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PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO SOCIETÁRIO – TURMA CONCENTRADA

Apresentação
A Pós-Graduação em Direito Societário oferece uma forte visão prática aliada a um referencial
acadêmico sólido sobre as questões jurídicas que se estabelecem no âmbito da estruturação e
reestruturação de sociedades, fornecendo aos(às) alunos(as) uma perspectiva apurada para
construção de soluções criativas e estratégicas.
O curso é desenhado para que, ao longo das disciplinas, o(a) profissional da área societária
desenvolva as habilidades e os conhecimentos práticos para a atuação consultiva e contenciosa
nas questões que envolvam a constituição de sociedades, reorganizações societárias, tributação,
captação de recursos e reestruturação de dívidas. Integrado ao aprofundamento seletivo de temas
jurídicos, o curso prevê disciplinas nas áreas de contabilidade e finanças corporativas, visando a
estimular habilidades como criatividade, originalidade e iniciativa, identificação e resolução de
problemas e pensamento analítico e tomada de decisões.
----------------------------------------------------------------

Público-alvo
Graduados(as) em direito com, no mínimo, 2
(dois) anos de experiência relevante na área
societária.

Metodologia
O FGV LAW enfatiza o uso de metodologias
participativas de ensino, que colocam o(a)
aluno(a) no centro do processo de aprendizagem.
As disciplinas mesclarão aulas com exposição
dialogada, discussão de casos, exercícios
aplicados e simulação de situações concretas.
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Realização
Carga horária: 432 horas-aula
Duração: 3 semestres
Data de início: 20/08/2022
Dias da semana e horários:


Sábados (quinzenais), presenciais,
das 9h às 17h40; e



Importante: se necessário, o Programa de PósGraduação Lato Sensu (FGV LAW), poderá alterar o
calendário original do curso.
Reposições de aula (estipuladas pela Instituição),
monitorias acadêmicas ou quaisquer outros eventos
relacionados ao curso poderão ser agendados às
sextas-feiras, no horário noturno.

Segundas e terças-feiras
(semanalmente, em momentos
específicos do curso), em ambiente
virtual, das 19h às 22h40

Modalidade de oferta: Blended (todas as
aulas integralmente ao vivo)
*As aulas das disciplinas presenciais estão previstas para serem ministradas nas unidades da FGV, na Bela Vista, em São Paulo/SP.
Esclarecemos, no entanto, que a depender da situação sanitária do país, há a possibilidade do curso migrar temporariamente para
o ambiente virtual, com aulas síncronas, conforme já tem ocorrido nos cursos em andamento de toda FGV.

----------------------------------------------------------------

Estrutura do Curso
O curso é estruturado por um conjunto de disciplinas que reforça o repertório técnico e estimula o
desenvolvimento de competências e habilidades a fim de capacitar o(a) aluno(a) a identificar problemas e
criar soluções estratégicas. O programa é composto por disciplinas obrigatórias específicas da área escolhida
e conta, também, com disciplinas optativas que se conectam às competências necessárias para um trânsito
seguro no atual mercado de trabalho jurídico.
O curso é ofertado na modalidade blended, com aulas integralmente ao vivo. As aulas aos sábados são
quinzenais e ocorrem presencialmente (previstas nas unidades da FGV, na Bela Vista, em São Paulo/SP).
Já as aulas semanais, ocorrem em momentos específicos do curso, conforme calendário letivo, e os(as)
professores(as) da FGV ministram suas aulas em ambiente virtual.
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A FGV utiliza desde 2016, para as aulas em ambiente virtual, uma plataforma largamente utilizada em
âmbito corporativo e acadêmico em diversos países, capaz de oferecer uma experiência de ensino dinâmica
mesmo sem a proximidade física entre docente e turma. A plataforma traz ferramentas modernas de
colaboração como salas simultâneas para aplicação de dinâmicas, enquetes, compartilhamento de conteúdo
em tela, entre outras funcionalidades que além de humanizarem a comunicação em um ambiente virtual,
permitem aos docentes o uso de metodologias participativas.

Disciplinas Obrigatórias
Contabilidade Aplicada ao Direito Societário (32 horas-aula)
A disciplina tem como propósito discutir a Contabilidade e sua inserção no universo Societário,
especialmente considerando que o conhecimento dessa ciência é demandado para solução de problemas
jurídicos. Ademais, objetiva propiciar uma visão prática dos conceitos contábeis, proporcionando aos(às)
discentes compreender o impacto da contabilidade no dia a dia do profissional da área jurídica, habilitandoos(as) a interagir com profissionais da área contábil. Para além das habilidades descritas, serão temas
norteadores das aulas:
Os temas abordados são:
• Relações entre direito e contabilidade;
• Propósito e conteúdo das demonstrações financeiras;
• Balanço patrimonial, demonstração de resultados, demonstração do fluxo de caixa e notas
explicativas;
• Reconhecimento e registro dos ativos, passivos e patrimônio líquido;
• Reconhecimento de receitas: custos e despesas;
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• Regime de competência e regime de caixa;
• Provisões e Contingências; e
• Combinação de Negócios.
Contencioso Societário (32 horas-aula)
A disciplina tem como objetivo fornecer aos(às) alunos(as) instrumentos/ferramentas que desenvolvam sua
capacidade de compatibilização do repertório teórico com a vivência prática de questões que se tornam
objeto de disputas/litígios societários, seja perante o Poder Judiciário, seja em arbitragem. A manipulação
conjunta de conceitos e casos desenvolverá habilidades para (i) entender e coordenar litígios societárias
reais; (ii) identificar quais os meios de resolução de conflitos mais adequados para cada tipo de litígio; e
(iii) otimizar estratégias processuais e negociais preventivas e/ou resolutivas.
Os temas abordados são:
• Especificidade na resolução de litígios societários;
• Pré-contencioso societário: assembleias gerais e reuniões de quotistas;
• Negócio Jurídico Processual: uma nova visão no “CPC”;
• Forma de saída voluntária e não voluntária da sociedade: (i) dissolução parcial de sociedade no novo
“CPC” (ii) direito de recesso e apuração de haveres em sociedades limitadas; (iii) direito de recesso
e valor de reembolso em sociedades anônimas;
• Questões relativas a aumentos de capital e tratamento legal das reservas de lucros na Lei 6.404/76;
• Opções de Venda e Compra de Ações/Quotas e Direito e/ou Obrigação de Venda Conjunta: questões
controversas e seu impacto em litígios societários;
• Controle Acionário Compartilhado e Soluções de Impasse: (i) “shotgun”; (ii) “buy and sell”; e
• Arbitragem: (i) extensão subjetiva da convenção arbitral a não signatários; (ii) financiamento da
arbitragem.
Finanças para Advogados (32 horas-aula)
Neste curso, os(as) alunos(as) devem desenvolver a habilidade de (i) avaliar os fluxos financeiros da
empresa; e (ii) analisar tipos variados de investimentos e financiamentos.
Os temas abordados são:
• Análise básica de demonstrações financeiras;
• Valor do dinheiro no tempo;
• Geração de fluxo de caixa;
• Custo de capital do acionista, título de dívida e custo da dívida;
• Custo médio ponderado de capital (WACC);
• Análise de investimento de capital;
• Decisão de financiamento e de dividendos; e
• Formas e Ciclo de financiamento na prática: técnicas de financiamento da atividade produtiva,
crowdfunding, search money (investidor anjo), venture capital, private equity.
Governança Corporativa (32 horas-aula)
A disciplina tem por objetivo fornecer subsídios para que o(a) profissional da área societária compreenda e
analise criticamente a governança das sociedades. Com uma abordagem interdisciplinar, busca aprofundar
o conhecimento sobre os princípios de governança corporativa, seus elementos, agentes.
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São temas norteadores das aulas:
• Governança corporativa: histórico, conceito e panorama recente no Brasil e no mundo.
• Princípios fundamentais de governança corporativa.
• O propósito da companhia e a governança corporativa. Responsabilidade social e sustentabilidade
(ESG).
• Os padrões de governança corporativa e suas fontes: o Direito Societário, a autorregulação, os
códigos de melhores práticas e as iniciativas de comply or explain. A regulamentação das
companhias abertas.
• Os papeis dos agentes internos e externos de governança: expectativas e responsabilidades em
matéria de compliance.
• Os deveres dos administradores de companhias.
• Falhas em matéria de governança corporativa: incentivos, conflito de interesses e limitações dos
instrumentos disponíveis.
• Tópicos especiais em matéria de governança: companhias com controle compartilhado, difuso,
estatal e familiar.
• Tendências em matéria de governança corporativa: perspectivas no Brasil e no exterior.
Negócios Societários – Corporate Business (32 horas-aula)
Esta disciplina pretende apresentar aos(às) alunos(as) os temas atuais relevantes do direito societário
através do estudo de importantes formatos de operações societárias, incluindo operações de compra e
venda de participações societárias (“M&A”). Ao longo dos encontros, espera-se que os alunos e as alunas
sejam capazes de compreender (i) os indutores que motivam os agentes a escolher os desenhos e modelos
de operações e a racionalidade subjacente; (ii) o contexto em que tais operações são realizadas e o processo
de seu desenvolvimento; (iii) questões e problemas legais recorrentes; e (iv) os instrumentos jurídicos, suas
principais cláusulas e pontos mais negociados, realizando uma reflexão sobre o atual momento do direito
societário e do M&A no Brasil.
Os temas abordados são:
• Estruturas Societárias: Operações de Fusão, Incorporação, Incorporação de ações; Cisão e Drop
Down;
• Formação de parceria estratégica e joint venture; Acordo de Investimento (aquisição
primária/aumento de capital);
• Acordos de Confidencialidade e de Sigilo;
• Memorando de Entendimentos, Cartas de Intenção e Contratos Preliminares;
• Auditoria Legal;
• Contrato de Compra e Venda de participação societária majoritária e minoritária (aquisição
secundária);
• Cláusulas de Preço, Declarações e Garantia e Indenização; e
• Contratos acessórios: (i) Acordo de Acionistas (Cláusulas de saída: put, call, tag along, drag along,
shot gun), e (ii) Contrato de Depósito em Garantia, entre outros.
Mercado de Valores Mobiliários (32 horas-aula)
Ao final da disciplina, os(as) alunos(as) deverão ser capazes de (i) compreender o funcionamento e
relevância do mercado de valores mobiliários; (ii) avaliar sua relação com as diferentes estruturas societárias
e contratuais voltadas para captação de recursos em mercados regulados e ou autorregulados.
Os temas abordados serão:
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• O Sistema Financeiro Nacional e o mercado de valores mobiliários.
• Sistema de Distribuição de Valores Mobiliários. Administração, gestão, custódia e consultoria de
valores mobiliários e também de fundos e clubes de investimento.
• Valores mobiliários: estrutura e função de cada um dos valores e aspectos gerais dos derivativos,
criptoativos, equity tokens e ETFs;
• Oferta pública (ICVM 400/2003 e 476) IPO e ICO diferenças (com as propostas de alteração); Oferta
por meio de plataformas de crowdfunding (ICVM 588) diferenças (com as propostas de alteração);
• Diferenças entre sociedades e fundos de investimento. Novo mercado, governança corporativa e
compliance KYC.
• Transferência de controle (poison pill – OPA e metamorfoses);
• M&A e transformação em sociedades e em fundos de investimento. Mudança de controle,
amortização de cotas, resgate de cotas, venda de cotas, liquidação;
• Fundos Estruturados: FIPs Private Equity Funds; Instrução 571 e 578; FIIs; Fundos 555 – aspectos
gerais. Constituição-regulamentos, suitability, políticas de investimentos, amortização, resgate e
venda de cotas, liquidação; Estruturas contratuais: investment companies e trusts no direito
estadunidense e no Brasil; Mutual Funds, Hedge Funds, , Real Estate Investment Trusts; Tokens
• Securitização. CRI; CRA; FIDCS Não Padronizados – NP e FIDCs padronizados. Responsabilidades
• Processo administrativo na CVM e no CRSFN. Tipificação penal e indenizações cabíveis.
• Conflito de interesses: nas sociedades e nos fundos
Sociedades Anônimas (32 horas-aula)
Ao final da disciplina, os alunos e as alunas serão capazes de (i) analisar criticamente os aspectos
relacionados à S.A.; com (ii) uma visão estratégica sobre sua função.
Os temas abordados são:
• SA características gerais e determinação estratégica para a escolha do tipo societário;
• Noções sobre estruturação do capital: formação, manutenção e modificação do capital social, ações
e outros títulos;
• Órgãos da SA: Estrutura de governança das sociedades e processo decisório
• Aspectos de organização interna e de gestão: acionista controlador; titularidade do poder de
controle;
• Assembleias; direito de voto e conflito de interesses; acordo de acionistas (acordo de voto);
• Administração: competências, direitos e deveres essenciais e noções sobre responsabilidades de
acionistas, controladores e administradores; e
• Aspectos externos: responsabilidade social da empresa.
Sociedades Empresárias em Crise (32 horas-aula)
Ao final do curso, os(as) alunos(as) serão capazes de (i) analisar os desdobramentos da crise econômicofinanceira das empresas; (ii) conhecer e identificar as alternativas, judiciais e extrajudiciais, para a
reestruturação e recuperação das empresas; e (iii) avaliar e renegociar as dívidas.
Os temas abordados são:
• Reflexos da crise econômico-financeira nas empresas;
• Reestruturação de empresas fora de juízo (reestruturação “extra-extra”): questões contratuais,
incluindo principais instrumentos, como acordos de inação (standstill) e outros mecanismos para
renegociação de dívidas;
• Recuperação extrajudicial: fundamento legal e casos práticos; e
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• Recuperação judicial: a petição inicial, processo para verificação e discussão de créditos, a
assembleia geral de credores e o plano de recuperação judicial, tudo levando-se em conta também
as diferentes abordagens do Judiciário brasileiro sobre os temas (“perícia prévia”, créditos não
sujeitos à RJ, consolidação processual e consolidação substancial, voto abusivo, modelos de
aquisição de unidades produtivas isoladas e outros temas).
Sociedades Limitadas (32 horas-aula)
Os alunos e as alunas serão capazes de (i) construir e consolidar conhecimentos basilares sobre direito de
empresa; (ii) comparar os diferentes tipos societários; e (iii) desenvolver uma visão estratégica sobre o tipo
societário mais adequado em cada caso.
Os temas abordados são:
• LTDA, estruturas simples e empresarial, vocabulário basilar de direito societário no Código Civil;
• Formação de capital, via recursos próprios e de terceiros por meio de instrumentos de dívida e de
investimentos;
• Processo decisório, foros de formação da vontade, quóruns e responsabilidades dos sócios;
• Administração, âmbitos de representação da sociedade, competências e responsabilidade dos
administradores;
• Acordo de sócios, matérias de composição, validade e execução específica;
• Desinvestimento, saída e exclusão da sociedade no âmbito do direito material; e
• Avaliação de participação societária, critérios legais e de transações normais de mercado.
Tributação das Operações e dos Negócios Societários (32 horas-aula)
A disciplina permitirá que os(as) alunos(as) (i) conheçam e identifiquem as principais questões tributárias
nas operações e negócios societários; e (ii) entendam o impacto da tributação nesses casos.
Os temas abordados são:
• Tributação sobre a renda da pessoa física;
• Tributação sobre a renda da pessoa jurídica e seus regimes;
• Tributação do ganho, aumento, devolução e redução de capital;
• Tributação de operações societárias (cisão, fusão e incorporação);
• Noções e estratégias de planejamento tributário – histórico no Brasil, conceitos de simulação,
dissimulação e negócio jurídico indireto;
• Ágio, deságio e tributação na emissão de ações e na aquisição de participação societária – benefício
fiscal;
• Tributação de programas de remuneração variável (Stock options e PLR);
• Auditoria fiscal;
• Tributação dos rendimentos e ganhos auferidos no exterior;
• Principais estruturas de investimento offshore; e
• Transparência Fiscal Internacional.

Disciplinas Optativas

(28 horas-aula)

Considerando a importância do desenvolvimento de habilidades nos(as) profissionais da área jurídica, o
FGV LAW reservou uma parcela da carga horária do curso de pós-graduação para o aperfeiçoamento de
competências já presentes no dia a dia da prática jurídica.
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Com o propósito de promover maior interdisciplinaridade, instigar o protagonismo do corpo discente e
provocar discussões alinhadas às necessidades do mercado de trabalho e da prática jurídica ou negocial,
no decorrer do curso, os(as) alunos(as) receberão o leque de disciplinas optativas disponíveis, bem como
informações referentes aos critérios de matrícula.
As disciplinas optativas serão compostas por alunos(as) de várias áreas jurídicas o que promoverá, portanto,
networking diferenciado e espaços múltiplos para reflexões valiosas e conexões significativas.
Acesse o Programa de Disciplinas Optativas dos cursos de Pós-Graduação Lato Sensu – 2º Semestre de 2022

----------------------------------------------------------------

Avaliação
A média para aprovação em cada uma das
disciplinas do curso é de 7 (escala de 0-10),
sendo 40% equivalente a atividades
realizadas ao longo das aulas (exercícios,
participação oral etc.) e 60% referente a
nota obtida na avaliação final da disciplina
(prova ou trabalho, conforme determinação
da Escola). A aprovação também depende da
presença mínima em 75% das aulas.
Os critérios de avaliação se aplicam a todas
as disciplinas do curso.

Corpo Docente
O corpo docente é formado por profissionais
altamente qualificados, titulados e com rica
experiência no mercado jurídico. O FGV LAW
conta com professores(as) inspiradores(as)
que aliam experiência acadêmica com
atuação profissional especializada, trazendo
para a sala de aula a realidade do mercado.
Para conhecer nosso corpo docente clique
aqui
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Investimento
PAGAMENTO PARCELADO
PERÍODO DE MATRÍCULA

NÚMERO DE
PARCELAS

VALOR DA PARCELA

VALOR TOTAL DO
CURSO À VISTA

12/04/2022 a 30/06/2022
A partir de 01/07/2022
12/04/2022 a 30/06/2022
A partir de 01/07/2022
12/04/2022 a 30/06/2022
A partir de 01/07/2022

1+17
1+17
1+25
1+25
1+29
1+29

R$ 2.606,25
R$ 2.743,42
R$ 1.908,85
R$ 2.009,31
R$ 1.700,83
R$ 1.790,33

R$ 41.459,26
R$ 43.641,33
R$ 41.459,26
R$ 43.641,33
R$ 41.459,26
R$ 43.641,33



Conforme tabela, as matrículas efetuadas até 30/06/2022 receberão um desconto de 5% sobre
o valor do curso.



Em caso de opção pelo pagamento parcelado, o vencimento da primeira parcela será no ato da matrícula e, das demais, no
dia 10 de cada mês, a partir de 10 de agosto de 2022, independentemente da data da matrícula.

----------------------------------------------------------------

Processo Seletivo
O ingresso é realizado por meio de aprovação no Processo Seletivo, observados os procedimentos,
condições, regras e critérios descritos no Edital. O presente Processo Seletivo tem validade para o segundo
semestre letivo de 2022, não havendo reserva de vaga para semestres posteriores.

Período de Inscrições:
De 04/04/2022 a 15/07/2022
pelo site fgv.br/direitosp

Importante:
A seleção de candidatos(as) é feita ao longo do
período de inscrições. Caso sejam preenchidas as
vagas disponíveis na turma, as inscrições serão
encerradas antes do período previsto.

Atenção: Os(as) interessados(as) deverão realizar sua inscrição, sem qualquer ônus financeiro,
exclusivamente pela internet. É obrigatório o preenchimento de todos os campos solicitados na ficha de
inscrição e a inserção de arquivo digital com o Curriculum Vitae do candidato. Certifique-se que o currículo
anexado esteja atualizado, inclusive com o detalhamento das atividades profissionais desempenhadas.
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Essas informações serão confrontadas com o público-alvo, os pré-requisitos (quando houver) e os objetivos
do curso preterido. Currículos extraídos da plataforma Lattes não serão considerados. Serão avaliados,
conjuntamente, (i) a formação acadêmica, (ii) a experiência profissional e (iii) a correlação entre os objetivos
do curso pretendido e a trajetória profissional do(a) candidato(a).
Seleção dos(as) Candidatos(as): O processo seletivo está estruturado em uma etapa: (i) entrevista
individual. Para que a entrevista ocorra de forma adequada é imprescindível que o(a) candidato(a) observe
a data e o horário previamente informados, além de preencher o formulário que será enviado por e-mail
com questões a serem respondidas previamente à entrevista. Não serão atendidos(as) candidatos(as) fora
do horário estabelecido. Na impossibilidade de comparecer, o(a) candidato(a) poderá realizar apenas 1
(um) reagendamento e caso não compareça na segunda oportunidade, terá o processo seletivo
automaticamente cancelado para o curso pretendido no processo seletivo vigente.

(*) A aprovação no processo seletivo não garante vaga. A matrícula será confirmada após entrega de todos
os documentos solicitados e efetivação do pagamento da primeira parcela do plano de pagamento ou ainda
do curso à vista, conforme opção feita pelo(a) candidato(a) no Contrato de Prestação de Serviços
Educacionais, em cumprimento das exigências do edital publicado.
Resultado: A divulgação do resultado será feita via comunicação eletrônica (e-mail) em até 10 (dez) dias
úteis, contados do dia útil seguinte da realização da inscrição. É responsabilidade exclusiva do(a)
candidato(a) manter seus dados de contatos atualizados, acompanhar a divulgação dos resultados,
averiguar sua eventual aprovação e consequente convocação para a matrícula.
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PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO SOCIETÁRIO – TURMA CONCENTRADA
Não haverá divulgação do desempenho dos(as) candidatos(as), nem sua classificação relativa, apenas a
informação quanto à aprovação ou não. O resultado no processo seletivo não é passível de recursos.
----------------------------------------------------------------

Mais Informações:
Edital do Processo Seletivo 2022/2: acesse aqui
Rua Rocha, 220 – Térreo – Bela Vista – São Paulo/SP
Horário de Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h
E-mail: fgvlaw@fgv.br
Telefone: (11) 3799-2240
Atendimento por videochamada (cf. disponibilidade da equipe): agende aqui
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