
ARRUDA ALVIM 

EDUARDO ARRUDA ALVIM 

RENNAN FARIA KRÜGER THAMAY 

FERNANDO C RESPO QUEIROZ NEVES 

ASPECTOS 
PROCESSUAIS DA 
INCORPORAÇÃO 

SOCIETÁRIA 
EM CONFORMIDADE COM O NOVO CPC 

Prefácio 

MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES 

THOMSON REUTERS 

I 

REVISTADOS 
TRIBUNAIS" 



PREFÁCIO 

Os mestres processualistas José Manuel de Arruda Alviln Nclto, Eduardo 
Arruda Alvim, Rennan Faria KrOgcr Thama)' e Fe rnando Crespo Queiroz Nc'{cs 
reúnem-se nesta obra para, conforme a clareza do título , pcrsc rUlar o fenõmeho 
jurídico da incorporaçãosocictária c as suas innuênciase efeitos no processo civiL 

À primeira vista , o interessado na leitura cogitaria tratar-se de obra a qual , 
com a chancela de quem a executa, se desti na a aprofundar-se com maestria 
técnica ape nas sobre essa temáti ca, buscando pontuar os pormenores do alO de 
transformaçào societária e de como isso é c deve ser encarado judicialmente nas 
demandas, fazendo-se a interseção entre di rei to material c direito processual. 

Tal impressão, contudo, somente seria possível caso se tratasse de leilOr que 
desconhecesse em absolulO os juristas envolvidos na confecção do livro. 

Com efeito, isso se dá porque a obra não se circunscreve aoônusda investigação 
sobre o aludido institu to e sua repercussão na seara processua l, antes ampliando 
os seus horizontes de lal modo sobre as mais diversas áreas do di reilO que muito 
bem se pode ria tralar de um livro propedê ulico sobre a ciência jurídica ou sobre o 
direito civil e o processual civi l. 

Isso ocorre porque os autores preoc upam-se em didaticamenle expor, por 
exemplo, desde conceitos basilares como o que \'em a ser direi 10 material e proces
sual e a relação entre esses diferentes ramos, embora se trate de um sis tema global 
único - lembrando-nos de lições da academia as quais devemos sempre revisitar, 
a despeito do tempo de exercicio profissional-, passando pe las carac terislicas de 
cada um deles até chegarem, finalmente, no cerne da questão estudada . 

Assi m , por exemplo, os autores constroem a base do raciocín io a pa rtir da 
relação entre o direilO processual e o material, como dilO antes, para logo em se
guida enveredarem pelas noções sobre demanda e seus elementos identificadores, 
as condições para o seu exe rcício, bem como as respectivas digressões e teorias 
aplicáveis, da mesma feita procedendo com a análise do ato societário de incorpo
ração , disti nguindo-o das demais formas de extinção. 

Com o auxilio de doutrina nacional e estrangeira, nesta havendo ênfase para 
a italiana , bem como buscando apoio também no entendimento jurisprudencial 
sobre o assunto, osautores iniciam um minucioso eSlUdo sobre como um fenômeno 
j urídico de dire ito material que aparentemente se traduz iria, no comum dos casos, 
em simples sucessão processual, pode ter innuência sobre como se compree nderá 
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a própria coisa julgada e em que hipóteses isso tem o condão de alterar a vetusta 
lição de que essa garantia constitucional somente produz efeitos illfer panes, não 
beneficiando nem prejudicando terceiros. 

Ê interessante no tar, nou tro aspecto, como o tratamento jurídico dado à 
incorporação societária nos mais dive rsos ramos do d ireito ocasiona também 
efeitos distintos na seara processual, merecendo destaque o est udo sobre como isso 
se dá com as normas de direito civil, ambiental e tributário , bem como quando as 
demandas são individuais ou coletivas. 

Vi ndo ao mundo literário concomitantemente à promulgação de um novo 
código processual civil, é sa lutar obse rvar que o trabalho desenvolvido pelos 
mestres processualistas é lançado em absoluto acordo com as diretrizes dessa 
nova corporificação, servindo assim de valoroso ampa ro tanto pa ra quem inicia 
os estudos na área jurídi ca, como para aqueles que terão de se atualizar e de se 
adaptar à nova ordem. 

Brasilia (DF), 20 de ma rço de 20 15. 
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