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PLANO DE ENSINO 

DISCIPLINA  REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA DE COMPANHIA ABERTA 

DOCENTE NELSON EIZIRIK 

CÓDIGO GRDDIRELE0791 SEMESTRE 2022.1 PERÍODO - NATUREZA ELETIVA CARGA HORÁRIA 30h 

EMENTA 
Operações de Reestruturação Societária. Aumento e redução do capital social. Incorporação de companhia. 
Incorporação de ações. Cisão. Aquisição e Transferência de Controle. Ofertas Públicas de Aquisição.  

OBJETIVOS 
A disciplina tem por objetivo tratar das diferentes modalidades de operações de reestruturação do capital e/ou da 
atividade empresarial de companhias abertas. 

METODOLOGIA Aulas expositivas e estudo de casos decididos pelo Tribunais e/ou pela Comissão de Valores Mobiliários. 

HABILIDADES 
 

Exigência 
MEC 

 
CNE/CES nº 

5, 18 de 
dezembro de 

2018 

X 
Interpretar/aplicar as normas (princípios e regras) do sistema jurídico nacional, observando a experiência estrangeira 
comparada, quando couber, articulando o conhecimento teórico com a resolução de problemas. 

X 
Demonstrar competência na leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos, de caráter 
negocial, processual ou normativo, bem como a devida utilização das normas técnico-jurídicas. 

X Demonstrar capacidade para comunicar-se com precisão. 

X 
Dominar instrumentos da metodologia jurídica, sendo capaz de compreender e aplicar conceitos, estruturas e 
racionalidades fundamentais ao exercício do Direito. 

X 
Adquirir capacidade para desenvolver técnicas de raciocínio e de argumentação jurídicos com objetivo de propor 
soluções e decidir questões no âmbito do Direito. 

 Desenvolver a cultura do diálogo e o uso de meios consensuais de solução de conflitos. 

X 
Compreender a hermenêutica e os métodos interpretativos, com a necessária capacidade de pesquisa e de utilização 
da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do Direito. 

 
Ter competências para atuar em diferentes instâncias extrajudiciais, administrativas ou judiciais, com a devida 
utilização de processos, atos e procedimentos. 

 Utilizar corretamente a terminologia e as categorias jurídicas. 

 Aceitar a diversidade e o pluralismo cultural. 

 Compreender o impacto da inteligência artificial e das novas tecnologias na área jurídica.  

 Possuir o domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação do Direito. 

X Desenvolver a capacidade de trabalhar em grupos formados por profissionais do Direito ou de caráter interdisciplinar.  

 Apreender conceitos deontológico-profissionais e desenvolver perspectivas transversais sobre direitos humanos. 

 Outras:  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

AULA TEMA 

1 
Aumento de capital. Estabelecimento do preço de emissão das ações. Diluição injustificada da participação dos 
acionistas. Direito de preferência para subscrição de ações. 

2 Redução do capital. Modalidades. Direitos dos acionistas e credores. 

3 Negociação da companhia com as próprias ações. Aquisição para tesouraria. 

4 
Incorporação de companhia. Direitos dos acionistas e dos credores. Relação de troca das ações. Incorporação de 
sociedade controlada e as normas especiais aplicáveis. 

5 
Incorporação de ações para constituição de subsidiária integral. Utilidade. Comparação com incorporação de 
sociedade. 

6 Cisão. Modalidades. Direitos dos acionistas e dos credores. 

7 
Aquisição e transferência do controle de companhia aberta. OPAs voluntárias e obrigatórias. As “poison pills” – uso e 
abuso. 

8 
Aquisição de participação relevante em companhia aberta. Cabimento de OPA obrigatória. Normas especiais do Novo 
Mercado e do Comitê de Aquisições e Fusões (CAF). 

9 Cancelamento do registro de companhia aberta. Cabimento de OPA obrigatória. Direito dos minoritários. 

TRILHA 

X Advocacia Empresarial 

 Carreiras Públicas 

 Regulação 

 Justiça e Sociedade 

 Tecnologias 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

Prova escrita e/ou oral e participação nas atividades realizadas em sala de aula. 
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