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CEU Law School
45 ANOS DE EXCELÊNCIA ACADÊMICA

O CEU Law School, fundado em 1972 em São Paulo, pelo eminente jurista Dr. Ives Gandra da Silva Martins,
tem como missão formar profissionais de excelência e sentido humanístico, capazes de servir a sociedade e
promover seu desenvolvimento por meio do exercício da liderança e do serviço jurídico de excelência. A Escola
foi o primeiro centro de pós-graduação não universitário a outorgar o título de especialização lato sensu em
Direito Tributário no Brasil.
O CEU Law School conta com corpo docente altamente qualificado, que alia excelência acadêmica e sólida
experiência profissional. Todas as turmas são acompanhadas por diretor e coordenador, garantindo atendimento
personalizado. É ainda associado ao ISE Business School, escola de negócios parceira do IESE Business School,
que foi reconhecido #TOP1 em Educação Executiva no mundo pela revista Financial Times nos anos de 2015,
2016, 2017, 2018 e 2019.
Os programas são oferecidos por meio do Método do Caso, que propicia desenvolver habilidades analíticas e
formar espírito crítico, tornando o aprendizado mais dinâmico e eficaz. O Método também inspirou a construção
da nova sede, inaugurada em 2011, com estrutura que contempla salas de conferência e salas de equipe para
discussões e trocas de experiência entre os participantes.

método do caso
Criado por Christopher Langdell na Faculdade de Direito de Harvard em 1870.

Estudo Individual

Trabalho em Equipe

Sessão Geral

Com o apoio de leituras e
ferramentas conceituais, toma
decisões e elabora propostas de
ações.

Expõe análises e soluções, reafirma sua
linha de pensamento e argumentação ou
encontra alternativas construídas com a
equipe.

Analisa conclusões de todos junto com o
professor, que atua como facilitador e guia
das conclusões possíveis construídas com
a equipe.

PRINCIPAIS RESULTADOS

Desenvolvimento de competências de liderança e formação de espírito crítico, tornando o aprendizado mais dinâmico e eficaz.

Equilíbrio e Firmeza

Capacidade de
discernir detalhes

Visão Sistêmica

Análise rigorosa
dos fatos

Ampliação da
Tomada de Decisões:
Alternativas e Critérios

Escuta, Ponderação,
Análise e Reflexão

Aprimoramento do
Trabalho em Equipe

Estruturação e
Execução de um
Plano de Ação

o programa

VISÃO JURÍDICA INTERDISCIPLINAR NO ÂMBITO EMPRESARIAL
O LL.M.(Master of Laws) em Direito e Prática Empresarial c/ Módulo Internacional - Turma 2020/2021 é um

programa de pós-graduação lato sensu oferecido pelo CEU Law School em parceria com a Faculdade Unyleya,
com duração de 24 (vinte e quatro) meses. Busca ampliar a visão jurídica interdisciplinar no âmbito empresarial,
com ênfase no comportamento ético e no desenvolvimento de habilidades e competências.

COORDENAÇÃO ACADÊMICA
Ana Claudia Karam A. dos Santos
Diretora e professora do CEU Law School. Doutora em Direito pela USP. Possui Program for Management Development
pelo ISE Business School - IESE. Doutora em Direito Comercial pela USP e Especialista em Direito Contratual pelo CEU
Law School. Consultora em Gestão Estratégica.

Edison Carlos Fernandes
Diretor Acadêmico e professor do CEU Law School. Doutor em Direito das Relações Econômicas Internacionais pela PUCSP. Mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Especialista em Direito Tributário
pelo CEU Law School. Especialista em Política Internacional pela Fundação Escola de Sociologia e Política de SP.

Rodrigo Vaz Sampaio
Coordenador Acadêmico e professor do CEU Law School. Pós-Doutor pelo Max-Planck-Institut für Ausländisches und
Internationales Privatrecht, Hamburgo. Pós-Doutor pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Doutor em
Direito Civil e Romano pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Especialista pela Università di Roma I –
“La Sapienza”; Graduação em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.

INFORMAÇÕES
Início
Março de 2020

Ocorrência
Quinzenalmente, às quintas-feiras, das 9h às 17h45

Semana Internacional Intensiva
06/2020 ou 06/2021: U.S. Corporate Law and M&A

Público-alvo
Profissionais jurídicos com, no mínimo, 4 anos de experiência profissional após a graduação e que atuem na área empresarial.

Investimento
Sob consulta.

disciplinas
432 HORAS-AULA

Contratos e Tributação
Ética Empresarial e Compliance
Direito e Economia
Operações Societárias e Tributação

DISCIPLINAS

COMUNS

Soluções Jurídicas de Conflitos
Direito na Era Digital

240 HORAS-AULA

+

SEMANA INTERNACIONAL INTENSIVA
INTRODUCTION TO U.S. CORPORATE LAW AND M&A
20 HORAS-AULA

conteúdo customizado pelos alunos

DISCIPLINAS

ELETIVAS

Duas a quatro disciplinas, com cargas horárias de 40 ou 20 horas-aula. Algumas opções abaixo:
•
•
•
•

80 HORAS-AULA

DISCIPLINAS
À DISTÂNCIA
80 horas-aula

Propriedade Intelectual e Proteção de Dados
Contratos Empresariais
Arbitragem e Mediação
Direito Societário e M&A

Lógica e Hermenêutica
Metodologia Científica

•
•
•
•

Direito do Agronegócio
Contratos com a Administração Pública
Sociedades Anônimas
Direito do Entretenimento

ATIVIDADES
COMPLEMENTARES
32 horas-aula

Simpósios, eventos
e aulas abertas

DISCIPLINAS COMUNS
Contratos e Tributação

Operações Societárias e Tributação

Nesse módulo será estudada a forma de tributação incidente sobre as
várias modalidades de contratos - civil, comercial, virtual, internacional
- tendo como eixo a liberdade de contratar e a interpretação da
legislação tributária.

Objeto de estudo dessa disciplina são as operações societárias e sua
interface com o Direito Tributário, desde a avaliação de ativos, ações ou
quotas, até a responsabilidade tributária de sócios e administradores e
de grupos econômicos, para escolha da formatação do negócio.

Ética Empresarial e Compliance

Soluções Jurídicas de Conflitos

Este módulo abordará os principais aspectos das normas anticorrupção
e da responsabilidade dos administradores, além da implantação
e desenvolvimento da cultura de compliance como diferencial
competitivo. Uma perspectiva prática e estratégica, na estruturação de
programas, gestão de riscos, controles internos e seus impactos nos
negócios.

O curso aborda meios alternativos de soluções de controvérsias,
incluindo a Mediação, as inovações trazidas pelo novo CPC e
a Arbitragem como métodos que atribuem maior celeridade,
especialidade e sigilo na solução de litígios empresariais.

Direito e Economia
A disciplina propõe abordagem interdisciplinar do Direito, a partir do
exame do jurídico do ponto de vista da Economia, por meio do estudo
dos fundamentos, aplicação e avaliação do que constitui a análise
econômica do Direito.

Direito na Era Digital
LawTech, LegalTech, robotização do trabalho jurídico, temas presentes
nos discursos atuais. A realidade virtual se impõe nesta era de
interações via WEB. A disciplina irá provocar como o Direito deve
acompanhar essa transformação e criar mecanismos de proteção das
relações contratuais e de solução de conflitos decorrentes.

parcerias internacionais
Além do eixo interdisciplinar, o CEU Law School possui marcante dimensão internacional desde sua fundação e estreitas
relações acadêmicas com a Universidade de Navarra – fundada na Espanha em 1952 -, em cujo ideário inspirou-se.
Atualmente, possui convênios ativos estabelecidos com as seguintes instituições e professores internacionais:

UNIVERSIDADE DE NAVARRA
Fundada em 1952, a Universidade de Navarra está entre as melhores universidades da Espanha. Possui mais de
trezentos programas de pós-graduação em dez faculdades e em outros centros e instituições - entre elas o IESE
Business School. Com sede em Pamplona, possui outros campi em São Sebastiao, Barcelona e, mais recentemente,
em Madri.

AESE BUSINESS SCHOOL
A AESE é a primeira Business School em Portugal, fundada em 1980, fruto de uma iniciativa da Associação de
Estudos Superiores de Empresa. A AESE foi constituída academicamente à imagem do IESE Business School – a
escola de pós-graduação em gestão da Universidades de Navarra.

UNIVERSIDAD AUSTRAL
A Universidad Austral, em Pilar, Buenos Aires, iniciou suas atividades em 1991 e é pioneira na utilização do método
do caso no Direito na América Latina. A instituição forma advogados capazes de analisar com rigor científico e
critério prático os problemas jurídicos.

ICJP

INSTITUTO DE CIÊNCIAS JURÍDICO-POLÍTICAS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA

O Instituto de Ciências Jurídico-Políticas da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa foi fundado em 2003
e tem como objetivo a promoção da investigação científica, a edição de publicações e a realização de congressos,
cursos e seminário nas disciplinas de Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Internacional Público e
Direito da União Europeia, bem como numerosas disciplinas derivadas ou conexas, como a Ciência Política, Direitos
Fundamentais, Direito do Urbanismo, Direito do Ambiente, Direito da Energia, Direito do Mar, entre outras.

TILBURG LAW SCHOOL

DEPARTMENT OF BUSINESS LAW

A Universidade de Tilburg, fundada em 1927, é universidade de pesquisa pública especializada em ciências sociais
e comportamentais, economia, direito, ciências dos negócios, teologia e humanidades, localizada em Tilburg, no
sul da Holanda.

SEMANA INTERNACIONAL INTENSIVA

INTRODUCTION TO U.S. CORPORATE LAW AND MERGERS & ACQUISITIONS
A Semana Internacional visa familiarizar os participantes aos principais aspectos jurídicos das operações de fusão, aquisição e demais
estruturas utilizadas para reorganização societária nos Estados Unidos, levando em conta atuação globalizada dos profissionais e as
notórias distinções entre os sistemas jurídicos brasileiro e estadunidense (baseado na Common Law).
PROFESSOR RANDALL S. THOMAS
O Professor Randall Thomas, PhD, é um dos maiores acadêmicos nas áreas de mercado de capitais e direito societário nos
Estados Unidos da América. Seus trabalhos mais recentes de pesquisa compreendem temas como ativismo de acionistas,
contencioso societário, governança corporativa e fusões e aquisições. Leciona na Vanderbilt University Law School desde
2000.
Além de professor titular da Vanderbilt University, onde leciona “corporate law”, “securities regulation” e “corporate
governance”, também é diretor do “Law and Business Program” e diretor do programa de mestrado em direito (“LL.M
Program”).
Antes de lecionar na Vanderbilt University School of Law, Randall Thomas foi professor da University of Iowa, da Duke
University, da Boston University e da University of Washington. Ainda, antes de tornar-se professor, trabalhou no escritório
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP.

diferenciais ceu law school

“

O LL.M. em Direito e Prática Empresarial trabalha de forma dinâmica e interdisciplinar diversas áreas de conhecimento
necessárias para o desenvolvimento do profissional jurídico no mundo corporativo. A dinâmica traçada na sala de aula e a
discussão em grupos possibilitam a construção de conhecimento e troca de experiências práticas aproximando o mundo
acadêmico da realidade empresarial e viabilizando a formação de valioso network de profissionais altamente qualificados.
Uma especial atenção à estrutura e ao apoio humano oferecido pela equipe da Escola, que auxilia todo aluno a atingir seus
objetivos acadêmicos e profissionais ao longo do curso.

Lívia Barcellos da Costa
Labor Senior Counsel – LATAM

“

Ao longo de 17 anos de advocacia empresarial sempre busquei aperfeiçoar meus conhecimentos. No LL.M em Direito e
Prática Empresarial encontrei algo singular: o método do caso. Os estudos aprofundados sobre casos reais tendo como pano
de fundo não apenas os mais atuais temas do Direito de Empresa mas também disciplinas inter-relacionadas proporcionam
uma visão dinâmica e abrangente. O desenvolvimento dos casos é acuradamente conduzido por um corpo docente notável.
Não tenho dúvidas que o LL.M fomenta competências fundamentais para uma advocacia de vanguarda, em especial pelo
emprego de estratégias inovadoras e multidisciplinares na solução de conflitos, planejamento e gestão dos negócios.

Cristiano Roveda
Sócio Fundador de Roveda e
Marcelino Sociedade de Advogados

Rua Martiniano de Carvalho, 573
Bela Vista São Paulo SP
+55 11 3177-8200

| +55 11 3177 8300

www.ceulaw.org.br

ADMISSÕES
Alessandra Del Monte
alessandra.delmonte@ceulaw.org.br
+ 55 11 3177 8448

