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CURSO LIVRE DE DIREITO COMERCIAL ON LINE 

PROGRAMA 

 

– Organização: DVAA/GIDE - Grupo Interdisciplinar de Direito Empresarial – 

 

 – Coordenação Geral: Haroldo Malheiros Duclerc Verçosa – 

– Coordenadora das Aulas: Prof.ª Alexsandra Marilac Benolski – 

– Administradora Geral: Muriel Waksman – 

– Administrador Adjunto: Rodrigo Duclerc Verçosa – 

 

Sobre o GIDE: 

O GIDE foi criado pela DVAA (Duclerc Verçosa Advogados Associados) para o fim da 
disseminação do Direito Empresarial, a qual é feita por meio da discussão de temas, da 
publicação de artigos, da realização de seminários e por outros meios adequados, incluindo o 
recurso a redes sociais.  

O GIDE, sem natureza formal, é constituído por convidados da DVAA, entre professores, 
ex-alunos do curso de pós-graduação do sócio Haroldo Malheiros Duclerc Verçosa do 
Departamento de Direito Comercial da Faculdade de Direito da USP, por advogados e por outros 
profissionais ligados à área empresarial. Atualmente, os membros do GIDE estão espalhados por 
diversos Estados do território nacional, e participam arduamente das discussões semanais.  

O GIDE é coordenado pelo sócio Haroldo Malheiros Duclerc Verçosa e administrado pela 
Dra. Muriel Waksman, e conta com o apoio institucional de diversas entidades e universidades, 
assim como de seus valiosos membros.  

 Sobre o Curso 

A partir de cinco seminários que o GIDE realizou entre agosto e setembro últimos sobre 
diversos temas de Direito Empresarial, foi amadurecida a ideia da realização de um curso de 
Direito Comercial que pudesse auxiliar alunos, estagiários e outras pessoas que têm interesse 
na área, tendo em vista as dificuldades originadas pela presente pandemia. É o que faremos com 
o curso em pauta. 

O intuito do Curso Livre de Direito Comercial On-Line é passar pelos principais temas de 
Direito Comercial, guiados pela grade tradicional de Direito Comercial adotada na Faculdade de 
Direito da USP. A primeira leva de aulas será ministrada de 29 de outubro de 2020 até 21 de 
janeiro de 2021, e possibilitará aos ouvintes um primeiro contato para aprendizado ou o 
aprimoramento de conhecimentos acerca dos temas tratados.   


