especialmente protegidas e outros grandes temas disciplinados 

na legislação ambiental brasileira. Tratados internacionais de proteção ambiental: a 

interface com a gestão ambiental nas empresas. 

 

Professora Responsável: JULIANA CASSANO CIBIM  
Advogada e consultora ambiental. Doutora e mestre em Ciência Ambiental pelo 

PROCAM/IEE/USP. Foi advogada do Departamento Jurídico da CETESB. Coordena 

o Curso de Especialização em Meio Ambiente Desenvolvimento Sustentável e 

Questões Globais da Faculdade de Direito da FAAP. Leciona direito ambiental e 

legislação ambiental. Leciona direito internacional público, direito agrário e 

imobiliário. Consultora ambiental autônoma - sócia da Pangea Geologia e Meio 

Ambiente Ltda. 
 

 

 Contencioso Empresarial (40 horas-aula) 
 

O processo judicial e mecanismos extrajudiciais de solução de disputas. Estratégias 

processuais. Juízo de admissibilidade da ação e mérito. Forma e nulidades processuais. 

Petição inicial. Defesas do réu. Alegações iniciais e defesa na arbitragem. Medidas de 

urgência. Instrução probatória. Sentença e coisa julgada. Recursos. Execução e 

cumprimento de sentença. Processo Coletivo. Demandas repetitivas.  

 

Professora Responsável: DANIELA MONTEIRO GABBAY  
Mestre e Doutora em Processo Civil pela Faculdade de Direito da USP. Professora 

da graduação e pós-graduação da Escola de Direito de São Paulo da Fundação 

Getulio Vargas (DIREITO GV). Visiting fellow na Universidade de Yale (EUA) e na 

London School of Economics and Political Science (Inglaterra). Advogada na área 

de mediação e arbitragem.  

 
 

 Contabilidade Aplicada ao Direito (32 horas-aula) 

Visão geral das duas principais demonstrações financeiras – Balanço Patrimonial (BP) e 

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) –, por meio de conceitos jurídicos que 

auxiliem na compreensão dos conceitos básicos de Contabilidade, como os de ativo, 

passivo, receita e despesa. Relação entre BP e DRE à luz de conceitos jurídicos originados 

da doutrina de Direito Civil.  

Professor Responsável: CLAUDIO WASSERMAN  
Doutor em Contabilidade – FEA/USP; Mestre em Controladoria e Contabilidade – 

FEA / USP; Especialista em Contabilidade e Finanças – CEFIN – MBA FIPECAFI / 

USP. Auditor Fiscal da Receita Federal lotado na Delegacia Especial de Maiores 

Contribuintes em São Paulo, como chefe da equipe de fiscalização responsável pela 

auditoria de planejamentos tributários. 

 

 


