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PREFÁCIO 

A obra coletiva coordenada pelos professores e juristas Flávio Luiz Yarshell 

e Guilherme Setoguti J. Pereira, acerca do processo societário, é bastante 

oportuna e muito atual. 

Como se sabe, estudos interdisciplinares ganham cada vez mais importância 

para o desenvolvimento da ciência do direito. No caso do direito processual civil, 

por seu caráter instrumental, a aproximação com diferentes ramos do direito 

material é inevitável. Não é diferente no campo das normas substanciais que 

regulam a constituição e a vida das sociedades empresariais. Qyanto maior o 

desenvolvimento econômico do País, mais frequentes, numerosos e significativos 

são os conflitos daí decorrentes. 

Releva notar, ademais, a escassez de livros específicos sobre o assunto, no 

âmbito do direito nacional. 

A obra contém trinta e seIS artigos, com conteúdo diversificado e 

abrangente, desde matérias relacionadas à desconsideração da personalidade 

jurídica, penhora on fine, arbitragem, tutela de urgência, dissolução de sociedade 

e apuração de haveres, deliberações societárias, tutela coletiva, recuperação 

judicial, prova, responsabilidade civil no âmbito da disputa societária, até a 

apreciação dos projetos dos novos Códigos de Processo Civil e Comercial, 

dentre outras. 

Os temas trazem assinatura de grandes nomes do Direito, dos mais 

variados recantos do País. 

A coordenação dos trabalhos procurou, na medida do possível, estimular 

a apresentação de estudos que fossem além de construções puramente teóricas 

e que pudessem apresentar desdobramentos práticos relevantes. 

A resposta foi positiva, porquanto os artigos, sem prejuízo de seu conteúdo 

científico, analisam questões práticas importantes, diretamente relacionadas 

com o dia a dia dos que militam na área. Tanto isso é certo que a obra contou 

com a colaboração de acadêmicos, advogados, magistrados e membros do 

Ministério Público. 

Portanto, honrou-me bastante o convite para prefaciar o livro, com a visão 

de magistrado há longos anos envergando a toga. 

Para logo se vê, no desenvolvimento desse raciocínio, o quanto é necessária 

a integração entre a atividade jurisdicional e a Academia. 



Com efeito, as universidades e seus professores, doutores, mestres e 

pesquisadores, seja no campo do direito ou das ciências sociais em sentido 

amplo, analisam os precedentes judiciais e sobre eles dedicam seus estudos, 

contudo sem muita preocupação em relação ao processo evolutivo de certos 

institutos jurídicos. 

Não há, em regra, um exame quanto ao progresso e o desenvolvimento dos 

precedentes em relação a cada tema específico do direito privado, limitando

-se a doutrina a uma crítica ou concordância, na medida em que vai sendo 

construída a jurisprudência. 

Vale dizer, a ideia central é romper o monólogo em que cada segmento 

"pensa" apenas para si. O esforço a ser desenvolvido é no sentido de buscar o 

que há de melhor entre a interpretação científica e a que se faz nos tribunais. 

Um grande avanço, sem dúvida, nas relações entre os diversos atores do 

mundo jurídico. 

A comunidade jurídica agradece. Boa leitura! 

Brasília, 24 de setembro de 2012. 
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