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DISCIPLINA: OS SEGREDOS DAS LEIS DAS S.A.

CÓDIGO: GRDDIRATCE0239

PROFESSOR: FRANCISCO MÜSSNICH

CARGA HORÁRIA: 10h

EMENTA
Análise de diversos artigos da Lei das S.A. (Lei nº 6.404/1976) para identificação e caracterização
de questões polêmicas. Estudo e compreensão de relevantes conceitos do direito societário.
Discussões doutrinárias e jurisprudenciais acerca de matérias controvertidas da Lei das S.A.
OBJETIVOS GERAIS
Aprofundar o conhecimento e o interesse dos alunos em direito societário a partir da
apresentação e discussão de questões pontuais e concretas com respeito à aplicação da Lei das
S.A.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Incitar nos alunos a discussão e o questionamento mais profundo das disposições legais
selecionadas, procurando a compreensão da sua inserção na prática do direito societário.
METODOLOGIA
Aula dinâmica em que serão apresentados os artigos selecionados, cuja interpretação no direito
societário será efetuada a partir de interação direta com os alunos. O conteúdo será desenvolvido
a partir de opiniões doutrinárias e jurisprudenciais, apresentando-se questões práticas e teóricas.
Haverá uso de apresentação de Power Point. Os alunos receberão, para cada aula, uma apostilha
esquematizada com material acerca do assunto a ser desenvolvido na aula específica. Serão
também apresentados textos de leitura complementares.
PROGRAMA
O programa será divido em cinco aulas, em que serão analisados diversos artigos da Lei nº
6.404/1976:
Aula 1 (17/03) – Aula inicial em que será abordado o Art. 1º da Lei nº 6.404/1976 para desenvolver
a questão acerca do uso da denominação “sócios” na lei de sociedades anônimas;
Aula 2 (07/04) – Aula em que serão abordados os artigos 14, par. ún. e 17 da Lei nº 6.404/1976
para desenvolver as matérias acerca (i) da apuração do valor do reembolso determinada pelo art.
14 em relação às ações preferenciais com prioridade no reembolso; e (ii) das preferências das
ações preferenciais elencadas no art. 17.
Aula 3 (28/04) – Aula em que serão abordados os artigos 18, p. ún. e 59, inc. VIII da Lei n.º
6.404/76, para desenvolver as matérias acerca (i) das alterações estatutárias sujeitas à aprovação
da assembleia especial; e (ii) da expressão “tipo das debêntures” utilizada no art. 59.
Aula 4 (19/05) – Aula em que serão abordados os artigos 77, 87 e 109 da Lei nº 6.404/1976 para
desenvolver as matérias acerca (i) do bônus de subscrição e debêntures conversíveis em ações;
(ii) do princípio da maioria; e (iii) do direito de voto.
Aula 5 (02/06) – Avaliação
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Será realizada 01 (uma) avaliação, em sala de aula.
A presença e participação do aluno durante as aulas também contará para a avaliação, de acordo
com critérios a serem estabelecidos pelo professor.
BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA
PEDREIRA, José Luiz Bulhões e LAMY FILHO, Alfredo (Coordenadores). Direito das Companhias. Rio
de Janeiro: Editora Forense, 2009, Vol. I e II.
EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada. São Paulo: Quartier Latin, 2015, Vol. I, II e III.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
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