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O Executive LL.M. é um programa de educação executiva para profissionais responsáveis pelo Jurídico:
diretores corporativos e sócios fundadores de escritórios com, no mínimo, 15 anos de formados e de expe-

público-alvo

riência profissional.

Alto nível de experiência dos participantes,
favorecendo uma rica interação.

O programa prepara líderes para enfrentarem os atuais
desafios do mercado empresarial e para atuarem de
modo estratégico na direção jurídica, especialmente
necessária para a retomada do crescimento sustentável dos negócios.
Formato Híbrido

O programa está na 4a edição e nesta oportunidade
seu formato apresenta-se híbrido para adequar-se às
exigências da atualidade, ou seja, parte online com
aulas síncronas (Módulo 1, em 2020), e parte presencial
(Módulo 2, em 2021), totalmente no Método do Caso.

Início: 30 de Setembro de 2020
Live | online program
2020
Aulas online/ Ao Vivo

Módulo 1:
Quinzenal em duas manhãs

O Executive LL.M. tem duração de 6 meses, com periodicidade quinzenal, sendo as aulas no Módulo 1 realizadas em duas manhãs na semana (online, ao vivo) e
as aulas no Módulo 2 ocorrem em um dia na semana,
presencialmente. (vide calendário).

2021 Presencial
100% Método do Caso
Módulo 2:
Quinzenal em um dia inteiro, presencialmente

O programa conta ainda com duas semanas internacionais. A primeira ocorre em 2020 ministrada em São
Paulo: Valuation, M&A and Corporate Restructuring e a
segunda opcional, acontece em 2021, no campus da

Semanas internacionais

Universidade de Navarra, na Espanha.

Valuation, M&A and Corporate Restructuring

Os participantes serão incentivados a encontrar solu-

30 de novembro a 04 de dezembro de 2020
CEU Law School - Brasil

ções criativas e criar valor para as atuais circunstâncias,
robustecendo ainda mais o papel da liderança jurídica
estratégica em cenários de crise e transformação digital.

Professor Florêncio López-Silanes
Professor Especialista em Finanças da SKEMA Business School
e do U.S. National Buerau of Economic Research;
PhD in Economics, Harvard Univeristy, Cambridge, MA.

Semana Intensiva Internacional
24 a 28 de maio de 2021
Universidade de Navarra - Espanha
Opcional

v

executive LL.M. em Direito Empresarial

Módulo 1
2020 Aulas online/ Ao Vivo
Módulo oferecido à distância com aulas ao vivo, permitindo verdadeira interação com o professor e com os demais participantes.

Disciplinas

Ética e Governança Jurídica
na Economia Digital
Com as transformações digitais as empresas vivem em ambiente
cada vez mais complexo e dinâmico, sujeitas a mudanças rápidas e
incertezas. O executivo jurídico desempenha papel fundamental no
aconselhamento à tomada de decisão de negócio e fortalecimento
da estrutura de governo das organizações. É fundamental que seja
capaz de gerar valor, por meio de diretrizes éticas e propósito negocial. Igualmente fundamental é saber estruturar e coordenar os feixes
de relações entre sócios, clientes e demais stakeholders, bem como
proteger direitos e ativos empresarias fundamentais à sustentabilidade da atividade.

Estratégias Jurídicas
para Empresas em Crise
Soluções jurídicas e negociais no âmbito da reorganização societária, fiscal e laboral, além de competências negociais e de mediação serão discutidas para melhor assessoramento de empresas em
crise pós COVID 19.

Valuation, M&A and
Corporate Restructuring
Com as atuais oportunidades de ampliação e diversificação de negócios, executivos jurídicos são chamados à estratégia de transformações societárias, inclusive com partes interacionais, o que demanda
visão de finanças estratégicas e a capacidade de opinar de forma
fundamentada em relação às diferentes possibilidades de estruturas
empresariais. Preparar-se para esses desafios é fundamental e diferencia executivos jurídicos de outros profissionais da área.

Assessment de Liderança
e uma sessão de coaching

2020

Quinzenal em duas manhãs
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Módulo 2
2021 Aulas Presenciais
Aulas na sede do CEU Law School. 100% com o Método do Caso

Disciplinas

A regulação passa por profundas transformações na Economia Digital. Constitucionalização, fragmentação em microssistemas e governança regulatória são alguns dos temas discutidos, em conjunto
com a utilização de instrumentos como Blockchain, smart contracts
e outros inclusive de natureza tributária, são desafios na geração de
valor jurídico aos negócios empresariais. Preparar-se para a arena
estratégica e política exige correta interpretação das novas normas
e compreensão das operações econômica subjacentes.

2021

Quinzenal em um dia inteiro
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Gestão Estratégica do Jurídico
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Gestores de escritórios e de departamentos jurídicos se deparam
constantemente com desafios da profissionalização e diferenciação em ambiente cada vez mais competitivo e globalizado. Este
contexto exige a implementação de governança estratégica para
identificação das propostas de valor, retenção de talentos, busca
por eficiência e inovação que garanta unidade de missão, cultura e
prosperidade do negócio.
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Negócios na Era Digital
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Liderar em Tempos de Mudança
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No atual Mundo VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo, executivos jurídicos são desafiados a assumirem posicionamento cada vez
mais estratégico perante o Board e a Alta Direção. Para tanto, são
chamados a deixarem a arena exclusivamente técnica para assumirem a tomada de decisão ética em meio à arena política e por meio
do exercício de competências de liderança.
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MA I O
Ética e Literatura
O comportamento ético sustenta e realiza o executivo, além de capacitá-lo ao processo de transformação das organizações, em conjunto
com o Board e Alta Administração. Por meio da leitura dos clássicos
da literatura, o programa provoca reflexão compartilhada sobre o agir
ético dos personagens e a relação com sua vida profissional e pessoal.
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corpo docente
Adriana Pugliesi
Ana Claudia Karam
Beyla Esther Fellous
Direção Geral e acadêmica

Dora Barreto

Ana Cláudia Karam

Edison Carlos Fernandes

Diretora do CEU Law School. Professora titular
do CEU Law School. Doutora em Direito pela
USP. Consultora em Gestão Estratégica.

Erik Oioli
Flávia Mansur Murad

Direção do Programa

Gilberto Haddad Jabur

Beyla Esther Fellous

Nélio Rodrigues Póvoa Neto

Mestre em Direito Internacional pela USP, Mestre em Direito
Europeu pela Sorbonne (Paris, França), Doutora em Direito
Público pela Sorbonne Nouvelle (Paris, França), PMD IESE
Business School. Professora titular do CEU Law School.

Patricia Reginato Grego
Rafael Marinangelo
Ricardo Castagna

Direção de Turma

Rodrigo de Lima Vaz Sampaio

Rafael Marinangelo
Mestre e Doutor pela PUC/SP, Pós-doutorando na USP,
Especialista em Direito Civil Italiano pela Universidade de
Camerino - Itália. Professor titular do CEU Law School.

PArcerias internacionais
Além do eixo interdisciplinar entre Direito, Economia e Negócios 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

AESE BUSINESS
SCHOOL

UNIVERSIDAD
AUSTRAL

Navarra, Espanha

Lisboa, Portugal

Buenos Aires, Argentina

INSTITUTO DE CIÊNCIAS
JURÍDICO-POLÍTICAS
DA UNIVERSIDADE
DE LISBOA

TILBURG LAW
SCHOOL DEPARTMENT
OF BUSINESS LAW
Tilburg, Holanda

Lisboa, Portugal
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Método do CASO

principais

Criado por Christopher
Langdell na Faculdade de
Direito de Harvard em 1870.
A opção pelo Método do Caso possibilita desenvolver uma série de habilidades analíticas para
formar espírito crítico, tornando o aprendizado
mais dinâmico e eficaz. O Método propicia um
processo que contempla todos os critérios e alternativas possíveis e necessárias para a elaboração
de melhores propostas de ação.

E TA PA S

Estudo Individual
Com o apoio de leituras e ferramentas conceituais, toma

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

1
2
3
4
5

Equilíbrio e Firmeza
Capacidade de discernir detalhes
Visão Sistêmica
Análise rigorosa dos fatos
Ampliação daTomada de
Decisões: Alternativas e Critérios

6

Escuta, Ponderação,
	Análise e Reflexão

decisões e elabora propostas de ações.

7

Trabalho em Equipe

8

Expõe análises e soluções, reafirma sua linha de pensa-

r e s u lta d o s

Aprimoramento do
Trabalho em Equipe
Estruturação e Execução
de um Plano de Ação

mento e argumentação ou encontra alternativas construídas com a equipe.

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

O Executive LL.M. tem superado minhas expectativas. Além do conteúdo extremamente atual
e relevante, o Método do Caso propicia grande
interação entre alunos e professores, gerando
debates que nos levam a pensar além da nossa
prática diária como operadores do Direito. A
equipe da Escola é acolhedora e nos faz sentir
únicos e especiais, sem falar na qualidade dos
professores. Só tenho a agradecer!

Luciana Goulart Ferreira
Sócia de Rolim, Viotti & Leite Campos Advogados

“

O Executive LL.M. realmente me surpreendeu
positivamente, superando minhas expectativas iniciais. Estando no exercício da advocacia
há quase 30 anos e como sócia-fundadora de
um escritório em São Paulo, minha preocupação era o quanto o curso poderia agregar
em termos de conhecimento. Neste sentido,
posso afirmar que além de propiciar atualização e aprofundamento em aspectos técnicos
relacionadas às matérias propostas, o LLM
também traz uma abordagem ética e filosófica do direito muito interessante e necessária
nos dias atuais. Além disto, o estudo através
do método do caso é estimulante e enriquecedor, permitindo a participação de todos e
proporcionando discussões de alto nível entre
professores e alunos.

Débora Schalch
Sócia Fundadora de Schalch Sociedade de Advogados

“

Estou convencido de que o método do caso é
o mais adequado para o meu crescimento acadêmico e profissional, e ainda que o modelo
humano adotado pelo CEU Law School produz
um forte ambiente de amizades. Portanto, é
uma combinação perfeita para o pleno desenvolvimento de habilidades de lideranças conscientes exigidas no mundo corporativo.

Eduardo de Hollanda Cavalcanti
Sócio Fundador de Hollanda Cavalcanti Advogados

Admissões

Elisabete Gomide
elisabete.gomide@ceulaw.org.br
(11) 3177.8231

w w w.ce ulaw.o rg . b r
Rua Martiniano de Carvalho, 573
01321-001 Bela Vista São Paulo, SP
(11) 3177-8300 / 8200

