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PÓS GRADUAÇÃO EM DIREITO 
EMPRESARIAL  

 

 

 

 

 

ESPECIALIZAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Acima de tudo, a Prática!” 
 

 



 

Contando com a experiência de um time de professores que atua no Proordem desde 2000, os 

cursos de pós-graduação têm como diferencial o olhar para o futuro, antecipar tendências e 

saber aplicar o que há de mais atual no Direito de forma prática! Essa é a nossa missão. Todos 

os cursos de pós-graduação do Proordem contam com algumas disciplinas e experiências 

inéditas, pioneiras e exclusivas, tais como: 

 

● Módulo de “Futuro e Tendências no Direito”; 

● Módulo de “Planejamento de Carreira”; 

● Módulo de “Comunicação e Oratória”; 

● Visitors: Um espaço na grade para grandes nomes na área, com atuação 

prática. 

 

Além disso, o curso foi elaborado com forte visão prática, para que você, a cada aula, leve 

exemplos, ferramentas e estratégias para usar no dia seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É assim que o Proordem irá lhe proporcionar uma virada de página na sua carreira! 

 



 

A palavra da coordenadora geral 

  

Carolina Defilippi possui graduação em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de 

Campinas, Pós-Graduação em Direito pelo Centro Universitário Salesiano e Pós-Graduação em 

Direito pelo INPG. É mestre em Educação pelo Centro Universitário Salesiano de São Paulo. É 

advogada criminalista, professora universitária, coordenadora da faculdade de Direito da Unità. 

É coautora do livro "Inovações e Métodos para Nativos Digitais", “Inovação em Sala de Aula” e 

“Direito Penal para a OAB”. Tem experiência na área do Direito e da Educação, especialmente 

em Direito Penal e Educação para Nativos Digitais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Busquemos o conhecimento, mas jamais nos esqueçamos que 

ele de nada serve se não fizer de nós pessoas melhores para 

buscarmos a Justiça."  

Profa. Carolina Defilippi. 

 



 

A palavra do coordenador do curso 

 

 

 

Professor Me. Pedro Gabriel Romanini Turra 

Carreira na advocacia desenvolvida no departamento jurídico de Multinacional Farmacêutica, 

Startup na área de Pagamentos e Escritórios de Advocacia. Prática profissional voltada ao Direito 

Empresarial, com atuação em questões societárias, contratuais e regulatórias. Professor na 

Unitá Faculdade (Direito, Administração e Relações Internacionais). Professor convidado em 

cursos de Pós-Graduação da FACAMP e Mackenzie. Mestre em Sustentabilidade pelo Centro de 

Economia da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, com tema de dissertação em 

Regulação, Direito Administrativo e Infraestrutura no setor de Energia. Pós-Graduado em 

Gestão Empresarial e Graduado em Direito (com ênfase em Direito Empresarial) pela FACAMP. 

Vice-Presidente da Comissão de Inovação e Startups da OAB/Campinas.  

 

 

 

 

  

Uma das maiores demandas na advocacia atual é a compreensão do ambiente empresarial. O 
profissional precisa ter um olhar generalista e atuar para além da boa técnica jurídica, sendo um 
parceiro estratégico do negócio. E esse parceiro precisa estar qualificado para promover segurança 
jurídica e soluções viáveis. A Pós-Graduação em Direito Empresarial do Proordem foi pensada para 
auxiliar a capacitação desse profissional, que terá aulas com Professores que estão no campo de 
batalha profissional em empresas de diversos tamanhos, nacionalidades e ramos de atividade 
econômica.  

 

 



 

OBJETIVOS DO CURSO 

 

OBJETIVOS DO CURSO: 

O programa a ser desenvolvido no curso dispõe sobre a sistemática do Direito Empresarial em 

suas múltiplas facetas no mundo contemporâneo, com especial atenção para o dia-a-dia do 

profissional. O corpo docente é formado por profissionais com prática acadêmica e profissional 

comprovada em sua área de atuação, com discussões incluindo questões do dia-dia. O curso 

oferece uma visão abrangente e qualificada da área, abordando as principais questões jurídicas 

e empresarias da atualidade de forma interdisciplinar. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO:  

Ofertar aos alunos o que há de mais recente nas doutrinas jurídicas, na prática contenciosa e 

consultiva do Direito, em especial, a partir de teses recentes que propiciem uma visão 

contemporânea dos temas que mais repercutem na vida social e são levados aos Tribunais e ao 

cotidiano das Sociedades Empresárias. Desenvolver competências dos profissionais, 

trabalhando com situações concretas, visando construir evolução na carreira.  

 

PÚBLICO ALVO 

Acadêmicos e Bacharéis em Direito, Advogados, Economistas, Administradores de Empresas, 

Contadores, Gestores e outros profissionais da área do Direito ou áreas correlatas que precisem 

compreender a dinâmica envolvida nas relações jurídicas empresariais.  

 

ESTRATÉGIAS E MÉTODOS 
 
Não há mais espaço na Educação para aulas meramente expositivas. O presente e o futuro da 

Educação exigem o uso das chamadas metodologias ativas, onde o aluno é colocado na posição 

de protagonista do seu aprendizado e não mais um mero expectador de aulas chatas e 

monótonas. A ESD desenvolveu um novo “jeito de dar aulas”, chamado de Método 3. Nele, as 

aulas são divididas em 3 etapas: Fundamentação teórica, Aplicação prática e 

Discussão/conclusão. Desta forma, as aulas são planejadas de forma a proporcionar uma 

experiência completa de aprendizado. A intenção é que o aluno saia de cada aula preparado 



 

para aplicar aqueles conceitos no dia seguinte. Trata-se de uma visão prática e aplicada, que 

busca valorizar cada minuto que o aluno invista na sua formação. 

 

DESCRIÇÃO DOS MÓDULOS DO CURSO 

PLANEJAMENTO DE CARREIRA 

Visão geral sobre gestão de planejamento de carreira e desenvolvimento de competências. 

Grupo de competências: Técnicas, Comportamentais e de Gestão. As competências que mais 

impactam a carreira em Direito. Avaliação 360 graus de competências. Roteiro e metodologia 

para a confecção do planejamento de carreira. 

 

FUTURO E TENDÊNCIAS NO DIREITO 

Visão geral sobre os conceitos de futuro, tendências e seus impactos na área jurídica. Como o 

Direito está e continuará sendo transformado pelas novas tecnologias e pelas mudanças 

promovidas pela tecnologia. Cenários atuais e futuros para o ambiente jurídico empresarial.  

 

COMUNICAÇÃO E ORATÓRIA 

A importância da comunicação e o poder da oratória. O que é comunicação. A comunicação 

como um processo de interação, conhecimento e convergência. Evolução da oratória e sua 

importância para o mundo jurídico. A oratória em prática. Características de um bom orador. 

Como elaborar um discurso - técnicas, dicas e aplicações práticas. 

 

DIREITO EMPRESARIAL 

 

Módulo de “Gestão Empresarial, Negócios Internacionais e Contabilidade básica”; 

1. Gestão Empresarial  

2. Contabilidade  

3. Negócios Internacionais  

  



 

Módulo de “Teoria geral da empresa”; 

1. O Direito Privado, introdução e evolução histórica do Direito Empresarial  

2. Personalidade Jurídica  

3. Princípios e Fontes do Direito Empresarial  

4. Sucessão Empresarial  

5. Análise Econômica do Direito Empresarial 

 

Módulo de “Gestão Jurídica (Departamento Jurídico Interno e Escritório)”;  

1. Gestão de Departamento Jurídico  

2. Legaltechs e o futuro do direito  

3. Gestão de escritório de advocacia 

 

Módulo de “Direito Societário (organização societária, aplicação da holding, planejamento 

sucessório e instrumentos jurídicos para Startups)”; 

1. Teoria Geral do Direito Societário 

2. Sociedade Limitada 

3. Sociedade Anônima 

4. Operações Societárias 

5. Holding Patrimonial e Planejamento Sucessório 

6. Aspectos Jurídicos para Investimentos em Startups 

 

Módulo de “Contencioso Empresarial Contemporâneo”;  

1. Contencioso em relações de consumo 

2. Contencioso empresarial 

3. Contencioso trabalhista empresarial 

4. Contencioso societário 

 

Módulo de “Direito Tributário Empresarial”;  

1. Sistema Tributário Nacional - Um panorama de como funciona a sistemática fiscal no 

Brasil e seus desafios no ambiente político/econômico.  



 

2. Planejamento Fiscal – A Norma Antielisão - O toque entre Direito Empresarial e Direito 

Tributário. 

3. Noções sobre Direito Tributário - Tributos em espécie e desafios decorrentes da era 

digital. O que esperar para o futuro? Tributação em Negócios Digitais 

4. Tributação em Negócios Digitais 

 

 Módulo de “Contratos Empresariais”;  

1. Teoria Geral dos Contratos Empresariais 

2. Contratos de Transferência de Tecnologia 

3. Contratos de Prestação de Serviço 

4. Contratos de Franquia e Shopping Center 

5. Contratos Bancários 

6. Contratos Digitais 

 

Módulo de “Compliance e Governança Corporativa”;  

1. Programa de Integridade e Compliance 

2. Governança Corporativa 

3. Compliance no Setor Público 

4. Agenda ESG - Environmental, Social and Governance 

 

Módulo de “Insolvência Empresarial – Direito Concursal (Crise, RJ e Falência)”;  

1. Gestão Jurídica de Crise 

2. Recuperação Judicial e Extrajudicial 

3. Recuperação Judicial e Extrajudicial 

4. Administração Judicial 

 

Módulo sobre “Direito Digital e Proteção de Dados”;  

1. LGPD: Principais aspectos, princípios e bases legais 

2. Controlador e Operador: responsabilidades. 

3. Compliance com a LGPD: principais etapas de um projeto de adequação à LGPD para 

uma empresa. 



 

 

Módulo sobre “Regulação e Novas Tecnologias”; 

 

Módulo sobre “Futuro do Dinheiro: regulamentação do Banco Central do Brasil no que se refere 

a questões de pagamentos e transações, bem como o conceito de criptomoedas”;  

1. O Futuro dos Pagamentos 

2. Criptomoedas 

 

PROJETO DE CONCLUSÃO DE CURSO (ESTUDO DE CASO): 

O Trabalho de Conclusão de Curso é o momento em que o aluno assume a responsabilidade 

sobre seu aprendizado. Ao analisar as diferentes dimensões da realidade, ele será capaz de 

produzir, com o suporte na sua base teórica e conceitual, utilizando as habilidades técnicas que 

desenvolveu ao longo do curso, a solução para um caso concreto.  Para tanto, deverá 

demonstrar durante o projeto as capacidades de compreensão, aplicação, análise e síntese.  

 

Além disso, o curso foi elaborado com forte visão prática, para que você, a cada aula, leve 

exemplos, ferramentas e estratégias para usar no dia seguinte. É assim que o Proordem irá lhe 

proporcionar uma virada de página na sua carreira! 

Conteúdo aplicado: buscamos oferecer um aprendizado participativo e interdisciplinar, que não 

se restrinja a questões teóricas. Durante o curso, serão discutidos casos práticos dos desafios 

cotidianos da prática empresarial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

CORPO DOCENTE CONVIDADO 
 

Anderson Pellegrino 

Economista e Mestre em História Econômica pelo Instituto de Economia da UNICAMP. 

Doutorando em Desenvolvimento Econômico. É palestrante, professor convidado dos cursos 

de MBA da FGV Management e da Inova Business School, e Consultor Sênior da Inova 

Consulting. Autor e coautor de livros nas áreas de desenvolvimento econômico e economia 

internacional. 

 

Antônio José Iatarola  

Graduação em Direito pela Universidade Metodista de Piracicaba (1996) e mestrado em Direito 

pela Universidade Metodista de Piracicaba (2003). Atualmente é professor titular da 

Universidade Paulista e professor da FACAMP (Campinas). Tem experiência na área de Direito, 

com ênfase em Direito Internacional Público, Direito Internacional Privado e Direito Empresarial. 

Membro da Comissão de Recuperação Judicial e Falência da OAB/Campinas.  

 

Fábio Curi 

Advogado Sócio na Curi & Dametto Soc. de Adv. Consultor Tributário e Societário na Castro 

Neves, Dal Mas e RF Fernandes Adv. Professor de graduação e pós graduação em Direito. 

Doutorando em Direito Comercial pela USP 

 

Flávia Trevisan 

Advogada formada em Direito pela Universidade Mackenzie, com especializações em Comércio 

Exterior pela Universidade Mackenzie e em Direito da Economia e da Empresa pela FGV. 

Mestrado em Direito Empresarial (LL.M) pela University of Illinois em Urbana-Champaign nos 

Estados Unidos. Palestrante em diversos eventos jurídicos e empresariais e professora da 

Fundação Getúlio Vargas. Atuação na área de direito empresarial e societário, com atuação em 

banco, escritórios de advocacia e como Diretora Jurídica de empresa do setor de 

telecomunicações. Atualmente sócia do escritório Trevisan, Carvalho & Trevisan. 

 



 

Gisele Truzzi 

Advogada especialista em Direito Digital, Segurança da Informação, Proteção de Dados e 

Privacidade; CEO e Sócia Fundadora de “Truzzi Advogados” (desde 2010). Atua na área do Direito 

Digital desde 2005. É articulista do site da revista “IstoÉ Dinheiro” e autora de diversas obras e 

artigos jurídicos. É graduada em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie; certificada 

em Direitos Autorais pela Harward Law School (parceria ITS-RJ); especialista em "Direito da 

Tecnologia da Informação" (FGV/RJ) e pós-graduada em "Gestão e Tecnologias em Segurança 

da Informação" (Faculdade Impacta Tecnologia). É membro da ABMCJ – Associação Brasileira 

das Mulheres em Carreiras Jurídicas e da “Comissão LGPD” da OAB/Taubaté. É professora 

convidada de diversos cursos superiores para lecionar matérias relacionadas ao Direito Digital: 

PUC/Campinas, EPD/São Paulo, entre outros. Tem desenvolvido projetos de conformidade com 

a LGPD para diversas empresas brasileiras. 

 

Lucas Franzói Miguel 

Advogado. LLM em Direito Empresarial pela FGV/RJ. Cursou “Rédaction de Contrats” pela 

Université de Genève. Certificado pelo “DL101P-BR – Curso Geral de Propriedade Intelectual” 

pela World Intellectual Property Organization (WIPO).  

 

Phelipe Moreira Souza Frota 

Mestre em Direito Tributário pela Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas 

(FGV Direito SP). Professor Universitário. Membro do Núcleo de Direito Tributário da FGV Direito 

SP. Membro do Corpo Permanente de Revisores da Revista Forense (GEN | Grupo Editorial 

Nacional). Advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil e de Portugal. 

 

Carla Domene 

Carreira na advocacia desenvolvida em escritório de grande porte em São Paulo na área 

tributária, com experiência posterior em indústria petroquímica e, atualmente, atuação como 

advogada no contencioso tributário da Uber do Brasil. Prática profissional voltada ao Direito 

Tributário, especialmente no contencioso judicial e administrativo. Pós-Graduada em Direito 

Tributário na Fundação Getúlio Vargas e Graduada em Direito (com ênfase em Direito 

Empresarial) pela FACAMP.  



 

Pedro Llorca 

Advogado especializado em direito bancário, mercado financeiro e de capitais, com mais de 6 

anos de experiência no departamento jurídico de banco multinacional. Prática profissional 

focada produtos e serviços de tesouraria, como operações de Derivativos, produtos de captação, 

operações estruturas, securitização de de crédits, dentre outras, com atuação em questões 

contratuais e regulatórias, tanto em operações locais como internacioais. Atualmente trabalha 

como especialista jurídico na mesa de Estruturação de Global Markets da XP Inc., além de cursar 

o LL.M. de Mercado Financeiro e de Capitais no Insper. 

 

Ricardo Amaral Siqueira 

Advogado atuante na área de insolvência empresarial, pós-graduado em gestão de pessoas e 

gestão de projetos sociais, com extensão em evaluación de decisiones estratégicas (PUC-Chile) 

e MBA em Agronegócio (USP)*. Presidente da Comissão Especial de Agronegócios e Relações 

Agrárias (OAB/Campinas). Membro das Comissões de Estudos em Falência e Recuperação 

Judicial (OAB Campinas) e de Direito Bancário da OAB/SP. Membro da Insol e do American 

Bankruptcy Institute.  

 

Tainara Nogueira 

Advogada com ênfase em contencioso cível, Legal Engineer no Jusbrasil, CEO da empresa 

Ancorades, cursando MBA em Gestão de Projetos pela Universidade São Paulo (USP/Esalq), pós-

graduada em Direito Civil e Processual Civil pela Escola Superior de Direito de Campinas (ESD), 

graduada pela Faculdade de Direito de Varginha. Integrante do Grupo de Estudo Diversidade, 

Inovação e Desenvolvimento da Fundação Getulio Vargas (GEDID/FGVSP), vinculado ao Centro 

de Ensino Pesquisa e Inovação, bem como da Rede Femijuris. Experiência com metodologias 

ágeis, gestão de projetos, atividades de aperfeiçoamento de produto e legal design. 

 

Wagner Osti 

Mestre na linha de Direito dos Negócios pela Escola de Direito de São Paulo da FGV, especialista 

em Contratos Internacionais do Comércio pela University of California-EUA (LL.M) e especialista 

em Direito, Logística e Negócios Internacionais pela PUC-Curitiba. Bacharel em Direito pela 

Universidade Estadual de Maringá. Experiência em escritórios de advocacia de grande porte e 



 

em jurídico interno de empresas multinacionais líderes de mercado. Atualmente, ocupa o cargo 

de gerente jurídico e compliance da multinacional Booking.com na América Latina. Docência nos 

programas de graduação e pós-graduação nas disciplinas de contratos internacionais, direito das 

responsabilidades, relações de consumo e direitos reais. Pela FGV, ministra a disciplina de gestão 

estratégica de serviços jurídicos no programa de LL.M empresarial e a disciplina de Compliance 

no programa de MBA Executivo em Finanças. Autor de livros sobre responsabilidade civil, gestão 

estratégica e compliance. Membro da Latin American Corporate Counsel Association e da 

Câmara de Comércio Brasil-Holanda. Palestrante em congressos e coaching de carreira jurídica. 

Consultor de planejamento estratégico para advogados. Investidor anjo de startups de inovação. 

 

Yago Oliveira  

Advogado. Doutorando em Direito Comercial pela USP. Mestrando em Direito Privado pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Especialista em Direito Empresarial pela Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul (FD/PUCRS). Especialista em Direito Constitucional 

pela Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP/IDCC). Graduado em Direito pela 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná (FD/PUCPR). Certificado em Behavioral Law and 

Economics no Summer School da Universidade de Hamburgo, Alemanha. 

 

Michele Stoffel 

Advogada especialista em Direito Público, com MBA em Compliance e Gestão de Riscos com 

ênfase em Governança Corporativa e Inovação. Diretora de Governança Corporativa e 

Compliance e ex Diretora Jurídica da Companhia de Habitação Popular de Campinas - COHAB. 

Ex Diretora de Controle Preventivo na Secretaria Municipal de Gestão e Controle do Município 

de Campinas. Professora na Pós Graduação em direito público na Escola Superior de Direito. 

Professora de de Direito Administrativo na Escola de Governo do Município de Campinas, já 

tendo capacitado mais de 1000 servidores. 

 

 

 

 

Este é o curso e este é o Proordem. O nosso comprometimento com o seu sucesso profissional 

está em cada detalhe deste curso. Venha fazer parte e transformar como pessoa e como 

profissional. 


