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Estudo de conceitos fundamentais de direito societário e mercado de capitais através da análise de processos
administrativos sancionadores julgados pelo Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Deveres fiduciários
dos administradores. Fato relevante. Insider trading. Manipulação de mercado. Conflito de interesses. Preço de
emissão de ações. Oferta pública. Poder de controle.
Entender em profundidade, através de uma abordagem prática, participativa e ilustrativa, conceitos fundamentais de
direito societário e mercado de capitais, especificamente determinados ilícitos.
Aulas participativas, com apresentação e discussão de casos concretos.
Os alunos deverão, previamente às aulas, ler os relatórios e votos dos casos concretos que serão analisados ao longo
do semestre.
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.
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.
Demonstrar capacidade para comunicar-se com precisão.
Dominar instrumentos da metodologia jurídica, sendo capaz de compreender e aplicar conceitos, estruturas e
racionalidades fundamentais ao exercício do Direito.
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.
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.
Desenvolver a capacidade de trabalhar em grupos formados por profissionais do Direito ou de caráter
X
interdisciplinar.
Apreender conceitos deontológico-profissionais e desenvolver perspectivas transversais sobre direitos humanos.
Outras:
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
TEMA

AULA
1

Deveres fiduciários dos administradores de companhias abertas.

2

O Dever de informar e o DRI. Divulgação de fatos relevantes.

3

Insider trading.

4

Manipulação de mercado.

5

Conflito de interesses de acionistas.

6

Preço de emissão de ações.

7

Oferta pública.

8

Dever de diligência.

9

Poder de controle e seu exercício abusivo.

10

Julgamento simulado.

CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO

A avaliação do aluno será feita a partir da análise de sua participação em sala de aula.
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Graduação – Grade Curricular
A leitura prévia do material dos casos concretos é requisito para as aulas. Os alunos deverão participar da análise
dos casos, bem como das discussões teóricas que serão travadas com o professor e a turma. Sua participação será
analisada a cada aula, correspondendo a 50% da nota.
Adicionalmente, cada aluno deverá, ao final do semestre, ter apresentado ao menos um caso concreto, dentre os
casos apontados pelo professor. Deverão ser brevemente expostos os principais argumentos da acusação feita pela
CVM, da(s) defesa(s) do(s) acusado(s) e as razões constantes dos votos proferidos pelos membros do Colegiado da
CVM. Tal relato será avaliado pelo professor, valendo 50% da nota.
Não haverá prova.
Casos concretos a serem indicados.
BIBLIOGRAFIA
BÁSICA

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

Legislação e regulamentação:
- Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
- Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976.
- Resolução CVM nº 44/2021.
EIZIRIK, Nelson; GAAL, Ariádna; PARENTE, Flávia; e HENRIQUES, Marcus. Mercado de Capitais – Regime Jurídico. 2ª
Edição. Rio de Janeiro: Renovar, 2011.
PITTA, André Grunspun. O Regime de Informação das Companhias Abertas. São Paulo: Quartier Latin, 2013.
FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes. Conflito de interesses nas assembléias de S.A. São Paulo: Malheiros,
2014.
Direito das Companhias - coord. Alfredo Lamy Filho, José Luiz Bulhões Pedreira. – 2. Ed., atual. e ref. Rio de Janeiro:
Forense, 2017.
Exposição de Motivos das Leis nº 6.385/76 e 6.404/76.
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