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PREFÁCIO 

Foi com grande prazer que recebi o c( 

go Ian Muniz para elaborar o prefácio da s 

sente obra. 

O método adotado pelo autor é extre 

uma vez que se concentra nas questões el 

do ponto de vista prático, da disciplina le~ 

ções de sociedades. Trata-se de uma abo 

que se deixam de lado as surradas discm 

jurídica dos institutos, voltando-se para o 

sa em matéria de direito empresarial: o ql 

reorganização societária, como é a sua disci 

principalmente, para que servem. 

Tudo isso é feito em linguagem acess 

ce" dos compêndios tradicionais, cujos autc 

ferem socorrer-se de palavras e expressões 

uso no falar e escrever corrente, em demol1 

de erudição. O que não significa que os cc 

aqui apresentados de forma apressada; ao 

dos de maneira bem fundamentada e obje' 

o autor, que conhece as operações com pn 

tro", digamos assim. 

Muito me agradam, também, os exen 

que as operações são dissecadas como um c 
mento, como se estivessem ocorrendo à n< 

Ademais, privilegia o autor uma ab 

nar, em que as operações societárias são ~ 

ótica do direito societário, mas também 

dos princípios de contabilidade aplicáveis 

É, provavelmente, o somatório das n 

primeira edição da obra a ser rapidamenl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


