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PLANO DE ENSINO 

DISCIPLINA  DIREITO SOCIETÁRIO AVANÇADO 

DOCENTE JOÃO PEDRO BARROSO DO NASCIMENTO 

CÓDIGO GRDDIRELE002 SEMESTRE 2022.2 PERÍODO - NATUREZA ELETIVA CARGA HORÁRIA 60h 

EMENTA 

Sociedades Limitadas. Companhias Fechadas e Companhias Abertas. Capital Social (ações; aumento e redução de 
capital). Sociedades em Conta de Participação. Ações Ordinárias e Preferenciais. Assembleias Gerais (extraordinárias 
e ordinárias) e Especiais. Órgãos Sociais (assembleia geral; conselho de administração; diretoria; e conselho fiscal). 
Deveres e Responsabilidade dos Administradores. Poder de Controle e Acionista Controlador. Acordo de Acionistas. 
Conflito de Interesses e Nulidades Assembleares (vícios do voto; vícios da deliberação; e vícios da assembleia). Direito 
de Recesso. Reorganizações Societárias (incorporações; incorporação de ações; fusões, cisões e transformações). 
Operações de M&A (i.e., compra e venda de ações; operações de aquisição e alienação de sociedades; operações de 
aquisição e alienação de ativos; captações de recursos com ingresso de sócios (private and public placements); joint 
ventures). Diligência Legal e Questões Conexas às Operações de M&A. Financiamento de Projetos (Project Finance). 
Operações Estruturadas. 

OBJETIVOS 

(i) proporcionar aos alunos aprendizado de diversos institutos do Direito Societário e do Mercado de Capitais;  
(ii) provocar o interesse dos alunos para questões jurídicas atinentes ao ambiente empresarial e à dinâmica econômica 
das sociedades empresárias, abordando questões jurídicas à luz da aplicação prática das mesmas; e  
(iii) desenvolver as habilidades dos alunos para identificar e compreender problemas inerentes às situações concretas 
e conceber soluções para superá-las.  

METODOLOGIA 
Suporte teórico, através do estudo de material didático (sugestão de livros, artigos, pareceres, comentários à 
legislação, dentre outros). Suporte prático, através do estudo de casos concretos (selecionados de acordo com 
diversas operações societárias). Incentivo ao envolvimento e participação dos alunos, em método socrático. 

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. 

 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 Sociedades Limitadas 

2 Sociedades Limitadas  

3 Sociedades Anônimas 

4 Sociedades Anônimas  

5 Comparação e Análise das Diferenças e Semelhanças (Sociedades Limitadas vs. Sociedades Anônimas) 

6 Comparação e Análise das Diferenças e Semelhanças (Sociedades Limitadas vs. Sociedades Anônimas) 

7  Sociedades em Conta de Participação 
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8 
Tópicos Especiais em Direito Societário. Valores Mobiliários Modernos (Espécies Tradicionais e Estudo de Casos 
Concretos => “Boi Gordo”; “Avestruz”; “CCB”; “Condo-Hotel”; e “Criptomoedas”); 

9  
Tópicos Especiais em Direito Societário. Valores Mobiliários Modernos (Espécies Tradicionais e Estudo de Casos 
Concretos => “Boi Gordo”; “Avestruz”; “CCB”; “Condo-Hotel”; e “Criptomoedas”); 

10 Tópicos Especiais em Direito Societário. Assembleias Gerais Extraordinárias e Ordinárias 

11 
Tópicos Especiais em Direito Societário. Assembleias Especiais (Estudo de Casos Concretos e Discussão sobre Aplicação 
de Novas Tecnologias); 

12 
Tópicos Especiais em Direito Societário. Deveres e Responsabilidade dos Administradores (Estudo de Casos 
Concretos); 

13 
Tópicos Especiais em Direito Societário. Conflito de Interesses e Nulidades Assembleares (vícios do voto; vícios da 
deliberação; e vícios da assembleia) (Estudo de Casos Concretos); e 

14 Tópicos Especiais em Direito Societário.  Direito de Recesso. 

15 Reorganizações Societárias. Introdução.  

16 Reorganizações Societárias.  Incorporações; 

17 Reorganizações Societárias. Incorporação de ações; 

18 Reorganizações Societárias. Fusões;  

19 Reorganizações Societárias. Cisões transformações; 

20 Reorganizações Societárias. Transformações. 

21 
Operações de M&A (i.e., compra e venda de ações; operações de aquisição e alienação de empresas; operações de 
aquisição e alienação de ativos; captações de recursos com ingresso de sócios (private and public placements); joint 
ventures). Diligência Legal e Questões Conexas às Operações de M&A; 

22 
Operações de M&A (i.e., compra e venda de ações; operações de aquisição e alienação de empresas; operações de 
aquisição e alienação de ativos; captações de recursos com ingresso de sócios (private and public placements); joint 
ventures). Diligência Legal e Questões Conexas às Operações de M&A; 

23 
Operações de M&A (i.e., compra e venda de ações; operações de aquisição e alienação de empresas; operações de 
aquisição e alienação de ativos; captações de recursos com ingresso de sócios (private and public placements); joint 
ventures). Diligência Legal e Questões Conexas às Operações de M&A; 

24 
Operações de M&A (i.e., compra e venda de ações; operações de aquisição e alienação de empresas; operações de 
aquisição e alienação de ativos; captações de recursos com ingresso de sócios (private and public placements); joint 
ventures). Diligência Legal e Questões Conexas às Operações de M&A; 

25 
Operações de M&A (i.e., compra e venda de ações; operações de aquisição e alienação de empresas; operações de 
aquisição e alienação de ativos; captações de recursos com ingresso de sócios (private and public placements); joint 
ventures). Diligência Legal e Questões Conexas às Operações de M&A; 

26 Financiamento de Projetos (Project Finance). Operações Estruturadas; 

27 Financiamento de Projetos (Project Finance). Operações Estruturadas; 

TRILHA 

X Advocacia Empresarial 

 Carreiras Públicas 

 Regulação 

 Justiça e Sociedade 

 Tecnologias 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

Serão realizadas 02 (duas) provas, 1 em sala de aula e 1 em casa (take home), compreendendo toda a matéria 
ministrada até a data de cada prova. Os alunos poderão consultar os textos de leis sem comentários ou anotações. 
Poderão, também, ser feitas avaliações baseadas em atividades complementares ou em pesquisas e trabalhos sobre 
temas específicos a serem indicados pelo 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. 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

EIZIRIK, Nelson. A Lei das S A Comentada. Volumes I a IV. Quartier Latin, 2015. 
LAMY FILHO, Alfredo; PEDREIRA, José Luiz Bulhões (coord.). Direito Das Companhias. 2a ed., atual. e ref. Rio de Janeiro: 
Forense, 2017. 
NASCIMENTO, João Pedro Barroso do. Medidas Defensivas à Tomada de Controle de Companhias. 2ª Edição. 
Revista, Ampliada e Atualizada. São Paulo: Quartier Latin, 2019. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

ASCARELLI, Tullio. O Contrato Plurilateral. In: Problemas das Sociedades Anônimas e Direito Comparado. Campinas: 
Editora Bookseller, 2001, pp. 372-451. 
CAMPINHO, Sérgio. O Direito de Empresa à Luz do Novo Código Civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. 
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COMPARATO, Fábio Konder; SALOMÃO FILHO, Calixto. O Poder de Controle na Sociedade Anônima. Rio de Janeiro: 
Editora Forense. 2014. 
EIZIRIK, Nelson. Direito Societário: Estudos e Pareceres. São Paulo: Quartier Latin, 2015. 
KRAAKMAN, Reinier; ARMOUR, John et. al. The Anatomy of Corporate Law: A Comparative and Functional Approach. 
3ª Edição. Oxford: Oxford University Press, 2017. 
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