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Programa de Pós-Graduação Lato Sensu da DIREITO GV (GVlaw)

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.

Direito para não Advogados: perspectiva empresarial
Justificativa
O curso de Direito para não Advogados: perspectiva empresarial foi concebido para atender aos
profissionais que, embora não tenham formação jurídica, necessitam de conhecimentos jurídicos no
exercício de suas atividades nos mais diferentes segmentos econômicos. Ao longo do curso serão
abordadas questões relativas à formalização do negócio tais como constituição de sociedade, registro de
pessoa jurídica, inscrições nos órgãos competentes, livros contábeis e comerciais obrigatórios, emissão de
notas e outros documentos. Após serem apresentados os fundamentos pertinentes à regularização do
negócio, serão analisadas questões típicas do dia a dia da empresa, admitindo a sua constante evolução,
como tributação, remuneração de sócios e administradores, modelos de capitalização das empresas,
fusões e aquisições. Por fim, serão estudados casos pertinentes a conflitos societários, dissolução de
sociedade, recuperação e falência.

Público-alvo
Profissionais autônomos, administradores, executivos, empresários e empreendedores em geral que
necessitam de conhecimentos jurídicos no exercício de suas atividades cotidianas.
Objetivo
Habilitar os profissionais acima referidos a lidar com as mais frequentes questões jurídicas de natureza
empresarial.
Metodologia
Aulas expositivas, leitura de textos e resolução de exercícios.

PROGRAMA

















Atividade econômica desenvolvida por pessoa física.
Atividade econômica desenvolvida por pessoa jurídica.
Empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI).
Tipos societários.
Atos societários.
Critérios determinantes na escolha do tipo societário (Ltda. x S.A.).
Sociedades limitadas.
Sociedades anônimas.
Remuneração de sócios e acionistas.
Responsabilidade de sócios.
Responsabilidade de administradores.
Estabelecimento.
Reestruturações societárias.
Litígios societários.
Recuperação e falência de empresas.
Dissolução, liquidação e extinção de sociedades.

COORDENAÇÃO ACADÊMICA
Professor Roberto França de Vasconcellos
Doutor em Direito Econômico e Financeiro pela Universidade de São Paulo e mestre em Direito Tributário
Internacional (LL.M.) pela Ludwig Maximilian Universität München, na Alemanha. Professor do Programa
de Pós-Graduação Lato Sensu da DIREITO GV (GVlaw) e da Escola de Administração de Empresas de São
Paulo (EAESP) da FGV. Advogado e sócio do Escritório Vieira, Drigo e Vasconcellos Advogados.

REALIZAÇÃO
Carga horária: 68 horas-aula
Data de início: 12/02/2014
Dia da semana: quarta-feira
Horário: das 19h10 às 22h50
Calendário de aulas
Aula
Data
#1
12/02/2014
#2
19/02/2014
#3
26/02/2014
#4
12/03/2014
#5
19/03/2014
#6
26/03/2014
#7
02/04/2014
Prova
09/04/2014
#8
16/04/2014
#9
23/04/2014
#10
30/04/2014
#11
07/05/2014
#12
14/05/2014
#13
21/05/2014
#14
28/05/2014
#15
04/06/2014
Prova
11/06/2014

Se necessário, o Programa de Pós-Graduação Lato Sensu da Direito GV (GVlaw) poderá alterar o
calendário original do curso.
Provas, monitorias acadêmicas, reposições de aula ou quaisquer outros eventos relacionados ao curso
poderão
ser
agendados
para
as
sextas-feiras,
no
horário
regular
das
aulas.

INVESTIMENTO

Valor à vista: 5.700,00
I- Matrículas efetuadas no período de 01/10/2013 a 31/10/2013 receberão um desconto de R$
400,00 (quatrocentos reais) sobre o valor global do curso.
II- Matrículas efetuadas no período de 01/11/2013 a 30/11/2013 receberão um desconto de R$
300,00 (trezentos reais) sobre o valor global do curso.
III- Matrículas efetuadas no período de 01/12/2013 a 31/12/2013 receberão um desconto de R$
200,00 (duzentos reais) sobre o valor global do curso.
IV- Matrículas efetuadas no período de 01/01/2014 a 31/01/2014 receberão um desconto de R$
100,00 (cem reais) sobre o valor global do curso.
V- Matrículas efetuadas a partir de 01/02/2014 não contemplam os descontos acima mencionados.
Tais descontos serão aplicados sobre o valor global do curso, que pode ser pago em até quatro parcelas,
conforme tabela abaixo:

Período de matrícula

Valor total do curso à
vista com desconto

01/10/2013 a 31/10/2013
01/11/2013 a 30/11/2013
01/12/2013 a 31/12/2013
01/01/2014 a 31/01/2014
A partir de 01/02/2014

R$ 5.300,00
R$ 5.400,00
R$ 5.500,00
R$ 5.600,00
R$ 5.700,00

Valor total parcelado
em até quatro vezes
(1+3)
R$ 1.354,74
R$ 1.380,30
R$ 1.405,86
R$ 1.431,42
R$ 1.456,98

Total a pagar
R$ 5.418,96
R$ 5.521,20
R$ 5.623,44
R$ 5.725,68
R$ 5.827,92

PROCESSO SELETIVO
Inscrições: 01/10/2013 a 09/02/2014.
Os interessados 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.
Local de inscrição: site www.fgv.br/direitogv.
Seleção dos candidatos – Curta Duração: os candidatos serão selecionados por análise curricular.

RESULTADO
Período: processo seletivo contínuo.
A divulgação dos aprovados será feita via comunicação eletrônica (e-mail). É responsabilidade exclusiva
do candidato manter seus dados de contato atualizados, acompanhar a divulgação dos resultados e
averiguar sua eventual aprovação e a consequente convocação para a matrícula.
O desempenho dos candidatos e a sua classificação relativa não serão divulgados; apenas o resultado
(aprovado ou não) será informado.

INFORMAÇÕES
Central de Atendimento
Telefone: 11 3799-7777
E-mail: gvlaw@fgv.br

