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evolução dos seus participantes e egressos.
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Prefác io

Henrique Cunha Barbosa

A ironia literária costuma classificar os prefácios como aquilo que “se 
escreve depois, se imprime antes e não se lê nem antes nem depois”. 

Mas se o aforismo satírico provavelmente justifique a escolha deste es-
criba como prefaciador, o conteúdo da obra apresentada faz do convite uma 
tremenda honraria, ratificando com grata satisfação que a qualidade do que 
vem depois suplanta de fato quaisquer considerações preambulares.

Tentando fazer jus ao múnus, é mandatório reconhecer que, de modo até 
um tanto tardio - especialmente ante o farto e qualitativo debate fomentado 
pelo Grupo nos anos recentes -, o livro com que ora nos brinda o GEDEMP 
vem coroar o trabalho absolutamente louvável de uma plêiade de jovens que 
um dia semeou uma ideia acadêmica no âmbito da “Casa de Afonso Pena”. 

Quem diria que, pouco mais de uma década depois, o que de fora se 
poderia julgar uma mera abstração estudantil se revelou em verdade uma sólida 
empreitada intelectual, capaz de legar conhecimento profundo e arregimentar 
uma gama de seguidores e apoiadores, de neófitos universitários a professores 
e especialistas de notório reconhecimento pelo mercado.

Hoje, tal e qual o próprio GEDEMP, esta obra coletiva quebra novamente 
paradigmas e pré-conceitos jurídico-culturalmente arraigados, produzindo 
material empresarial de inequívoca qualidade, mesmo no seio de uma uni-
versidade federal tradicionalmente dita publicista. Mais que isso, extrapola 
as fronteiras das alterosas na construção dessa doutrina mercantil, seja ao 
amplificar as ideias da academia e profissionais mineiros, seja por congregar 
uma gama de autores de destaque nacional que, sem titubear, se dispuseram 
a contribuir com valiosíssimos artigos.

Organizado em quatro capítulos temáticos, o livro perpassa em altíssimo 
nível os mais modernos e palpitantes temas do Direito Empresarial. Sem abdi-
car do viés essencialmente prático, os textos mesclam sofisticação e didatismo 



10

na medida exata a servirem de fonte tanto a operadores experimentados 
quanto a estudantes e pesquisadores. 

Enfim, trata-se induvidosamente de exemplar motivo de regozijo não 
apenas do GEDEMP e seus membros e parceiros, mas de toda a comuni-
dade jurídica. Oxalá os jubileus vindouros nos presenteiem com outros da 
mesma natureza.
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Apresentação

Bruno Miranda Gontijo 
Fernanda Valle Versiani 

João Vitor Ordones da Costa Cruz 
Thomaz Murta e Penna

A vontade de um grupo conciso, composto por alunos e profissionais do 
Direito, em proporcionar à comunidade científica a oportunidade de abordar 
os mais relevantes temas do Direito Empresarial, fizeram do Grupo de Estudos 
em Direito Empresarial (GEDEMP) um importante referencial acadêmico e 
profissional entre os comercialistas. Com o intuito de unir adeptos ao estudo 
das questões jurídicas que envolvem o ambiente corporativo, promover de-
bates construtivos e difundir o conhecimento conjuntamente desenvolvido, 
o Grupo vem, ao longo de sua trajetória de mais de 10 anos, promovendo 
diversos projetos de livre participação de quaisquer interessados.

Dessa forma, durante toda a sua história, o GEDEMP se encontra fre-
quentemente nas Reuniões Semanais, para propiciar o estudo de temas conexos 
com o Direito Empresarial. A fim de enriquecer as discussões, semestralmente 
contamos com a presença dealgum profissionalde relevância, seja no ambiente 
público ou na iniciativa privada, para ministrar a Aula Magna.

Além desses projetos mais cotidianos, o Grupo também organiza anu-
almenteo Café da Manhã com o Mercado, para aproximar seus participantes 
do mercado corporativo, bem como o Seminário de Férias, com exposições 
de palestrantes altamente qualificados e de referência na área jurídica. 

Por essa razão, buscando reunir aqueles que, de alguma forma, já contri-
buíram para o sucesso do GEDEMP,essa obra coletiva pretende ser capaz de 
difundir, ainda mais, os debates e os ensinamentos que, ano após ano, foram 
desenvolvidos no Grupo. Portanto, não poderíamos fazer diferente se não 
convidar aqueles que fazem parte da nossa história a, mais uma vez,apoia-
rem esse novo projeto e compartilharem um pouco de suas experiências e 
conhecimentos – só que, dessa vez, no papel.

Pretende-se propiciar ao leitor uma visão prática das questões mais atuais 
do Direito Empresarial, com rigoroso enfoque no Direito Societário e no 
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Mercado de Capitais, temas de grande importância nesse ramo jurídico. Por 
isso, então, este livro é dividido em capítulos que remetem àstemáticas discu-
tidas ao longo das nossas Reuniões Semanais, Aulas Magnas, Cafés da Manhã 
com o Mercadoe Seminários de Férias passados: Direito Societário Aplicado; 
Conflitos Societários; Reorganizações Societárias;e Finanças Corporativas e 
Mercado de Capitais. 

Talvez, desse modo, poderemos rememorar e deixar registrado muitos dos 
temas objeto de discussões no âmbito do GEDEMP. Sendo assim, alegra-nos 
reconhecer que o trabalho iniciado ainda em 2005 já resultou e continuará 
gerando frutos que do Grupo se esperam, fomentando o aprimoramento do 
mercado jurídico e proporcionando, por meio da aproximação e transmissão 
horizontalizada de conhecimento,a evolução dos seus participantes e egressos.

Atenciosamente,  
Os coordenadores e os organizadores
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