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PLANO DE ENSINO 

DISCIPLINA  DIREITO SOCIETÁRIO AMERICANO: ESTUDO COMPARATIVO 

DOCENTE JOÃO MANOEL DE LIMA JUNIOR 

CÓDIGO GRDDIRELE245 SEMESTRE 2023.1 PERÍODO 6º/10º NATUREZA ELETIVA CARGA HORÁRIA 60h 

EMENTA 

Introdução ao estudo do direito comparado. Harmonização do direito societário. Características do sistema jurídico 
dos EUA relevantes para o direito societário. Business forms e tipos societários. Constituição de sociedades de capital. 
Regimes de responsabilidade dos sócios. Regime de Proteção de sócios e investidores. Acordos privados entre os 
sócios. Capital social e dividendos. Fusões e aquisições. Valores mobiliários e securities. Estrutura regulatória do 
mercado de valores mobiliários no Brasil e nos EUA. 

OBJETIVOS 

Capacitar os estudantes para analisar os institutos de direito empresarial em perspectiva comparada, com foco 
especial nos ordenamentos jurídicos brasileiro e estadunidense. Conhecer os principais pontos de confluência e 
dissonância entre o ordenamento jurídico societário brasileiro e dos EUA recentemente adotado como paradigma 
para a disciplina da atividade empresária global. Desenvolver o raciocínio jurídico e a capacidade de resolução de 
problemas teóricos e práticos de direito empresarial. 

METODOLOGIA 

O curso adotará os métodos expositivo e dialético visando engajar os estudantes no processo de construção coletiva 
do conhecimento em sala de aula. Neste sentido, serão utilizadas fundamentalmente estratégias de aprendizagem 
participativa, tais como aulas expositivas dialogadas, estudos de textos, tempestades cerebrais, grupos de 
verbalização e observação e fóruns de discussão. Portanto, a leitura prévia, assiduidade e participação ativa nas 
discussões e atividades realizadas em sala de aula são – imprescindíveis - para a qualidade dos encontros, das 
discussões e do curso como um todo. O conteúdo da disciplina será trabalhado com base na análise e na discussão 
dos capítulos do livro DIREITO SOCIETÁRIO AMERICANO: ESTUDO COMPARATIVO (REYES, 2013) e, sempre que aplicável, casos 
reais julgados pelo poder judiciário brasileiro e textos acadêmicos de direito empresarial. Este método confere o 
protagonismo e a centralidade nas análises realizadas pelos(as) estudantes (tanto individualmente quanto em grupo) 
e promove a construção conjunta do saber jurídico e das habilidades necessárias para o crescimento acadêmico e 
profissional dos (as) alunos(as). 

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. 

x Aceitar a diversidade e o pluralismo cultural. 

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

x 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 Apresentação do curso, método e avaliação 

2 Introdução ao estudo do direito comparado 

3  Harmonização do direito societário 

4 Características do sistema jurídico dos EUA relevantes para o direito societário 

5 Business forms e tipos societários 

6 Constituição de sociedades de capital 
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7 Regimes de responsabilidade dos sócios 

8 Regime de Proteção de sócios e investidores 

9 Acordos privados entre os sócios 

10 Capital social e dividendos 

11 Fusões e aquisições 

12 Valores mobiliários e securities 

13 Regulação do mercado de valores mobiliários no Brasil e nos EUA 

14 Mecanismos de defesa em tomadas hostis de controle 

15 Atividade de encerramento da disciplina 

TRILHA 

x Advocacia Empresarial 

 Carreiras Públicas 

 Regulação 

 Justiça e Sociedade 

 Tecnologias 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

A avaliação da disciplina será baseada em (a) uma prova dissertativa com consulta sobre os temas tratados em sala 
de aula (90% da Nota 1), (b) apresentação de um seminário (90% da Nota 2), e (c) participação nas discussões 
realizadas em sala de aula (10% das Notas 1 e 2). Os pontos de participação serão atribuídos levando-se em 
consideração, principalmente, (1) a assiduidade e permanência nas aulas, (2) a postura nas discussões e atividades 
realizadas em sala de aula, (3) a frequência e a relevância das contribuições para o processo de construção coletiva 
do conhecimento. Os parâmetros para realização do seminário serão informados no início do curso. 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

ASCARELLI, Tullio. Problemas das sociedades anônimas e direito comparado. São Paulo: Saraiva & Cia Livraria 
Acadêmica, 1945. (Capítulo I – Premissas ao Estudo do Direito Comparado) 
KRAAKMAN, R; et al. A Anatomia do Direito Societário: Uma Abordagem Comparada e Funcional. Tradução Mariana 
Pargendler. São Paulo: Editora Singular, 2018. (Capítulo 1 – O que é direito societário?) 
REYES, Francisco. Direito Societário Americano: Estudo Comparativo. São Paulo: Editora Quartier Latin, 2013. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

EIZIRIK, Nelson. A Lei das S A Comentada. Volumes I a IV. 3ª ed. São Paulo: Quartier Latin, 2021. 
HANSMANN, Henry; KRAAKMAN, Reinier H. The End of History for Corporate Law (2000). Disponível em: 
https://ssrn.com/abstract=204528 ou http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.204528. 
KRAAKMAN, R; et al. A Anatomia do Direito Societário: Uma Abordagem Comparada e Funcional. Tradução Mariana 
Pargendler. São Paulo: Editora Singular, 2018. 
LAMY FILHO, Alfredo; PEDREIRA, José Luiz Bulhões (coord.). Direito Das Companhias. 2a ed., atual. e ref. Rio de 
Janeiro: Forense, 2017. 
MARRARA, Thiago. Método comparativo e direito administrativo. Revista Jurídica UNIGRAN, v. 16, nº 32, p. 25-37, 
2014. 
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