
MBA Cronograma: Pós FGV Online

Curso: Pós Graduação em Direito Empresarial
Oferta: 2021.4

Semana de Introdução ao Curso

27/07/21

de 26/07/21 a 01/08/21

Encontros com o Coordenador Acadêmico2

a definir

a definir

Cronograma do Curso
Disciplina a distância 1 36h/aula
Compliance de 02/08/21 a 27/08/21
Disciplina a distância 2 36h/aula
Direito do Seguro e Resseguro de 30/08/21 a 24/09/21
Disciplina a distância 3 36h/aula
Direito do Trabalho de 27/09/21 a 22/10/21
Disciplina a distância 4 36h/aula
Direito Societário: Sociedade Limitada de 25/10/21 a 19/11/21
Disciplina a distância 5 36h/aula
Direito Societário: Sociedade Anônima de 22/11/21 a 17/12/21
Recesso de Ano Novo de 20/12/21 a 02/01/22
Disciplina a distância 6 36h/aula
Direito Tributário de 03/01/22 a 28/01/22
Disciplina a distância 7 36h/aula
Falências e Recuperação de Empresas de 31/01/22 a 25/02/22
Recesso de Carnaval de 27/02/22 a 06/03/22
Disciplina a distância 8 36h/aula
Mediação e Arbitragem de 07/03/22 a 01/04/22
Disciplina a distância 9 36h/aula
Novo Código de Processo Civil de 04/04/22 a 29/04/22
Disciplina a distância 10 36h/aula
Responsabilidade Civil: Interpretação e Temas da Atualidade de 02/05/22 a 27/05/22

Cronograma da etapa de Avaliação do Curso

FGV Enterprise Competition – Disciplina Blended 3 72h/aula de 06/06/22 a 09/07/22
de 06/06/22 a 08/07/22

Ambientação da disciplina e definição das equipes de 06/06/22 a 12/06/22
Jogo de Negócios

de 13/06/22 a 08/07/22

Avaliação Presencial do Curso 09/07/22

Observações:

3A etapa presencial da disciplina blended , o Seminário presencial de Encerramento, é realizado no Polo Presencial selecionado no 
momento da matrícula. A alteração da localidade do Seminário pode ser solicitada até 60 dias antes do encontro. A ausência na 
etapa presencial implicará, automaticamente, em reprovação nas 72h/aula da disciplina blended . Sua reposição deverá ser 
realizada como Cumprimento da disciplina (etapa on-line e presencial).

Webcast  de Apresentação do Curso1

Evento ao vivo de Apresentação do Curso e metodologia.

Semana de livre acesso à plataforma para compreensão da dinâmica de estudo, 
ambientação à sala virtual, adaptação à rotina de estudo. 

das 19h às 21h

das 19h às 20h30

Primeiro Encontro
Evento ao vivo de boas vindas do Coordenador, apresentação acadêmica do 
curso e palestra inaugural das 19h às 20h30

Segundo Encontro
Evento ao vivo de conversa para preparar a finalização do curso, com palestra 
sobre perspectivas do mercado na atuação do especialista da área.

1O Webcast  de Apresentação do Curso será transmitido ao vivo, na plataforma Zoom . As informações para acesso serão enviadas 
por e-mail e também disponibilizadas na plataforma do curso, o eClass  FGV.

Etapa on-line:

(60h/a on-line )

Etapa presencial: Seminário Presencial de Encerramento3

(12h/a presenciais)
das 8h às 18h

2As informações de agendamento serão disponibilizadas na plataforma do curso, o eClass  FGV. Fique atento à área de notícias das 
disciplinas.



 

 
                                                                                                  

 

Ementas e Conteúdo Programático 

DISCIPLINA Compliance 
CARGA HORÁRIA 24h 
OBJETIVOS Planejar e organizar as equipes de propostas, definindo as responsabilidades e as 

metas intermediárias e finais. Além disso, elaborar o orçamento e controlar a 
sua execução, preparando relatórios que destaquem os indicadores e as ações 
de melhora. 

EMENTA Trata de uma das ferramentas mais usadas pelas empresas que desejam 
antecipar-se às alterações do macroambiente: o orçamento. Dessa forma, prevê 
o resultado estimado a partir de cenários, encontrando soluções para os 
problemas e destacando-se em relação à concorrência. 

PROGRAMA  Módulo 1. Origem e evolução histórica do compliance 
 conceito; 
 SEC, FCPA e UK Bribery Act, e 
 boa governança. 

 
Módulo 2. Sistemas de gestão de compliance e antissuborno 

 política, cultura e pilares do compliance; 
 código de ética e programas de integridade, e 
 funções do compliance officer e comprometimento da alta direção. 

 
Módulo 3. Normas anticorrupção, antissuborno e compliance público 

 normas anticorrupção e a Lei nº 12.846/13; 
 compliance público e 
 compliance criminal, acordo de leniência e compliance fiscal. 

 
Módulo 4. Risk assessment e o papel da auditoria e da controladoria 

 auditoria interna e controladoria; 
 risk assessment, análise e controle de riscos, e 
 missão e valores da auditoria interna. 

BIBLIOGRAFIA BLOK, Marcella. Compliance e governança corporativa: atualizado de acordo 
com a Lei Anticorrupção Brasileira (Lei nº 12.846) e o Decreto-Lei nº 8.421/15. 
Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2017. 
CARNEIRO, Claudio. Compliance pública na administração pública: uma 
necessidade para o Brasil. Revista de Direito da Faculdade Guanambi. v. 3, n. 1, 
2016.CARNEIRO, Claudio. Compliance tributário. Disponível em: 
<http://ibcompliance.com.br/index.php/2016/09/22/compliance-tributario>. 
Acesso em: out. 2018. 
DUBOIS, Richard. Inovações na gestão pública. Saint Paul Editora: São Paulo, 
2012. 
MAFFEI, José Luiz. Curso de auditoria: introdução à auditoria de acordo com as 
normas internacionais e melhores práticas. São Paulo: Saraiva, 2015. 
MENDES, Francisco Schertel; CARVALHO, Vinícius Marques de. Compliance: 
concorrência e combate à corrupção. São Paulo: Trevisan Editora, 2017. 
MOELLER, R. Robert. Coso enterprise risk management: establishing effective 
governance, risk, and compliance processes. 2. ed. Nova Jersey: Wiley Corporate 
F&A, 2011. 
MORATO GARCÌA, Rosa. Incumplimiento de los códigos de conducta y potestad 
disciplinaria de empresario. Madrid: La Ley, 2011. 



 

 
                                                                                                  

 

RIBEIRO, Osni Moura; COELHO, Juliana Moura Ribeiro. Auditoria fácil. São Paulo: 
Saraiva, 2015. 
SEGAL, S. Corporate value of enterprise risk management: the next step in 
business management. Nova Jersey: Wiley corporate F&A, 2011. 
SOUZA, Jorge Munhós de; QUEIROZ, Ronaldo Pinheiro de (Orgs.). Lei 
anticorrupção e temas de compliance. 2. ed. Versão ampl. e atual. Salvador: 
JusPodivim, 2017. 

 

DISCIPLINA Direito do Seguro e Resseguro 

CARGA HORÁRIA 36h 

OBJETIVOS  Compreender a estrutura do mercado segurador brasileiro bem 
como a sua importância no cenário econômico nacional, visando 
examinar os principais aspectos jurídicos do contrato de seguro sob 
os pontos de vista doutrinário e legal. 

EMENTA Visa preparar o aluno para atuação no mercado securitário, 
desenvolvendo competências técnicas do setor para atuação, seja em 
processos judiciais e administrativos, seja como consultorias, 
especialmente de novos e futuros investidores. 

PROGRAMA  Módulo 1. Contrato de seguro – parte geral 
     estrutura do mercado segurador  
     interpretação e qualificação do contrato de seguro 
     boa-fé, fraude e agravamento de risco 
     aviso de sinistro, processo de regulação de sinistro e salvamento 

 
Módulo 2. Alguns seguros em espécie 

     seguros de pessoas 
     seguros de danos – responsabilidade civil 
     D&O 
     seguro garantia e seguro de crédito 

Módulo 3. Diluição do risco 
 diluição do risco 
 arcabouço legal e regulatório de resseguro 
 o contrato de resseguro 

BIBLIOGRAFIA ALVIM, Pedro. O contrato de seguro. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001. 
Livro de cabeceira de todo advogado que atua no ramo dos seguros. 
Embora tenha sido escrita antes do Código Civil de 2002 (a primeira edição 
é de 1983), a obra é, sem dúvida, a melhor referência para compreensão 
de institutos como mutualismo, risco, prêmio e sinistro. 
CARVALHOSA, Modesto (Org.). Contratos mercantis. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2016 (Coleção Tratado de Direito Empresarial, v. 4). 
Obra que possui um capítulo inteiramente dedicado ao contrato de seguro 
escrito por Ilan Goldberg, autor que trata de importantes temas, como a 



 

 
                                                                                                  

 

qualificação do contrato de seguro, a boa-fé, o dolo e o agravamento de 
risco. 
COMPARATO, Fabio Konder. O seguro de crédito. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1968. 
Livro dedicado ao seguro de crédito, que, no entanto, aproveita-se, em 
alguma medida, para o estudo dos demais seguros de linhas financeiras. 
Em um ramo com poucas obras, esta torna-se um clássico, especialmente 
para esse tipo de seguro. 
DELGADO, José Augusto. Comentários ao novo Código Civil: das várias 
espécies de contrato. v. XI, tomo 1. Do seguro. Rio de Janeiro: Forense, 
2004. 
O ex-Ministro do STJ foi o responsável, no tomo I do volume XI, por 
comentar todos os dispositivos do Código Civil de 2002 que tratam do 
seguro (arts. 757 a 802) na obra que foi coordenada por Salvio de 
Figueiredo Teixeira. Entre os códigos comentados, esta é a obra mais 
completa no que tange ao contrato de seguro. 
PIZA, Paulo Luiz de Toledo. Contrato de resseguro: tipologia, formação e 
direito internacional. São Paulo: IBDS, 2002. 
Poucas são as obras brasileiras dedicadas, especificamente, ao contrato de 
seguro. Entre elas, o livro do professor Paulo Piza é um dos mais indicados, 
tratando do contrato de resseguro, da sua formação e de aspectos 
internacionais. 

 

DISCIPLINA Direito do Trabalho 

CARGA HORÁRIA 36h 

OBJETIVOS Aplicar o conhecimento sobre o Direito do Trabalho às rotinas 
trabalhistas empresariais e compreender os principais pontos 
polêmicos da relação de trabalho no Brasil. 

EMENTA Apresenta as rotinas trabalhistas empresariais de uma forma simples, 
objetiva e prática. 

PROGRAMA  Módulo 1. As diversas formas de relação de trabalho e emprego 

 Trabalhador versus empregado 
 Relação de emprego bilateral, conceito de empregado e 

empregador, grupo econômico e sucessão trabalhista 
 Relações trilaterais: terceirização, trabalho temporário e 

cooperativa de trabalho 
 

Módulo 2. Conteúdo do contrato de trabalho: remuneração e salário 

 Remuneração e salário, gorjetas e gueltas 
 Salário, comissão e parcelas de natureza salarial 



 

 
                                                                                                  

 

 Parcelas de natureza não salarial, salario-utilidade ou salário in 
natura 
 

Módulo 3. Conteúdo do contrato de trabalho: jornada de trabalho e 
férias 

 Preços Jornada de trabalho, tempo de prontidão e sobreaviso, 
tempo integral e tempo parcial 

 Horas extraordinárias, banco de horas, controle de jornada de 
trabalho e exceções 

 Intervalos, intrajornada e interjornada 
 Intervalos e interjornadas semanais e anuais: DSR/feriados e 

férias 
 

Módulo 4. Extinção do contrato de trabalho 

 Classificação da extinção do contrato de trabalho e formalidades 
rescisórias 

 Despedida por ato ilítcito do empregador: despedida indireta e 
culpa recíproca 

 Garantias de emprego e estabilidades: pemanentes ou 
provisórias 

 

BIBLIOGRAFIA BARROS, Alice Monteiro de. Curso de direito do trabalho. 10. ed. São 
Paulo: LTr, 2016. 

CALVO, Adriana. Manual de direito do trabalho. 4. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2019. 

CASSAR, Vólia Bomfim. Direito do trabalho. 5. ed. Niterói: Impetus, 
2011. 

DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. 15. ed. São 
Paulo: LTr, 2016. 

MARTINS, Sérgio Pinto. A terceirização e o direito do trabalho. 13. ed. 
São Paulo: Atlas, 2016. 

MARTINS, Sergio Pinto. Direito do trabalho. 24. ed. São Paulo: Atlas, 
2012. 

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Alcance da responsabilidade laboral 
nas diversas formas de prestação de serviços por terceiros. Gênesis, 
Curitiba, v. 6, n. 31, p. 80, jul. 1995. 

Curso de direito do trabalho. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 

NASCIMENTO, Sonia Mascaro. Flexibilização do horário de trabalho. São 
Paulo: LTr, 2002. 



 

 
                                                                                                  

 

OLIVEIRA, Francisco Antônio de. Comentários às Súmulas do TST. 7. ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 159. 

PAIXÃO, Cristiano. Terceirização: o trabalho como mercadoria. 
Constituição & Democracia, Brasília, n. 3, p. 8-9, mar. 2006. 

RIBEIRO DE VILHENA, Paulo Emílio. Relação de emprego. São Paulo: LTr, 
2005. 

SAAD, Eduardo Gabriel. Consolidação das Leis do Trabalho comentada. 
40. ed. atual., rev. e ampl. São Paulo: LTr, 2007. 

SÜSSEKIND, Arnaldo. Da relação de trabalho. Revista TST, Brasília, v. 75, 
n. 4, out./dez. 2009. 

 

 

DISCIPLINA Direito Societário: Sociedade Anônima 

CARGA HORÁRIA 36h 

OBJETIVOS Compreender a existência e o funcionamento da sociedade por ações, 
segundo a regulamentação da Lei 6.404/1976. 

EMENTA Trata da constituição sociedade por ações, abordando o histórico, o 
conceito e as características do capital social e das companhias de 
capital aberto e de capital fechado. 

PROGRAMA  Módulo 1. Teoria geral da sociedade por ações 

 Companhias de capital aberto e de capital fechado 
 Constituição da companhia por subscrição pública e subscrição 

privada 
 Capital social 

 

Módulo 2. Acionistas 

 Voto - direito não essencial 
 Acordo de acionistas 
 Reembolso, resgate e amortização de ações 

 

Módulo 3. Valores mobiliários 

 Ações 
 Outros valores mobiliários 
 Agente fiduciário debenturista 



 

 
                                                                                                  

 

 

Módulo 4. Órgãos societários 

 Assembleias 
 Órgãos executivos 
 Conselho Fiscal 

 

Módulo 5. Operações societárias 

 Transformação e extinção da companhia 
 Grupos econômico e societário, e consórcios 

 

BIBLIOGRAFIA CAMPINHO, Sérgio. Curso de Direito Comercial: sociedade anônima. 2. 
ed. São Paulo, Saraiva, 2017. 

A obra aborda, amplamente, os temas presentes no Direito das 
Sociedades Anônimas. 

COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial: direito de empresa. 
19. ed. v. 2. São Paulo: Saraiva, 2015. 

Neste volume, o autor aborda as sociedades empresárias e as suas 
classificações, além de realizar uma análise completa dos institutos de 
cada tipo de sociedade. 

COMPARATO, Fábio Konder; SALOMÃO FILHO, Calixto. O poder de 
controle na sociedade anônima. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2103. 

Neste livro, os autores abordam o poder de controle que, além de estar 
contido na grande sociedade anônima, uma vez que não se restringe ao 
Direito Societário, abarca toda a vasta realidade do mundo político. 

EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A comentada. 3 v. São Paulo: Quartier Latin, 
2011. 

A obra apresenta uma análise dos dispositivos da Lei das S/A, com todas 
as alterações legislativas que ocorreram desde a sua promulgação, em 
1976, e com as necessárias integrações ao novo Código Civil. Contém as 
contribuições doutrinárias e jusrisprudenciais, as decisões e 
regulamentações da Comissão de Valores Mobiliários, que sedimentam 
a Lei nº 6.404/76, de forma atualizada, até novembro de 2011. 

MENDONÇA, Saulo Bichara; BARRETO, Ana Carolina Carvalho. A 
integralidade de capital social com bens imóveis e inexigibilidade de 
escritura pública. In: GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da; OLIVEIRA, 
Carla Fernandes (Orgs.). Direito Imobiliário, Notarial e Registral: 

 



 

 
                                                                                                  

 

perspectivas contemporâneas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. p. 
217. 

A trama envolvendo a Lei das Sociedades por Ações, a Lei de Registros 
Públicos de Empresas Mercantis, o Código Civil e a Constituição Federal 
de 1988 está bem explicitada nesse artigo. 

NUNES JR., Vidal Serrano et al. (Coords.). Enciclopédia jurídica da 
PUCSP, tomo II: Direito Administrativo e Constitucional. São Paulo: 
PUCSP, 2017. Disponível em: 
‹https://enciclopediajuridica.pucsp.br/pdfs/parcerias-publico-privadas:-
conceito_58edc5f4e8602.pdf›. Acesso em: ago. 2018. 

Esta obra traz um conteúdo de base sólida para auxiliar no bom 
desenvolvimento das ações didáticas a serem propostas na disciplina. 

 

DISCIPLINA Direito Societário: Sociedade Limitada 

CARGA HORÁRIA 36h 

OBJETIVOS Analisar os conceitos, o alcance, os efeitos jurídicos relacionados ao 
instituto da empresa e as espécies de sociedade previstas no Código 
Civil de 2002. 

EMENTA Trata da exploração da atividade empresarial por sociedades em seu 
modelo mais amplamente utilizado no Brasil: o de sociedade limitada. 

PROGRAMA  Módulo 1. Ato de empresa 

 ato de empresa 
 empresa 
 empresário 
 Eireli 
 estabelecimento empresarial 

 

Módulo 2. Sociedades 

 sociedades 
 classificação das sociedades 
 desconsideração da personalidade jurídica 
 modelos societários 
 sociedade simples 

 

Módulo 3. Sociedade limitada 



 

 
                                                                                                  

 

 sociedade limitada 
 constituição 
 capital social 
 cotas 

 

Módulo 4. Administração da sociedade limitada 

 administração da sociedade limitada 
 equilíbrio interno de poder 
 entrada e saída de sócios 
 conselho fiscal 

BIBLIOGRAFIA BORBA, José Edwaldo Tavares Borba. Direito Societário. 14. ed. São 
Paulo: Atlas, 2015. 

CAMPINHO, Sérgio. Direito de Empresa à luz do novo Código Civil. 13. 
ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2014. 

NEGRÃO, Ricardo. Manual de Direito Comercial e de Empresa. 12. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2016. v. 1. 

REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. 34. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2015. v. 1. 

VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Curso de Direito Comercial. 2. ed. 
São Paulo: Malheiros, 2010. v. 2. 

 

DISCIPLINA Direito Tributário 

CARGA HORÁRIA 36h 

OBJETIVOS Analisar casos concretos, identificar inconstitucionalidades e cobranças 
tributárias indevidas. 

EMENTA Aborda todos os conceitos básicos necessários ao conhecimento e ao 
entendimento do complexo Sistema Tributário Brasileiro. 

PROGRAMA  Módulo 1. Tributos e espécies tributárias 

 impostos 
 taxas 
 contribuições de melhoria 
 contribuições especiais 

 

Módulo 2. Limitações constitucionais ao poder de tributar 

 princípios 



 

 
                                                                                                  

 

 Imunidades 
 

Módulo 3. Obrigação tributária 

 obrigação tributária 
 responsabilidade tributária 
 denúncia espontânea 

 

Módulo 4. Crédito tributário 

 lançamento tributário 
 causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário 
 causas de extinção do crédito tributário 
 causas de exclusão do crédito tributário 
 garantias e privilégios do crédito tributário 

BIBLIOGRAFIA ALEXANDRE, Ricardo. Direito tributário esquematizado. São Paulo: 
Método, 2007. 
Esta obra tem como objetivo simplificar os conceitos do Direito 
Tributário, oferecendo ao leitor uma apresentação do tema e um bom 
conhecimento dos conceitos jurídicos atinentes à matéria. Trata-se de 
um livro básico, porém bastante interessante como introdução ao 
conteúdo. 
AMARO, Luciano. Direito tributário Brasileiro. 17. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2011. 
Trata-se de uma obra clássica, em que o autor disseca os conceitos do 
Direito Tributário sem se preocupar com a jurisprudência, que oscila de 
acordo com a composição dos tribunais superiores. 
CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 22. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2010. 
O professor Paulo de Barros é capaz de demonstrar um Direito 
Tributário além das expectativas. A sua obra é completa, estimulante e 
profunda, sendo uma leitura indispensável para o profissional da área. 
COELHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro. 
9. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006. 
Com posicionamentos adotados pelos tribunais superiores e outros 
mais isolados, mas não menos importantes, a obra é completa e 
analítica, além de exauriente com relação aos assuntos tributários. 
TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de Direito Constitucional Financeiro e 
Tributário: os direitos humanos e a tributação – imunidades e isonomia. 
v. 3. Rio de Janeiro: Renovar, 2000. p. 21-22. 
Este tratado, além de clássico, é profundo e analítico. Em três volumes, 
Torres analisa todos os conceitos do Direito Tributário, tornando a obra 
necessária para qualquer profissional. 

 

DISCIPLINA Falências e Recuperação de Empresas 



 

 
                                                                                                  

 

CARGA HORÁRIA 36h 

OBJETIVOS Apresentar ao aluno uma noção ampla do atual regime jurídico da 
insolvência empresarial e fincar profundas raízes a partir da 
compreensão das razões de sua criação e dos princípios que inspiraram 
o legislador na edificação das normas que compõem a Lei nº 
11.101/2005. 

EMENTA Trata do estudo do procedimento de recuperação judicial, desde a fase 
postulatória até a execução do plano de recuperação judicial. Além 
disso, aborda as demais espécies de recuperação. 

PROGRAMA  Módulo 1. Introdução à Lei nº 11.101/2005 
 princípios informadores do sistema 
 preservação da empresa viável 

 
Módulo 2. Falência 

 legitimidade ativa para o requerimento de falência 
 juízo competente 
 pressupostos falimentares 
 rito processual da fase pré-falencial 
 administração na falência 
 efeitos da falência em relação aos bens do falido 
 efeitos da falência em relação aos contratos do falido  
 indivisibilidade do juízo falimentar 
 investigação dos negócios celebrados pelo falido antes da 

falência 
 verificação dos créditos e realização do ativo  
 encerramento da falência e ação de extinção das obrigações 

 
Módulo 3. Recuperação de empresas 

 legitimidade ativa 
 requisitos da petição inicial do requerimento de recuperação 

judicial 
 créditos não sujeitos aos efeitos da recuperação judicial 
 deferimento do processamento do pedido – efeitos 
 apresentação do plano 
 aprovação ou rejeição do plano de recuperação 
 aprovação ou rejeição do plano de recuperação 
 supervisão judicial da execução do plano 

 
Módulo 4. Outras espécies de recuperação de empresas 

 aspectos gerais do plano especial 
 aspectos processuais do Plano Especial de Recuperação das 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 
 aspectos gerais da recuperação extrajudicial 
 procedimento para homologação 

BIBLIOGRAFIA AYOUB, Luiz Roberto; CAVALLI, Cássio. A construção jurisprudencial da 
recuperação judicial de empresas. 3. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2017. 



 

 
                                                                                                  

 

BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei de recuperação de empresas e 
falências comentada. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. 
CAMPINHO, Sérgio. Curso de direito comercial: falência e recuperação 
de empresa. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 
COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à lei de falência e de recuperação 
de empresas. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 
SANTOS, Paulo Penalva; SALOMÃO, Luis Felipe. Recuperação judicial, 
extrajudicial e falência: teoria e prática. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2017. 

 

DISCIPLINA Mediação e Arbitragem 

CARGA HORÁRIA 36h 

OBJETIVOS Apresentar a mediação e a arbitragem e discutir temas profundos a elas 
relacionados. Discutir as inovações trazidas pelas novas leis publicadas 
e a sua interface com o Poder Judiciário. 

EMENTA Aborda a utilização da mediação e da arbitragem na esfera do Poder 
Judiciário e de forma extrajudicial. 

PROGRAMA  Módulo 1. Aspectos gerais da mediação 
 meios adequados de solução de controvérsias no Brasil 
 lei sobre mediação no Brasil 
 características e vantagens da mediação 
 benefícios da mediação 
 princípios da mediação 
 papel do mediador 
 processo de mediação 

Módulo 2. Aspectos gerais da arbitragem 
 arbitragem e arbitrabilidade objetiva e subjetiva 
 princípios e vantagens da arbitragem 
 convenção de arbitragem, panoramas e honorários do árbitro 

 
Módulo 3. Árbitro 

 figura e conduta do árbitro 
 

Módulo 4. Procedimento arbitral 
 instauração da arbitragem 
 sentença arbitral 

 
Módulo 5. Questões controversas 

 arbitragem na administração pública 
 arbitragem nos contratos de adesão e no Direito do Trabalho 
 arbitragem e Direito Societário 

BIBLIOGRAFIA ALMEIDA, Tânia. Caixa de ferramentas em mediação: aportes práticos e 
teóricos. São Paulo: Dash, 2014. 
 



 

 
                                                                                                  

 

Este livro é uma das referências para o estudo da mediação. A autora é 
uma das pioneiras na discussão do instituto da mediação no Brasil. O 
livro conta ainda com várias referências bibliográficas (nacionais e 
internacionais) sobre as técnicas e ferramentas utilizadas na mediação. 
 
ALVIM, J. E. Comentários à Lei de Arbitragem (Lei nº 9.307, de 
23/9/1996). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. 
 
Livro indicado para o exame detalhado das noções e dos conceitos 
presentes em cada artigo da Lei de Arbitragem. 
 
BOULLE, Laurence; NESIC, Miryana. Mediation, principles, process, 
practice. London: Butterworths, 2001. 
 
Este livro proporciona uma visão abrangente e internacional do 
instituto da mediação, desde a análise de aspectos introdutórios até o 
exame de questões atuais e controvertidas. Prioriza também o estudo 
da mediação no Reino Unido. Ao final, possui anexos com informações 
interessantes sobre centros de estudo, organizações e instituições 
ligadas à prática da mediação, sites e publicações. 
 
CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei 
nº 9.307/96. São Paulo: Malheiros, 1998. 
 
Livro recomendado para se obter noções sobre a arbitragem e o 
processo arbitral à luz da lei que os instituiu. 
 
COOLEY, John W. A advocacia na mediação. Trad. René Loncan. Brasília: 
UnB, 2001. 
Livro de fácil leitura e com proposta de transmitir ao leitor noções da 
atividade prática da arbitragem, com exame de características e 
procedimentos de cada etapa do processo arbitral. 
DOLINGER, Jacob; TIBÚRCIO, Carmem. Direito Internacional Privado: 
arbitragem comercial internacional. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. 
Apesar de o título mencionar o Direito Internacional Privado, o leitor 
tem acesso a um digno exemplar em português sobre pesquisa em 
arbitragem internacional, resultado do trabalho coordenado por dois 
professores especialistas que abordam o assunto sobre arbitragem com 
bastante eficiência. 
GOLDBERG, Stephen B.; SANDER, Frank E. A.; ROGERS, Nancy H.; COLE, 
Sarah Rudolph. Dispute solution: negotiation, mediation, and other 
processes. 4. ed. New York: Aspen Publishers, 2003. 
Um dos livros mais utilizados para o estudo dos meios alternativos de 
composição de conflitos em cursos de mestrado no exterior, possui 
linguagem prática sobre os diversos institutos de solução alternativa de 
controvérsias. Inclui capítulos sobre mediação e arbitragem, e contém 
diversos exemplos de casos práticos. Ao final, nos anexos, há 



 

 
                                                                                                  

 

informações interessantes sobre publicações, sites correlatos e 
instituições envolvidas em assuntos dessa natureza. 
LIMA, Cláudio Vianna de. Curso de introdução à arbitragem. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 1999. 
Livro recomendado para se obterem noções introdutórias sobre 
arbitragem, de leitura fácil e rápida. 
MOORE, ChristopherW. O processo de mediação: estratégicas práticas 
para a resolução de conflitos. Trad. Magda França Lopes. 2. ed. Porto 
Alegre: Artmed, 1998. 
Outra importante fonte para obter noções introdutórias sobre 
arbitragem. 
MUNIZ, Joaquim de Paiva, VERÇOSA, Fabiane, PANTOJA, Fernanda 
Medina e ALMEIDA, Diogo de Assumpção Rezende de. Arbitragem e 
mediação: temas controvertidos. Rio de Janeiro: Forense, 2014. 
Este livro é uma coletânea de artigos escritos por especialistas das 
áreas de arbitragem e mediação das Comissões de Arbitragem e 
Mediação da Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro. 
MUNIZ, Joaquim de Paiva. Curso básico de Direito Arbitral: teoria e 
prática. 4 ed. Curitiba. Juruá Editora, 2017. 
Como o próprio título da obra sugere, este livro trata de aspectos 
teóricos e práticos da arbitragem. O autor, além de abordar as 
discussões doutrinárias, traz o olhar daquele que atua na área. 
RAU, Alan Scott; SHERMAN, Edward F.; PEPPET, Scott R. Processes of 
dispute resolution: the role of lawyers. 3. ed. New York: Foundation 
Press, 2002. 
Este livro aborda as diversas modalidades de meios alternativos de 
composição de conflitos, examina as suas particularidades e 
proporciona o estudo de casos práticos da jurisprudência norte-
americana para os diferentes assuntos tratados. Mediação e arbitragem 
fazem parte do escopo do livro. 
REDFERN, Alan; HUNTER, Martin. Law & practice of international 
commercial arbitration. London: Sweet & Maxwell dump/Student 
Edition, 2003. 
Este livro é indicado a todos aqueles que desejam especializar-se em 
arbitragem comercial internacional. Os assuntos relativos à arbitragem 
internacional e comparativa são abordados de forma bem didática, e o 
texto é de fácil leitura. Livro recomendado em diversos cursos no 
exterior. Na versão de estudante, não há os anexos encontrados na 
versão original. Esses anexos apresentam as diversas legislações sobre 
arbitragem e os regulamentos de instituições afins. 

 

DISCIPLINA Novo Código de Processo Civil 

CARGA HORÁRIA 36h 

OBJETIVOS Apresentar as principais reformas introduzidas pelo novo Código de 
Processo Civil a fim de potencializar o sucesso da sua atuação em 



 

 
                                                                                                  

 

processos judiciais no âmbito civil, conforme a nova ordem jurídica 
processual. 

EMENTA Aborda as novas tendências do direito processual brasileiro. 

PROGRAMA  Módulo 1. Noções introdutórias do novo Código de Processo Civil 
 introdução: escopos do novo CPC 
 normas fundamentais do processo civil 
 principais alterações nas modalidades de intervenção de terceiro 
 poderes do juiz e convenções processuais 
 tutela provisória 

 
Módulo 2. O procedimento comum no novo Código de Processo Civil 

 indeferimento da petição inicial e improcedência liminar do 
pedido 

 audiência de mediação e conciliação 
 contestação 
 julgamento antecipado do mérito 
 provas 
 coisa julgada 

 
Módulo 3. Recursos e processos nos tribunais 

 recursos e suas principais alterações 
 incidente de resolução de demandas repetitivas 

BIBLIOGRAFIA CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. São Paulo: 
Atlas, 2018. 
DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. v. 1 e v. 3. 14. ed. 
Salvador: JusPODIVM, 2018. 
GRECO, Leonardo. Instituições de direito processual civil. v. 1 e v. 2. Rio 
de janeiro: Forense, 2018. 

 

DISCIPLINA Responsabilidade Civil: Interpretação e Temas da Atualidade 

CARGA HORÁRIA 36h 

OBJETIVOS Fornecer instrumental teórico e prático ao profissional do Direito. 

EMENTA Apresenta as bases fundamentais para o exercício da advocacia no 
âmbito do ramo da responsabilidade civil. 

PROGRAMA  Módulo 1. Conceitos e características dos projetos 
 o conceito e as espécies de responsabilidade civil 
 a culpa como fundamento da responsabilidade civil 
 a teoria do risco e a quebra de paradigma 
 o nexo causal e suas excludentes 

Módulo 2. O dano como elemento essencial 
 o dano reparável e a teoria da perda de uma chance 
 o dano patrimonial e as suas espécies 
 o dano extrapatrimonial e a sua reparação 



 

 
                                                                                                  

 

 as outras espécies de dano extrapatrimonial 
 

Módulo 3. Responsabilidade civil no CDC 
 os conceitos fundamentais do CDC 
 os requisitos para a responsabilidade civil no CDC 
 os responsáveis pela reparação civil no CDC 
 as excludentes da responsabilidade civil no CDC 

 
Módulo 4. Alguns temas de responsabilidade civil contratual 

 responsabilidade civil por inadimplemento contratual 
 responsabilidade civil dos médicos e hospitais 
 responsabilidade civil do transportador 
 as cláusulas limitativas e exonerativas da reparação 

BIBLIOGRAFIA CALIXTO, Marcelo Junqueira. A culpa na responsabilidade civil: estrutura 
e função. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. 
CRUZ, Gisela Sampaio da Cruz. O problema do nexo causal na 
responsabilidade civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. 
SCHREIBER, Anderson. Novos paradigmas da responsabilidade civil: da 
erosão dos filtros da reparação à diluição dos danos. 6. ed. São Paulo: 
Atlas, 2015. 

 
 
 

DISCIPLINA FGV ENTERPRISE COMPETITION 
CARGA HORÁRIA 72h 
OBJETIVOS A disciplina Blended de Encerramento articula temáticas transversais às 

diferentes áreas da administração por uma perspectiva interdisciplinar, que 
interessa ao desenvolvimento de profissionais das mais diversas áreas de 
atuação, por meio de simulações da tomada de decisões das em um ambiente 
empresarial. 

 
 

 
 

 


