
GESTÃO JURÍDICA ESTRATÉGICA

Capacitar o advogado e o profissional da área de gestão jurídica a pensar, e a atuar, 
estratégica e empresarialmente, aproximando-os do mundo dos negócios, e da mentalidade 
e rotina do universo empresarial e corporativo – especialmente no atual contexto do Século 
XXI com todos os seus desafios e complexidades. Ajudar na melhoria da qualidade da 
gestão das estruturas jurídicas e na geração de resultados para as empresas, melhorando a 
eficiência do apoio jurídico aos empresários e aos empreendedores. Adequar a formação 
tradicional do advogado ao mundo corporativo, introduzindo conceitos e práticas 
empresariais, aproximando o profissional de suas atuais funções e papéis. Suprir 
importantes lacunas do curso de graduação em direito no tocante ao mundo empresarial, 
com importantes conceitos e ferramentas de gestão.

Executivos Jurídicos em geral, incluindo gestores de departamentos jurídicos de empresas, 
tais como coordenadores, superintendentes, gerentes, diretores e vice-presidentes jurídicos, 
advogados corporativos em posição de gestão, gestores administrativos de departamentos 
jurídicos de empresas, sócios de escritórios de advocacia, gestores administrativos de 
escritórios de advocacia, advogados em geral, consultores, gestores administrativos de 
empresas que sejam responsáveis pelos assuntos jurídicos e/ou sua coordenação, e demais 
profissionais da gestão jurídica nos departamentos jurídicos das empresas e nos escritórios 
de consultoria e de advocacia.

Curso extremamente prático, com visão estratégica da advocacia e de sua gestão, passando 
pelas principais ferramentas, conceitos e técnicas da moderna administração de empresas 
aplicadas á advocacia; estudos e debates sobre a atual advocacia corporativa no País e seus 
principais desafios e características, desenvolvimento de linhas de pesquisa e de busca pela 
excelência, exercícios práticos sobre os principais temas e desafios. Desenvolvimento de 
projetos práticos para utilização concreta e real no dia a dia do profissional. Exercícios e 
Simulações. Estudos e debates sobre casos. Atualização de conceitos e de práticas, e 
readequação da advocacia ao mundo corporativo atual. A avaliação se dará através de 
elaboração e apresentação de projetos reais e totalmente práticos, importantes ao dia a dia 
do moderno gestor jurídico.

 •A Advocacia Corporativa Moderna – Historico e Momento Atual
 •Perfil, Características,  Funções e Desafios do Advogado Corporativo
 •Conceitos, Métodos, Ferramentas e Técnicas da Administração de Empresas Aplicados à 

Advocacia Corporativa
 •Advocacia Comparada – Noções e Tendências.
 •O Papel do Advogado na Estratégia e nos negócios das empresas.
 •Gestão de Risco Empresarial e Função da Equipe Jurídica.
 •O Jurídico como resultante dos times de excelência (internos e externos)
 •Definição de Modelo de Escritório e de equipe, recrutamento, seleção, motivação, 

desenvolvimento e evolução de carreira na Advocacia.
 •Geração de Resultados, Objetivos e Metas
 •Indicadores de Performance e Desempenho na Advocacia
 •Gestão de Pessoas, de Talentos e de Conflitos na Advocacia.
 •Noções de Finanças, Tecnologia da Informação, Fluxos e Qualidade na Advocacia
 •Estratégia e Planejamento Estratégico na Advocacia
 •Governança Corporativa na Advocacia 
 •Criação e Organização de Departamentos Jurídicos
 •Concepção Moderna de Escritórios de advocacia e a Sua Organização.
 •Crescimento Organizado e  Sustentável de Escritórios
 •O escritório que funciona para o cliente.
 •Relacionamento entre Departamentos Jurídicos e Escritórios de Advocacia
 •Marketing x Propaganda – desafios, criação de produtos, noção de qualidade x preço.
 •Gestão e Utilização Estratégicas do Contencioso

Advogado especializado na área de negócios e de empresas, com enorme vivência no 
mundo corporativo, formado em Direito pela USP, com especialização em Direito de 

objetivos
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Empresas. Profissional com cerca de 30 anos de atuação jurídica no Brasil e no exterior, 
tendo atuado em alguns dos principais escritórios do mundo e prestado consultoria de 
gestão jurídica a inúmeras empresas. Formado em diversos cursos de pós-graduação na 
FGV-SP, bem como em entidades como Escola Paulista da Magistratura e IBGC, mestre em 
Direito Norte-Americano e em Jurisprudência Comparada pela NYU School of Law. 
Destacada atuação como Criador e coordenador de diversos cursos no Brasil sobre Gestão 
Jurídica Estratégica em renomadas instituições, coordenador de estudos e de livros, bem 
como de grupos de estudos sobre o assunto. Colaborador dos principais veículos, jornais e 
revistas especializados. Idealizador e Coordenador de “Gestão Estratégica do Departamento 
Jurídico Moderno” e de diversas outras obras relacionadas ao tema. Membro atuante de 
diversos conselhos de entidades ligadas ao direito empresarial e à gestão jurídica, bem 
como de instituições jurídicas e corporativas no Brasil e no exterior. Professor em diversas 
instituições de renome.

18 h
duração

26 a 31/1/2015 19h30 às 22h30

inscrições
Exclusivamente pelo site da ESPM:

investimento

cancelamento / adiamento
POR INICIATIVA DA ESPM: o curso poderá ser cancelado ou adiado por falta de quorum, 
com 48 horas de antecedência da data prevista para  seu início. 
Na hipótese de cancelamento, será devolvido, AUTOMATICAMENTE, 100% do valor pago por 
meio de depósito na conta bancária indicada pelo PARTICIPANTE, em até dez dias úteis.
Na hipótese de adiamento, será devolvido MEDIANTE REQUERIMENTO EXPRESSO do 
participante pelo e-mail férias@espm.br 100% do valor pago, por meio de depósito na 
conta bancária indicada pelo PARTICIPANTE, em até dez dias úteis.

A ESPM NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER OUTROS VALORES QUE 
EVENTUALMENTE TENHAM SIDO DESPENDIDOS PELO PARTICIPANTE, SEJA A QUE TÍTULO 
FOR, TAIS COMO PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS, COMBUSTÍVEL, HOSPEDAGEM ETC., 
EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO OU ADIAMENTO DO CURSO.

POR INICIATIVA DO PARTICIPANTE: será devolvido 80% do valor pago. O cancelamento 
deverá ser solicitado pelo e-mail ferias@espm.br com 24 horas de antecedência do início do 
curso. O reembolso será efetuado por meio de depósito na conta bancária indicada pelo 
PARTICIPANTE, em até dez dias úteis.
Depois deste prazo (24 horas de antecedência do início do curso), não haverá devolução do 
valor pago.
Também não haverá devolução do valor pago se o (a) participante desistir do curso após 
seu início.

certificado
O certificado será fornecido ao final do curso, às pessoas que comparecerem a 75% das 
aulas. Caso o aluno falte à última aula, o certificado poderá ser retirado na Secretaria de 
Graduação: Campus Prof. Francisco Gracioso, à Rua Dr. Álvaro Alvim, 123 Vila Mariana, de 
segunda a sexta-feira, às 9h às 18h30.

Carga horária:

Datas: Horários:

R$ 1.460,00
R$ 1.540,00

ValorData de Inscrição:

até 11 Dezembro

a partir de 12 Dezembro

www.espm.br/ferias
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