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PLANO DE ENSINO 

DISCIPLINA  THE ANATOMY OF CORPORATE LAW 

DOCENTE JOÃO PEDRO BARROSO DO NASCIMENTO 

CÓDIGO GRDDIRELE0267 SEMESTRE 2021.2 PERÍODO - NATUREZA ELETIVA CARGA HORÁRIA 30h 

EMENTA 

O livro “The Anatomy of Corporate Law: A Comparative and Functional Approach”, é provavelmente a obra mais 
relevante e atual de Direito Societário Comparado no mundo, que foi produzida em coautoria por juristas do mundo 
inteiro, sob coordenação de Reinier Kraakman e com a participação da brasileira Mariana Pargendler, dentre outros, 
juristas de referência como John Armour, Paul Davier, Luca Enriques, Henry Hansmann, Gerald Hertig, Klaus Hopt, 
Hideki Kanda, Wolf-Georg Ringe e Edward Rock. 
Já se atribuiu a este livro o papel de conduzir os parâmetros para o debate sobre institutos jurídicos do Direito 
Societário, em todo o mundo, nos próximos dez anos (conforme sustenta David Skeel Jr., Corporate Anatomy Lessons, 
113 Yale Law Journal 1519). 
O curso recomendará a leitura integral do livro, mas – inicialmente – adotará como roteiro 6 (seis) capítulos 
selecionados para discussão em sala de aula: 
1. What is Corporate Law?, em que são delineados os elementos essenciais da companhia moderna: (i) a 
personalidade jurídica; (ii) a limitação de responsabilidade; (iii) a livre transferibilidade das ações; (iv) a delegação da 
gestão numa lógica principal-agente; e (v) a participação societária como concretização da propriedade.  
2. Agency Problems and Legal Strategies, que aborda os 3 (três) principais conflitos e problemas de representação 
inerentes às organizações societárias: (i) Acionistas vs. Administradores; (ii) Acionistas Controladores vs. Acionistas 
Minoritários; e (iii) a Companhia como sujeito de direitos e obrigações vs. as diferentes Partes com quem ela 
estabelecerá relações contratuais. 
3. The Basic Governance Structure: The Interests of Shareholders as a Class, em que os autores analisam os 
mecanismos de nomeação e destituição dos agentes responsáveis pela administração da companhia, bem como os 
sistemas de incentivos que atuam sobre estes agentes a fim de que exerçam sua função da melhor forma possível;  
4. The Basic Governance Structure: Minority Shareholders and Non-Shareholder Constituencies, que tem por objeto 
a relação entre acionistas controladores e acionistas minoritários, sempre sujeita a atritos, e os mecanismos de 
apaziguamento destes potenciais conflitos; 
5. Transactions with Creditors, que tem por escopo a relação entre grupos com interesses essencialmente opostos: os 
acionistas, desejosos da maximização dos dividendos distribuídos pela companhia, e os credores, sempre avessos à 
descapitalização da sociedade, a fim de resguardar sua capacidade de solvência;  
6. Related-Party Transactions, em que os autores enfrentam o delicado tema das relações entre partes relacionadas, 
os conflitos de interesses delas emergentes e do risco que sua realização apresenta à criação de valor para a 
companhia. 

OBJETIVOS 

Em abordagem expositiva e participativa, o curso buscará: (i) aprofundar o entendimento da turma sobre temas 
sensíveis do moderno direito societário; (ii) proporcionar raciocínio reflexivo do direito societário brasileiro por meio 
de análise comparativa dos ordenamentos jurídico societário de diferentes países (inclusive Estados Unidos, 
Inglaterra, França, Itália, Alemanha, e Japão); e (iii) desenvolver as habilidades dos alunos para identificar as 
semelhanças e distinções entre as jurisdições societárias, com olhar especial nos objetivos perseguidos por 
determinada escolha normativa. 

METODOLOGIA 
Análise expositiva, aprofundada e crítica da terceira edição da obra “The Anatomy of Corporate Law: A Comparative 
and Functional Approach”, aliada a discussões e abordagens participativas em sala de aula. 

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. 

X Utilizar corretamente a terminologia e as categorias jurídicas. 

 Aceitar a diversidade e o pluralismo cultural. 

X 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. 

http://www.fgv.br/direitorio


Graduação – Grade Curricular  
 

RAS GR FGV 008 O - Plano de ensino Disc Eletiva. REV01       Data da última revisão: 25.05.2020 

Praia de Botafogo, 190 | 8º andar | Rio de Janeiro | RJ | CEP: 22250-900 | Brasil 
Tel.: (55 21) 3799-4608 | Fax: (55 21) 3799-5335 | www.fgv.br/direitorio 

 

  

 Outras:  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

AULA TEMA 

1 Apresentação do curso 

2 Exposição inicial e conceitos introdutórios 

3 Apresentação e Discussão do Capítulo “What is Corporate Law?” 

4 Apresentação e Discussão do Capítulo “Agency Problems and Legal Strategies” 

5 Apresentação e Discussão do Capítulo “The Basic Governance Structure: The Interests of Shareholders as a Class” 

6 
Apresentação e Discussão do Capítulo “The Basic Governance Structure: Minority Shareholders and Non-
Shareholder Constituencies”  

7 Apresentação e Discussão do Capítulo “Transactions with Creditors” 

8 Apresentação e Discussão do Capítulo “Related-Party Transactions” 

9 Apresentação e Discussão do Capítulo “Fundamental Changes” 

10 Apresentação e Discussão do Capítulo “Control Transactions” 

11 Apresentação e Discussão do Capítulo “Corporate Law and Securities Markets” 

12 Apresentação e Discussão do Capítulo “Beyond the Anatomy” 

TRILHA 

X Advocacia Empresarial 

 Carreiras Públicas 

 Regulação 

 Justiça e Sociedade 

 Tecnologias 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

Serão realizadas 02 (duas) avaliações.  
A primeira consiste na apresentação de um seminário, na segunda metade das aulas, com tema pertinente ao 
respectivo capítulo em discussão na aula. A segunda refere-se à elaboração individual de um artigo, a ser entregue ao 
final do curso, cujo tema será previamente acordado com o professor. 
A média aritmética referente à disciplina será obtida com base em tais avaliações. O aluno que obtiver média 
aritmética inferior a 7 (sete) deverá realizar uma terceira prova, a qual compreenderá toda a matéria do semestre. . 
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