
 

Cursos com certificação de Qualidade ISO 9001.   

 

 

Compliance - 24 horas 

O curso se divide em aspectos teóricos e práticos e os seguintes principais temas serão 
abordados: (i) O FCPA e outras Legislações Anticorrupção Estrangeiras; (ii) Lei Anticorrupção 
(Lei 12.846/2013); (iii) Aspectos Penais da Legislação Anticorrupção; (iv) Programas de 
Compliance; (v) Investigações Internas; (vi) Processos Sancionadores e Acordos de Leniência; 
(vii) Delação Premiada; (viii) Estudo de Casos Práticos. 

 

Direito Contratual Avançado - 24 horas 

Moderna teoria geral dos contratos. Análise Econômica dos Contratos. Cláusulas contratuais 
gerais e especiais. Interpretação e integração dos contratos empresariais. Grupos de Contratos, 
Redes Contratuais e Contratos Coligados. Estruturação e Execução de garantias nos contratos 
empresariais. As vertentes modernas da inexecução contratual.  

 

Direito para Startups - 24 horas 

Concepção de um projeto. Avaliação de riscos do modelo de negócios. Proteção das ideias. 
Direitos autorais, marcas, patentes, modelos de utilidade. Aspectos Societários. Constituição da 
Sociedade. Tipos societários. Acordo de Sócios. Investimento anjo (Smart Money, Seed capital, 
Family & Friends). O papel das Incubadoras e Aceleradoras. Venture Capital. Crowdfunding. 
Corporate Venture e Open Innovation. Termos e condições de uso. Privacidade de dados. 
Formação da equipe. Instrumentos para contratação de executivos e parceiros. Cláusulas de não 
competição e não solicitação. Planos de opção de compra de ações (Stock Option). Contrato de 
Vesting. Planejamento tributário de Startups. Regimes de tributação e Incentivos Fiscais. 
Aspectos jurídicos do processo de investimento e desinvestimento em Startups. 

 

Direito Societário I - 24 horas 

Sociedade Limitada. Características. Legislação aplicável e legislação supletiva. Noções de 
“blindagem patrimonial”. Deliberações, modos de deliberação, a solução para os empates, 
cláusulas sobre restrições de voto, maiorias qualificadas de natureza contratual. Administração. 
Administradores sócios e não sócios. Formas de investidura e atribuições. Acordo de sócios. 
Movimentação de Entrada e Saída de Sócios. Cessão de Quotas. Tag e Drag Along. Execução 
Específica. Direito de Retirada. Sucessão de Quotas. Formas de Aferição do Valor do 
Reembolso. EIRELI. Conceito. Legislação aplicável. Ramos de atividade. Administração. Capital 
social mínimo. Teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Sociedade em Conta de 
Participação – SCP. Conceito: Legislação Aplicável. Ramos de Atividade. Tipos de sócios. 
Formas de contribuição para o capital social. Administração. Elemento risco. 

 



 

 

Direito Societário II - 24 horas 

Sociedade Anônima. Características. Formação do capital social. Sociedade Anônima e a 
formação interna da vontade da companhia. Ações. Espécies. Propriedade das ações e a sua 
transferência. Negociação privada e pública das ações. Resgate e amortização. Oneração das 
ações. Ofertas públicas de aquisição de ações. Capitalização da companhia. Emissão de valores 
mobiliários como instrumento de captação da poupança popular. Debêntures. A figura do 
acionista.  Acionista Controlador.  A responsabilidade do acionista e do acionista controlador. 
Acordo de Acionistas. Direitos essenciais. Cláusulas de restrições de voto.  Órgãos societários. 
Assembleia-Geral. Quóruns. Modos de deliberação, a solução para os empates. Diretoria. 
Conselho de Administração. Responsabilidade dos administradores. Conselho Fiscal. 
Reorganização societária: cisão, fusão, incorporação. Consórcios. 

 

Disciplina Online - 24 horas 

O aluno poderá optar dentre as disciplinas oferecidas no FGV. 

 

Estratégias para a Solução Adequada dos Conflitos Empresariais - 24 

horas 

Fatores que influenciam a resolução do conflito empresarial e as modalidades adequadas para 
a sua escolha. Mediação. Arbitragem. Judiciário. Conciliação X Mediação X Arbitragem. 
Constituição e características de cada instituto. A figura do árbitro e do mediador. Customização 
do processo de resolução de controvérsia. Estratégias de contencioso empresarial. Decisão 
arbitral. Estratégias de execução ou invalidação do ato (ação de nulidade e objeção à 
homologação de sentença estrangeira).  

 

Impactos do Processo Judicial sobre o Direito dos Negócios - 24 horas 

Normas fundamentais do processo civil. O incidente de desconsideração da personalidade 
jurídica. Ônus financeiros do processo: problemas referentes a honorários advocatícios 
originários e recursais. Negócios jurídicos, negócios processuais e a busca de maior eficiência 
ao processo. Mecanismos de celeridade processual: tutelas provisórias, improcedência liminar e 
julgamento antecipado do mérito. Os precedentes e a segurança jurídica. Mecanismos de 
formação de precedentes vinculantes: os incidentes de resolução de demandas repetitivas e de 
assunção de competência, e os recursos especiais e extraordinários repetitivos. Fraudes 
patrimoniais. Procedimentos especiais de interesse do direito dos negócios. 

 

 

 



 

 

Licitações Públicas Estruturadas - 24 horas 

Visão Geral das Licitações. Modalidades Princípios. Desafios e Perspectivas. Aspectos 
procedimentais das licitações. A estruturação das licitações e as etapas que integram a fase 
preparatória. A fase externa. Critérios de julgamento. A habilitação. Recursos. Homologação e 
Adjudicação. As hipóteses de contratação direta.  Dispensa e Inexigibilidade.  As licitações nas 
estatais. As licitações nas concessões e nas parcerias público-privadas.  As licitações à luz do 
Direito da Concorrência. 

 

Planejamento Tributário Estratégico - 24 horas 

Conceitos essenciais relacionados ao planejamento tributário: Objetivos do planejamento 
tributário; Interpretação e integração de incentivos fiscais; Gestão estratégica de riscos; Gestão 
estratégica da implementação. Técnicas de reorganização operacional – casos práticos: Site 
location e incentivos fiscais; Gestão de contratos; Inovação e customização da atividade. 
Técnicas de reestruturação societária – casos práticos: Operações societárias e estratégia 
tributária; Aspectos tributários da terceirização. Técnicas de planejamento tributário internacional 
- casos práticos: Offshores (BVI, Panamá, EUA, UK, etc.); Aspectos tributários da 
internacionalização; Tributação na venda de ativos; Sucessão planejada e estratégia tributária; 
Proteção patrimonial e estratégia tributária. 

 

Regulação Antitruste - 24 horas 

Introdução aos fundamentos jurídicos e econômicos da defesa da concorrência. Arcabouço 
institucional. Atos de concentração. Definição. Critérios de notificação. Critérios de análise. 
Possíveis decisões. Acordo em Controle de Concentração. Práticas anticompetitivas horizontais. 
Cartéis. Preços predatórios. Acordos de leniência. Compromisso de Cessação de Prática 
anticompetitiva. Práticas anticompetitivas verticais. Recusas de contratação. Acordos de 
exclusividade. Interface entre defesa da concorrência e regulação setorial. 

 

Regulação de Negócios em Infraestrutura - 15 horas 

Teoria Geral da Regulação dos Serviços Públicos. Concessões. Política tarifária. Equilíbrio 
Econômico-financeiro das concessões. Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI). 
Parcerias Público-Privadas. Remuneração e Garantias.  A Lei n°13.655/2018 (que alterou a Lei 
de Introdução às Normas do Direito Brasileiro) e os investimentos em segurança jurídica. 

 

Reorganização Societária - 24 horas 

Noções gerais de reorganização de empresas. Transformação. Incorporação. Fusão. Cisão. 
Aquisição. Conceitos. Base legal. Características. Procedimentos e requisitos para aprovação 
societária. Efeitos sobre os direitos dos sócios e dos credores. Procedimentos societários para a  



 

 

aprovação das operações. Quórum de deliberação. Elaboração do protocolo e justificação. 
Elaboração de laudo de avaliação. Relação de substituição de ações ou quotas. Direito de 
retirada. Incorporação da controlada. Incorporação de Ações.  Laudo de avaliação. Hipóteses de 
dispensa do laudo pela CVM. Responsabilidade da sucessão. Aspectos tributários em 
reorganizações societárias: amortização do ágio e compensação de prejuízos fiscais. 

 

Tópicos Especiais: Governança Corporativa; Project Finance; Private 

Equity e Venture Capital - 33 horas 

Governança Corporativa 

Economias de mercado e o mercado de capitais. Estrutura acionária e de propriedade. Teoria da 
Agência e do Equilíbrio dos Interesses dos Stakeholders. Benefícios e custos de governança e 
seu papel no desenvolvimento econômico. Códigos de melhores práticas. Órgãos de governança 
e seus papeis. Exame de questões de governança no Brasil, questões chave sobre programas 
de transparência e de ativismo. 

 

Project Finance 

Fundamentos de Project Finance. Histórico, tendências e suas aplicações. Operações 
estruturadas. Projetos Convencionais e Project Finance. PPP e Project Finance. A Lei das PPP 
e suas aplicações. Componentes e participantes. Agentes de estruturação financeira e líderes 
de emissões. Os investidores privados. Os Agentes e Trustes. Os Instrumentos financeiros e 
jurídicos. Definições, classificação e compartilhamento de Riscos. Estrutura e monitoramento de 
riscos. Fase de construção e Fase de Operação. Estratégias financeiras combinadas de 
Investimento e Financiamento. Estruturas Políticas Legais e Institucionais. Restrição 
orçamentária ou Value for Money. Segmentos de maior interesse nessas parcerias. 
Participações dos parceiros e benefícios diretos e indiretos. Procedimento de Manifestação de 
Interesse (PMI). Modelagem Financeira, Funding – Fontes de Financiamento. Recursos próprios 
e solidariedade dos parceiros privados. Financiamento de investimento fixo. Financiamento pelas 
agências multilaterais: disponibilidade de recursos e exigências. Ciclo de Vida e as fontes de 
Financiamento 

 

Private Equity e Venture Capital 

Aspectos Gerais da Indústria. O Ecossistema de Startups. O Ciclo de Private Equity e Venture 
Capital (PE/VC). Estágios e Modalidades. Perfil das Empresas Investidas. Perfil dos Negócios 
em PE/VC. Fluxo de Oportunidades de Negócios (Deal Flow). Elementos Analisados pela 
Organização Gestora. Análise da Oportunidade de Investimento. Alternativas de Financiamento. 
Negociação Preliminar. Term Sheet. Fechamento do Negócio. Monitoramento. Ferramentas de 
Gestão. Oportunidades de Desinvestimento. Aspectos Gerais do Processo de Desinvestimento. 
Modalidades de Saída. Retorno do Capital aos Investidores. 

 



 

 

Tributação em Negócios - 24 horas 

Aspectos estruturais da tributação dos negócios no Brasil. O Tributo como Custo Empresarial. 
Aspectos Tributários das Reorganizações Societárias e a Economia de impostos diretos e 
indiretos. Aspectos Internacionais da Tributação em Negócios empresariais. A Responsabilidade 
de sócios, gestores e administradores em relação às dividas da pessoa jurídica. Aspectos 
tributários da recuperação judicial e da falência.  

 

 

 


