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     Curso de Especialização em: LLM Direito Empresarial 

 Estrutura Curricular – componente curricular/carga horária. 

 

FUNDAMENTOS DO DIREITO EMPRESARIAL  

FUNDAMENTOS DO DIREITO EMPRESARIAL: DIREITO E ECONOMIA 

APLICADO AOS NEGÓCIOS.  
32 h/a  

NEGOCIAÇÃO ESTRATÉGICA E TEORIA DOS JOGOS  32 h/a  

FUNDAMENTOS DE CONTABILIDADE E FINANÇAS  32 h/a  

ESTRUTURA DAS SOCIEDADES EMPRESARIAIS: SOCIEDADES 

LIMITADAS E SOCIEDADES ANÔNIMAS.  32 h/a  

Carga horária total do módulo  128h/a  

DIREITO EMPRESARIAL E O RELACIONAMENTO COM OUTRAS ÁREAS DO DIREITO  

TRIBUTAÇÃO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS  
32 h/a  

DIREITO CONCORRENCIAL E REGULATÓRIO NA ATIVIDADE 
EMPRESARIAL  

32 h/a  

DIREITO EMPRESARIAL DO TRABALHO E DIREITO DO CONSUMIDOR  32 h/a  

 CONTRATOS EMPRESARIAIS E COMBINAÇÕES DE NEGÓCIOS  32 h/a  

Carga horária total do módulo  128h/a  

DIREITO EMPRESARIAL E A RESOLUÇÃO DE CONFLITOS  

ASPECTOS PRÁTICOS E ATUAIS DE DIREITO EMPRESARIAL  32 h/a  

RESOLUÇÃO DE CONFLITOS EMRPESARIAIS: MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM   32 h/a  

EMPRESAS EM CRISE: RECUPERAÇÃO E FALÊNCIA   32 h/a  

COMPLIANCE, GOVERNANÇA CORPORATIVA E RESPONSABILIDADE 

DOS SÓCIOS E ADMINISTRADORES  

32 h/a  

Carga horária total do módulo  128h/a  

 MÓDULO:APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO  

48 h/a  

(orientação 

online)  

APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO (TCC)  48h/a  

TOTAL DA CARGA HORÁRIA DO CURSO  432h/a  
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IDENTIFICAÇÃO DO COMPONENTE CURRICULAR  

  

1. Nome do componente curricular: Fundamentos Direito Empresarial: Direito de 

Economia Aplaos Negócios 

2. Carga Horária:32h/a  

3. Ementa: A disciplina contemplará o estudo sobre as principais contribuições 

históricas do Direito Comercial a partir de uma perspectiva baseada em Direito e 

Economia (Law & Economics). Análise da atividade negocial, com ênfase na teoria 

da empresa, incidentes obrigacionais registrários e disciplina legal do 

estabelecimento empresarial, abrangendo todos os seus elementos materiais e 

imateriais. 

 

  

IDENTIFICAÇÃO DO COMPONENTE CURRICULAR  

  

1. Nome do componente curricular: Negociação, Estratégia e Teoria dos Jogos  

2. Carga Horária:32 h/a  

3. Ementa: A disciplina abordará com profundidade a mais moderna teoria e prática 

da Negociação - ciência e arte imprescindível no dia a dia de profissionais que 

lidam com disputas e negócios de toda natureza. Compreender com lucidez o 

processo de negociação e os fatores analíticos e humanos que podem levar a 

melhores ou piores resultados são fundamentais para o sucesso de profissionais 

e organizações em seus desafios diários.  
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IDENTIFICAÇÃO DO COMPONENTE CURRICULAR  

  

1. Nome do componente curricular: Fundamentos de Contabilidade e Finanças 

2. Carga Horária: 32 h/a  

3. Ementa: A disciplina contemplará um estudo de noções básicas de contabilidade, 

essencial à atividade empresarial, permitindo, a partir de uma perspectiva 

interdisciplinar e da sua interação com princípios, conceitos, institutos e 

ferramentas contábeis, capacitar o aluno a dirimir questões de contabilidade 

inerentes ao dia a dia da empresa e que permeiam sua concepção, 

desenvolvimento de suas atividades e até crise, como demonstrações financeiras, 

balanço patrimonial, notas explicativas, entre outros.  

 

IDENTIFICAÇÃO DO COMPONENTE CURRICULAR  

1. Nome do componente curricular: Estrutura das Sociedades Empresariais: Soc. Limitadas e 

Soc. Anônimas 

2.  Carga Horária:32 h/a  

3. Ementa: A disciplina tem por objetivo examinar a estrutura dos principais tipos de 

sociedades empresariais no Brasil – as sociedades limitadas e as sociedades 

anônimas – de maneira panorâmica e atenta às diferentes classificações e 

configurações que esses tipos comportam e sua respectiva disciplina jurídica. A 

análise, segmentada por tópicos referentes a diferentes aspectos que determinam a 

estrutura mínima dessas sociedades, será conduzida de maneira a comparar e 

promover reflexão em torno da maior ou menor rigidez, complexidade e adequação 

da estrutura de cada tipo societário, de lege lata e de lege ferenda. Nesse escopo, 

serão abordadas as reformas mais recentes à legislação aplicável e as principais 

práticas que vêm se consolidando em matéria de governança corporativa, destacando 
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a maior diversidade e os novos contornos que conferem à organização interna dessas 

sociedades na realidade empresarial brasileira. 

 

IDENTIFICAÇÃO DO COMPONENTE CURRICULAR  

1. Nome do componente curricular: Tributação das atividades empresariais  

2. Carga Horária:32h/a  

3. Ementa: A disciplina contemplará o estudo de noções fundamentais ao desenvolvimento das 

atividades empresariais a partir da perspectiva do direito tributário. Serão explorados os 

fundamentos de direito tributário e desmembrada a tributação no âmbito dos negócios 

inerentes ao desenvolvimento da atividade da empresa, de modo a viabilizar ao aluno uma 

compreensão completa do sistema e da política tributária vigente no país e, com isso, a 

aplicação dos conhecimentos adquiridos na prática durante o desempenho dos principais 

negócios empresariais de sua empresa ou seu cliente, conhecendo, de antemão, os 

impactos fiscais e tributários aos quais estão ordinariamente sujeitos..  

 

IDENTIFICAÇÃO DO COMPONENTE CURRICULAR  

1. Nome do componente curricular: Direito concorrencial e regulatório na atividade 

empresarial 

2. Carga Horária: 32h/a  

3. Ementa: A disciplina Direto Concorrencial busca identificar as situações de 

concorrência no âmbito empresarial, a partir de conhecimentos da legislação de 

defesa da concorrência. Durante as aulas, pretende-se localizar no Direito 

Concorrencial, e na fonte auxiliar, a Economia, os fundamentos necessários para 

a compreensão e respostas acerca de atos de concentração e condutas 

anticoncorrenciais, bem como os fatores envolvidos nas determinantes de 

submissão de um ato de concentração e na elaboração de uma representação ou 

defesa de conduta anticoncorrencial. Ao final, objetiva-se desenvolver as 

habilidades de identificar mercados relevantes, situações de submissão de atos de 
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concentração ao CADE e indícios de infração à ordem econômica necessárias 

para que o aluno possa, ao se deparar com situações reais, possa minimamente 

lidar com casos de atos de concentração e de condutas anticoncorrenciais. 

 

IDENTIFICAÇÃO DO COMPONENTE CURRICULAR  

1. Nome do componente curricular: Direito empresarial do trabalho e direito do consumidor 

2. Carga Horária: 32h/a  

3. Ementa: A disciplina promoverá a análise teórica e prática dos relacionamentos da 

empresa em seus papéis mais multifacetados dentro da atividade empresarial, 

contemplando os impactos na perspectiva empregador-empregado e na perspectiva 

fornecedor/prestador-consumidor, proporcionando ao aluno condições de prevenir e 

lidar com os impactos e riscos empresariais afetos a essas relações que extrapolam a 

perspectiva interna entre empresa e seus sócios.  

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO COMPONENTE CURRICULAR  

1.  Nome do componente curricular: Contratos empresariais e combinações de negócios 

2.  Carga Horária: 32h/a  

3. Ementa: A disciplina promoverá, sob um viés teórico e prático, conhecimentos 

indispensáveis à elaboração, distinção, execução e extinção dos contratos empresariais 

típicos e atípicos, aprofundando-se nos principais institutos jurídicos e cláusulas especiais 

inerentes ao tema, de modo a viabilizar aos alunos, dentro da atividade empresarial, não 

apenas utilizar do instrumento mais adequado a cada tipo de colaboração entre empresários, 

inclusive com o fomento de técnicas de redação avançadas e antecipação de futuros 

conflitos, como também conhecer os benefícios contemporâneos advindos da utilização das 

novas tecnologias em todas as etapas contratuais. 
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IDENTIFICAÇÃO DO COMPONENTE CURRICULAR  

  

1. Nome do componente curricular: Aspectos Práticos e Atuais de Direito Empresarial 

2. Carga Horária: 32h/a  

3. Ementa: A disciplina tem o objetivo de explorar as tendências atuais do Direito Empresarial, 

buscando, com um viés prático e analítico, analisar as operações mais complexas e 

inovadoras do mercado. Operações estruturadas, tais como operações de securitização, 

trade finance, project finance, reestruturação de dívidas, constituição de instituições 

bancárias, produtos e serviços bancários, e operações de fusões e aquisições.  

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO COMPONENTE CURRICULAR  

1. Nome do componente curricular: Resolução de Conflitos Empresariai: Mediação e 

Arbitragem 

2. Carga Horária:32 h/a  

3. Ementa: A disciplina tem por objetivo introduzir aos alunos conhecimentos teóricos 

e práticos inerentes à resolução de conflitos empresariais, a partir de um exame 

do método mais adequado para cada controvérsia, aprofundando os estudos nos 

métodos extrajudiciais que ganham na atualidade cada vez mais espaço no âmbito 

empresarial, especialmente mediação e arbitragem, com o objetivo de permitir que, 

para além da prevenção do litígio, os alunos se tornem aptos a obter resultados 

mais eficientes em eventuais conflitos advindos da prática da atividade 

empresarial. 
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IDENTIFICAÇÃO DO COMPONENTE CURRICULAR  

1. Nome do componente curricular: Empresas em Crise: Recuperação e Falência  

2. Carga Horária: 32h/a  

3. Ementa: A disciplina contemplará o estudo das empresas em crise sob diversas 

perspectivas, introduzindo ao aluno não apenas os procedimentos de insolvência 

ou superação de crise vigentes na legislação brasileira, especialmente a 

recuperação extrajudicial, recuperação judicial e falência, como também 

promovendo o ensino de técnicas para prevenção ou superação da crise, 

estratégias para proteção patrimonial, cuidados ante a potencial responsabilização 

de sócios, acionistas e/ou administradores, impactos na esfera internacional, 

dentre outros conceitos inerentes ao tema. 

 

IDENTIFICAÇÃO DO COMPONENTE CURRICULAR  

1. Nome do componente curricular: Compliance, Governança Corporativa e 

Responsabilidade dos Sócios e Admin. 

2. Carga Horária: 32h/a  

3. Ementa: A disciplina introduzirá o aluno nas atuais e polêmicas matérias de 

compliance e governança corporativa sob a perspectiva dos mais distintos tipos 

societários admitidos no direito brasileiro, com o objetivo de permitir ao aluno não 

apenas definir a melhor forma de gestão para sua empresa ou cliente, como 

também antever riscos e responsabilidade às quais sócios e administradores 

estarão sujeitos, a depender da posição que ocupam e do tipo societário eleito 

para a prática da atividade empresarial. 
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IDENTIFICAÇÃO DO COMPONENTE CURRICULAR  

1.  Nome da Disciplina: Aplicação do Conhecimento (Trabalho de Conclusão de Curso) 

 2.    Carga Horária: 48h/a   

3.  Ementa: O/A aluno/a deverá optar entre escrever um artigo científico ou produzir um 

plano de carreira.    

ARTIGO CIENTÍFICO 

Escolha do tema. Monografia/revisão de literatura e estudo de caso. Pesquisa quantitativa e 

qualitativa. Estrutura: elementos pré e pós textuais. Linguagem e etapas de construção do 

artigo científico. Introdução, desenvolvimento e conclusão do artigo. Problemas mais comuns 

na redação do artigo científico.  

 PLANO DE CARREIRA 

Formação, profissão e carreira. O perfil do profissional do Direito “4.0”. Comunicação 

estratégica. Liderança e gestão de equipes jurídicas. Planejamento estratégico de empresas. 

Implementação e gestão de escritórios de advocacia. Desempenho e colocação profissional 

pós-formação. Planejamento de carreira.   

4. Objetivo:  

 ARTIGO CIENTÍFICO  

O componente curricular busca oferecer os principais parâmetros para elaboração de um artigo 

científico, a ser entregue ao final do componente. O/A aluno/a irá conhecer a parte conceitual 

da elaboração de um artigo científico, o raciocínio a respeito da metodologia aplicada e as 

premissas para a escolha de um bom tema de pesquisa, além de ter acesso às informações 

técnicas e de linguagem apropriada para sua adequada composição e apresentação. 

 PLANO DE CARREIRA 

Estimular o desenvolvimento pessoal necessário à construção de uma carreira profissional, 

com a compreensão dos desafios inerentes à implementação da trajetória profissional pós-

formação nos mais diferentes segmentos do mercado jurídico. 


