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DIREITO E MERCADO FINANCEIRO:  

OPERAÇÕES BANCÁRIAS E MERCADO DE CAPITAIS  

 

OBJETIVOS: 

   

O curso busca fornecer embasamento ao profissional jurídico que 

pretenda atuar na área do Mercado Financeiro (operações bancárias e 

mercado de capitais). Para tanto, serão transmitidas aos participantes as 

principais noções jurídicas e econômicas relativas ao funcionamento do 

Mercado Financeiro, capacitando o aluno para lidar com contratos e operações 

bancárias e com operações no mercado de capitais, mediante a apresentação 

das estruturas jurídicas e econômicas envolvidas nas referidas operações. 

 

 

A QUEM SE DESTINA: 
 

O curso é destinado a profissionais e estudantes da área jurídica, bem 

como a profissionais de áreas correlatas (como economia e administração de 

empresas), que tenham interesse em conhecer o funcionamento jurídico e 

econômico do Mercado Financeiro (operações bancárias e mercado de 

capitais), bem como as regras aplicáveis ao Sistema Financeiro Nacional. 

 
 
PROGRAMA: 
 
 
1) Direito e Mercado Financeiro, o Sistema Financeiro Nacional e a 

legislação do Mercado Financeiro 

1.1 A função do mercado financeiro 

1.2 O sistema Financeiro Nacional e respectiva legislação 

1.3 Instituições participantes do Sistema Financeiro Nacional 

2) Operações bancárias 

2.1 Contratos bancários passivos 
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2.2 Contratos bancários ativos (mútuo, abertura de crédito, desconto, CCB, 

garantias etc) 

2.3 Contratos bancários acessórios 

2.4 Contratos assemelhados (leasing, factoring e alienação fiduciária em 

garantia) 

3) Valores Mobiliários 

3.1 Ações 

3.2 Debêntures 

3.3 Commercial Papers 

3.4 Outras espécies de valores mobiliários 

3.5 Emissão de valores mobiliários no mercado internacional (ADR / bonds) 

3.6 Securitização de recebíveis 

3.7 Fundos de Investimento 

4)   Distribuição de valores mobiliários no mercado de capitais  

4.1  O mercado de capitais brasileiro: caracterização e evolução  

4.2 Oferta pública e oferta privada de valores mobiliários 

4.3 O princípio do Full Disclosure  

4.4 Registro de emissão de valores mobiliários e registro de companhia aberta 

4.5 Contrato de underwriting 

4.6 Outros instrumentos de disclosure (auditores independentes, rating etc) 

4.7 Mercado primário e mercado secundário 

4.8 Bolsas de valores e mercado de balcão 

4.9 Governança corporativa 
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5) Derivativos 

5.1 Bolsa de mercadorias e futuros e participantes do mercado de derivativos 

5.2 Contratos a termo  

5.3 Contratos futuros 

5.4 Hedge 

5.5 Opções 

5.6 Swaps 

6) Aspectos econômicos das operações bancárias e do mercado de 

capitais 

 

CARGA HORÁRIA: 

15 horas/aula.  

 

DOCENTE: 

 

Professor Fernando Schwarz Gaggini 

 

Advogado na área empresarial, especializado em contratos, direito bancário e 

direito societário. Professor universitário, nas disciplinas ¨Direito Empresarial¨ 

e ¨Mediação e Arbitragem¨. Pós-graduado (Especialista) em Direito Mobiliário 

(Mercado Financeiro e de Capitais) pela Faculdade de Direito da USP. Mestre 

em Direito Comercial pela Faculdade de Direito da USP. Autor dos livros 

¨Fundos de Investimento no Direito Brasileiro¨, ¨Securitização de Recebíveis¨, 

¨O Regime Jurídico do Estabelecimento Empresarial¨ e ¨A Responsabilidade 

dos Sócios nas Sociedades Empresárias¨. 

 

CERTIFICAÇÃO: 

 Será emitido certificado de participação em curso de atualização, pela 

ESAGS - Escola Superior de Administração e Gestão, aos alunos que 

obtiverem no mínimo 75% de frequência. 
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VALOR DO INVESTIMENTO: 

 

Por meio do site da ESAGS – www.esags.edu.br  

 

 Incluso material didático;  

 Desconto para grupos de 02 ou mais pessoas da mesma empresa;  

 Desconto para alunos e ex-alunos.  

 

INSCRIÇÕES: 

Exclusivamente por meio do site da ESAGS – www.esags.edu.br 

 

CANCELAMENTO: 

 Pela ESAGS, por falta de quorum: Será devolvido 100% do valor pago. 

O aviso será feito com, no mínimo, 48h de antecedência do início do curso. O 

valor também pode ficar como crédito para início em outros treinamentos, a 

critério do aluno.  

 Pelo Participante: Será devolvido 100% do valor pago (exceto taxa de 

inscrição). O cancelamento deverá ser solicitado por telefone ou e-mail, no 

máximo 48 horas antes do início do curso. Depois deste prazo, não haverá 

devolução.  

 

IN COMPANY: 

 Todos os treinamentos disponíveis nos programas abertos podem ser 

aplicados no modelo in company, pois são flexíveis quanto ao formato, duração 

e foco.  

 Por meio de um diagnóstico organizacional, nossos profissionais podem 

desenvolver cursos e treinamentos que atendam, de maneira específica, às 

necessidades de sua empresa. Consulte nosso atendimento. 

http://www.esags.edu.br/

