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RESUMO 
 
 

O conhecimento constitui bem jurídico, passível de tutela tanto sob a ótica da 

criação – por meio dos direitos de propriedade intelectual – quanto sob a ótica da sua 

utilidade econômica – juntamente com os demais elementos intangíveis do estabelecimento 

empresarial. 

 

Questão amplamente debatida e objeto de controvérsia é a destinação desses 

bens intangíveis por ocasião do afastamento de um sócio da sociedade empresária. 

Discute-se se esses bens devem integrar a base de cálculo dos haveres do sócio afastado. 

 

Neste trabalho, pretende-se oferecer resposta a essa indagação. Para tanto, 

analisaremos de que maneira são formadas as dimensões patrimoniais da sociedade – 

capital social, patrimônio líquido e estabelecimento –, as diversas hipóteses de extinção 

parcial do vínculo societário, o conteúdo econômico dos elementos intangíveis integrantes 

do estabelecimento e a natureza jurídica do eventual pagamento por esses bens ao sócio 

que se desliga da sociedade. 
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ABSTRACT 

 

Knowledge is legally protected both as a creation – by means of intellectual 

property rights – and as an economic asset – jointly with the other intangible components 

of the goodwill. 

 

A highly controversial topic concerning this issue is the treatment given to these 

intangible assets when a shareholder or partner decides to withdraw from the company. 

Should such intangible assets be included in the appraisal rights of the withdrawing party? 

 

This study aims at attempting to answer this question by analyzing the 

development of the equity dimensions of a company; the different reasons for a partner 

and/or shareholder to withdraw; the economic features of intangible assets; and the legal 

nature of a possible payment made to the withdrawing partner and/or shareholder in 

consideration of said intangible assets. 
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SOMMARIO 

 

La conoscenza rappresenta bene giuridico tutelato tanto sotto l’ottica della 

creazione – per i diritti de proprietà intellettuale – quanto sotto l’ottica della sua utilità 

economica – insieme all’altri elementi intangibili dell’azienda.  

 

Questione ampiamente dibattuta e obiettivo di controversia è la destinazione de 

questi bene intangibili in occasione dell’allontanamento di un socio dalla società. Si 

discute se questi beni devono integrare la base di calcolo degli averi del socio uscente.  

 

In questo lavoro, si vuole offrire risposta a questa indagine. Quindi 

analizzeremo in che modo sono formate le dimensioni patrimoniali della società – capitale 

sociale, patrimonio liquido e azienda –, le diverse ipotesi di estinzione parziale del vincolo 

societario, il contenuto economico degli elementi intangibili che sono parte integrante della 

azienda, e la natura giuridica dell’eventuale pagamento di questi beni al socio che esce 

della società. 
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INTRODUÇÃO 

 
A velocidade com que a ciência, de modo geral, e a tecnologia, em particular, 

têm-se desenvolvido na segunda metade do século XX não encontra precedentes em 

nenhum momento da história humana. Em todas as áreas do conhecimento encontram-se 

exemplos de técnicas, produtos e sistemas que seriam inimagináveis há trinta, quarenta 

anos. 

 

Na medicina, por exemplo, há um universo inexplorado de terapias baseadas no 

crescente domínio sobre a genética; na física, equipamentos cada vez mais potentes 

permitem comprovar – ou contestar – teorias aceitas há anos sobre a formação e a evolução 

do universo. Nosso cotidiano, também, é pródigo de facilidades que, há algumas décadas, 

só seriam concebíveis em obras de ficção científica. Telefones celulares, fotografia e 

televisão digitais, computadores pessoais, Internet; enfim, o rol é inesgotável. 

 

Alguns fatores, inter-relacionados em muitos aspectos, contribuíram 

decisivamente para esse fenômeno. As tensões políticas mundiais, por exemplo, 

provocaram investimentos multibilionários em tecnologia bélica, de onde provieram 

importantes inovações nas áreas de comunicação, transporte e energia. A intensificação 

dos fluxos comerciais, por sua vez, veio acompanhada de um inédito intercâmbio cultural e 

de informações, que fomentou exponencialmente a pesquisa científica. E a inesgotável 

capacidade de criação do ser humano alimenta esse fenômeno. 

 

Não é difícil vislumbrar, sob essa perspectiva, os enormes desafios que as 

ciências humanas têm enfrentado. As relações sociais, em todos os seus níveis, têm-se 

tornado tanto mais complexas quanto maior a quantidade de informações e pessoas que 

envolvem. Multiplicam-se, ainda, os conflitos geopolíticos e as suas implicações mundiais. 

 

O Direito, como não poderia deixar de ser, também é alcançado por esses 

desafios e vive um momento de perplexidade. Afinal, todas essas mudanças pelas quais 

passam as sociedades resultam, inexoravelmente, na contestação de valores universalmente 

aceitos outrora. Disso resultam questões éticas para as quais o Direito hesita em oferecer 

respostas. 
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Quais devem ser, por exemplo, os limites à pesquisa com embriões humanos? E 

o ponto de equilíbrio entre a proteção ao meio ambiente e o fomento à atividade industrial? 

Condutas praticadas em ambientes virtuais são apenáveis per si, ou apenas se produzirem 

efeitos materiais? Em última análise, diante de tantas e de tão rápidas mudanças, que 

valores o Direito deve tutelar? 

 

Diversas correntes jusfilosóficas buscam encontrar respostas a estas perguntas 

socorrendo-se, muitas vezes, de contribuições de disciplinas tão variadas quanto díspares. 1 

 

A corrente que tem mais influenciado o pensamento jurídico em todo o mundo, 

segundo Ron Harris2 e Bruce Ackerman3, é a escola conhecida como “Law and 

Economics”, ou análise econômica do Direito4. Essa denominação agrupa diversas escolas 

de pensamento que têm em comum a idéia de que as implicações econômicas das normas 

jurídicas e da jurisprudência são premissas para a aplicação do Direito, e não 

conseqüências desta. A Economia, portanto, serviria concomitantemente como molde e 

como limite para a legitimidade das leis e das decisões judiciais. 

 

A despeito desse limitado papel geralmente atribuído ao Direito pelos 

defensores da análise econômica, algumas das suas formulações têm o mérito de atribuir 

relevância jurídica aos desdobramentos econômicos das relações sociais, permitindo-lhes 

tutela mais abrangente. 

 

                                                 
1 Como relata Suzana HERCULANO-HOUZEL, no congresso anual da Sociedade para Neurociência 
(“Society for Neuroscience”) – entidade sediada nos Estados Unidos da América, que publica o “Journal of 
Neuroscience” – realizado em novembro de 2007, foi apresentado estudo demonstrando que “as emoções 
participam do processo de decisões até onde se espera de seres humanos os julgamentos mais racionais e 
imparciais: no tribunal, onde juiz e jurados não têm envolvimento pessoal com os casos julgados e devem 
decidir quando e quanto punir. Segundo o estudo, decidir punir ou não punir depende de um julgamento de 
responsabilidade, base da imputabilidade criminal, que de fato envolve processos racionais, com a ativação 
do córtex pré-frontal. No entanto, decisões sobre quanto punir parecem ser puramente emocionais, 
relacionadas à ativação da amígdala no cérebro, estrutura responsável pela expressão emocional no corpo. 
Decisões, decisões in Folha de São Paulo, periódico, edição de 08/11/2007, caderno Equilíbrio. Disponível 
em http://www1.folha.uol.com.br/fsp/equilibrio/eq0811200710.htm . 
2 The Uses of History in Law and Economics in Theoretical Inquiries in Law, n. 4, Theoretical Inq., L. 659, 
2003. 
3 Law, Economics, and the Problem of Legal Culture, 1986 Duke L.J. pp. 929-34, 1986. 
4 Vide, a respeito, Decio Zylbersztajn e Rachel Sztajn, “Análise Econômica do Direito e das Organizações”, 
in “Direito e Economia – Análise Econômica do Direito e das Organizações”, Decio Zylbersztajn e Rachel 
Sztajn (org.), Rio de Janeiro, Elsevier, 2005. 
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Assim, no contexto de um mundo em que a evolução tecnológica ocorre em 

velocidade elevadíssima, o conhecimento, em razão de sua relevância econômica, 

transforma-se em bem jurídico5 intangível, passível de tutela tanto sob a ótica da criação 

intelectual quanto sob a ótica da sua utilidade econômica. 

 

Sob a ótica da criação, o conhecimento é protegido pelas normas de tutela à 

propriedade intelectual, visando à sua divulgação, ao estímulo à renovação tecnológica e à 

proteção das relações de concorrência e dos direitos difusos do consumidor.6  

 

Sob a ótica da sua utilidade econômica, o conhecimento é considerado um dos 

elementos intangíveis do estabelecimento empresarial, de fundamental importância para o 

exercício da empresa. 

 

Dessa forma, além da proteção específica conferida pelos direitos de 

propriedade intelectual, as criações intelectuais humanas tornam-se passíveis de tutela por 

meio das normas de proteção ao estabelecimento. Não por acaso, no Brasil, é o próprio 

Código da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) que tipifica o crime de concorrência 

desleal (artigo 195 e seus incisos).7 

 

A tutela do conhecimento como um dos elementos integrantes do 

estabelecimento empresarial remete ao problema da destinação destes, nas hipóteses em 

que um sócio se desliga da sociedade empresária que o explora economicamente. 

 

                                                 
5 “A palavra – bens – (...) é empregada, na ciência jurídica, com uma compreensão ampla, para designar o 
que é susceptível de tornar-se objeto do direito...” (Eduardo ESPÍNOLA e Eduardo ESPÍNOLA FILHO, 
Introdução ao Estudo do Direito Civil, São Paulo, Freitas Bastos, 1939, p. 517).  
6 Para uma abordagem sintética sobre as várias ordens de interesse associadas à proteção de direitos de 
propriedade intelectual, vide João Paulo Fernandes Remédio Marques, Propriedade intelectual e interesse 
público in Direito Industrial, Vol. IV, Almedina, Coimbra, 2004. 
7 “O estabelecimento possui valor enquanto instrumento de uma atividade produtiva e à vista da realização de 
um resultado produtivo: é, portanto, necessário que este valor não seja subtraído do alienante por meio do 
exercício de uma atividade concorrente, a qual possa acarretar o desvio da clientela” (“Il complesso aziendale 
ha valore in quanto strumento di uma attività produttiva e in vista della realizzazione di um risultato 

produttivo: è pertanto necessario che questo valore non sia sottratto dall’alienante attraverso l’esercizio di 

uma attività concorrente la quale possa importare uno sviamento della clientela (...)” – Giuseppe FERRI, 
Manuale di Diritto Commerciale, 3ª ed., Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1972, p. 191). 
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Com efeito, encontra-se pacificado, na doutrina comercialista e na 

jurisprudência, no Brasil e no exterior, o entendimento de que os contratos de sociedade 

podem abranger um número indeterminado de partes, muitas vezes superior a duas.8 

  

Essa característica, a que Tullio ASCARELLI se refere como a 

plurilateralidade do tipo contratual em questão9, abre caminho para que o vínculo 

societário seja rompido em relação a um dos sócios apenas, mantendo-se tal vínculo, bem 

como as obrigações e direitos dele resultantes, para os demais. 

 

Trata-se, segundo a expressão cunhada por Mauro Rodrigues PENTEADO10, da 

resolução parcial do contrato de sociedade, ora resultante do exercício, por um dos sócios, 

do direito à retirada ou ao recesso, ora resultante de exclusão, ora preconizada como 

alternativa para a dissolução total da sociedade11 ou, ainda, como decorrência da extinção 

da personalidade jurídica do sócio, de operações de resgate acionário ou de desapropriação 

de ações ou cotas. 

 

Hernani ESTRELLA adverte, entretanto, que o rompimento parcial do vínculo 

societário dá lugar a sérias dificuldades de ordem prática.12 Discute-se, entre outras 

circunstâncias, se os elementos intangíveis do estabelecimento empresarial e o aviamento, 

referidos genericamente na praxis forense como “fundo de comércio”, integram ou não a 

base de cálculo dos haveres do sócio dissidente. 

 

O estabelecimento, segundo José Xavier CARVALHO DE MENDONÇA, é o 

“complexo de meios idoneos materiaes e immateriaes, pelos quaes o comerciante explora 

                                                 
8 Fica ressalvado, desde logo, que, para os fins do trabalho ora apresentado, considerar-se-á que a natureza 
jurídica do ato constitutivo de uma sociedade é eminentemente contratual, não obstante a existência das 
chamadas teorias institucionalistas. Vide, a respeito da natureza jurídica do ato constitutivo da sociedade, 
Vicente RÁO, O direito e a vida dos direitos, v. 2, 4ª ed., São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 1997, pp. 
733-68; Mauro Rodrigues PENTEADO, Dissolução e liquidação de sociedades, Brasília, Ed. Brasília 
Jurídica, 1995, p. 82 e ss.  
9 Problemas das sociedades anônimas e direito comparado, 2ª ed., São Paulo, Saraiva, 1969, p. 255. 
10 Dissolução...cit., p. 141/142. 
11 Cuida-se, nesse último caso, da chamada dissolução parcial em sentido estrito, solução pretoriana fundada 
no princípio da preservação da empresa, aplicável nas hipóteses em que, a despeito da inexistência de 
disposição legal específica que autorize o recesso ou a retirada do sócio, este entende impossível a sua 
permanência no quadro societário e requer, em juízo, o seu afastamento. Vide, a respeito, o capítulo 2.3 infra. 
12 Apuração dos haveres de sócio, 3ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 2001, p. 3. 
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determinada especie de commercio; é o organismo economico aparelhado para o exercicio 

do commercio.”13 

 

Esse complexo de “meios”, considerado no seu conjunto, consubstancia-se em 

um objeto unitário de direitos, com valor econômico próprio, que é tanto maior quanto 

maior for sua aptidão para gerar lucros; vale dizer, quanto maior for o seu aviamento. O 

valor do estabelecimento empresarial representa, nesse sentido, a soma dos valores 

individuais de cada um dos bens, corpóreos e incorpóreos, que o compõem, acrescida de 

uma mais-valia14, atribuída ao aviamento.15 

 

É exatamente em relação aos elementos incorpóreos do estabelecimento 

empresarial – os sinais distintivos (nome empresarial, título do estabelecimento, marcas 

comerciais e sinais de propaganda e nomes de domínio na internet); os privilégios de 

invenção (patentes de invenção e de modelos de utilidade, e desenhos industriais; as 

denominações de origem de produtos; os direitos de autor); o conhecimento técnico não 

patenteado, ou “know-how”; os segredos de negócio; as bases de dados, especialmente 

envolvendo os contatos comerciais; e, ainda, o ponto ou local do negócio, as autorizações 

administrativas de funcionamento ou comercialização de produtos, e a reputação – e ao 

sobrevalor atribuído ao aviamento que se instaura a controvérsia acima referida. 

 

O objetivo deste trabalho é perquirir qual a natureza jurídica da “indenização do 

fundo de comércio”, e em que hipóteses, se não em todas, a inclusão dos elementos 

intangíveis do estabelecimento empresarial e do aviamento nos haveres do sócio dissidente 

pode ser admitida. 

 

Para demonstrar a viabilidade jurídica da solução proposta este trabalho será 

dividido em quatro partes.  

 

                                                 
13 Tratado de Direito Commercial Brasileiro, 2ª ed., v. 5, 1ª parte, Rio de Janeiro, Freitas Bastos, 1934, pp. 
15/16. 
14 A expressão, obviamente inspirada no clássico conceito marxista associado à exploração do trabalho 
assalariado, deve ser entendida aqui, simplesmente, como o valor acrescido ao estabelecimento empresarial – 
considerado como objeto unitário de direitos – em virtude da organização dos bens que o integram. Esse 
valor será tanto maior quanto maior for a aptidão do estabelecimento para gerar lucros (ou seja, quanto maior 
for o aviamento).  
15 Cf. Tullio ASCARELLI, Panorama de Direito Comercial, São Paulo, Saraiva, 1947, p. 208. 
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Na primeira, buscar-se-á compreender a maneira pela qual se constrói o 

estabelecimento empresarial, e de onde provém o valor econômico dos seus elementos 

intangíveis e do aviamento. 

  

Na segunda parte, serão analisadas as diversas hipóteses de extinção parcial do 

vínculo societário, identificando-se a racionalidade, os interesses e a disciplina legal da 

decisão de afastamento. 

 

Na terceira, serão identificadas as conseqüências patrimoniais da extinção 

parcial desse vínculo, em particular no que diz respeito aos haveres do sócio dissidente. 

Isso exigirá uma breve exposição acerca dos métodos de avaliação dos bens integrantes do 

estabelecimento empresarial. 

 

Serão confrontados, ainda na terceira parte, os principais argumentos utilizados 

para sustentar as diferentes posições relativas ao direito do sócio à “indenização do fundo 

de comércio”, dos quais se extrairá uma síntese, com a apresentação da posição do autor e 

das respectivas implicações em relação a cada uma das hipóteses de extinção parcial do 

vínculo societário. 

 

Seguir-se-á breve conclusão, com a síntese das idéias principais.  
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PARTE I – A CONSTRUÇÃO DO ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL 

 
1.1 Evolução histórica do Direito Comercial: do Código de 

Hamurabi à Teoria da Empresa 

 

MONTESQUIEU afirma que nenhum fenômeno humano pode ser plenamente 

compreendido apenas no seu aspecto estrutural. Faz-se necessário analisar e entender a sua 

realidade funcional, vale dizer, o seu processo formador, a interação com e os efeitos sobre 

outros fenômenos humanos e sociais.16 

 

Com o Direito, em particular o Direito Comercial, não é diferente. Os institutos 

jurídicos devem ser estudados não apenas em sua dimensão conceitual, mas no contexto 

das relações que o originaram e à luz dos efeitos que produzem nas relações humanas e 

sociais. Daí a importância metodológica desta abordagem histórica.17 

 

Embora normas pertinentes à matéria comercial existam desde o Código de 

Hamurabi18, a sua coordenação a partir de princípios comuns, formadora de um sistema de 

Direito, só veio a se iniciar na Baixa Idade Média, como decorrência histórica e inexorável 

da afirmação da burguesia, grupo social eminentemente urbano que se contrapôs ao 

sistema feudal de organização social e de produção. 

 

Esse grupo, marcado por um espírito empreendedor filosoficamente fundado no 

antropocentrismo, fez intensificar o consumo e, conseqüentemente, as trocas comerciais – 

essência da atividade mercantil –, passando a concentrar não apenas poder econômico, mas 

um crescente poder político. 

 

A partir do século XII, artesãos e mercadores, movidos pela insegurança da 

ordem pública européia durante o regime feudal, passaram a reunir-se em corporações de 

artes e ofícios, verdadeiras associações estatutárias que reproduziam, na sua estrutura 

                                                 
16 Charles Louis de Secondat MONTESQUIEU, O Espírito das leis, trad. Pedro Vieira Mota., 4ª ed., São 
Paulo, Saraiva, 1996. 
17 “Para compreender o direito em sua essência e em sua finalidade, é indispensável considera-lo no meio em 
que ele existe – onde se forma, se manifesta, se desenvolve – na sociedade.” (Eduardo ESPÍNOLA e Eduardo 
ESPÍNOLA FILHO, Introdução... cit., p. 11) 
18 Tullio ASCARELLI, Origem do Direito Comercial, trad. Fábio Konder Comparato in RDM 103/87-100. 
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interna, aquela das comunas (inclusive com um corpo consular que exercia função 

jurisdicional). 

 

Surge, enfim, a figura do grande comerciante – prenunciando o futuro 

empresário capitalista – cuja esfera de atuação era não somente internacional, como 

também se projetava para a atividade produtiva. ASCARELLI, em seu magnífico ensaio 

sobre o tema19, destaca, por exemplo, que em tal período, o comerciante de lã havia 

deixado a categoria de simples artesão, tornando-se verdadeiro coordenador do serviço de 

inúmeros mestres e trabalhadores. 

 

Foi inevitável, outrossim, o crescimento do poder político das corporações de 

ofícios, e mais precisamente, dos comerciantes mais bem-sucedidos em seus negócios, que, 

como não poderia deixar de ser, passaram a ocupar-se da manutenção do próprio poder20, 

por meio da constituição de monopólios (ou seja, a proibição do exercício da mercancia 

aos não associados). 

 

Paralelamente, ocuparam-se as corporações da normatização dos negócios 

mercantis. Com base nos usos e costumes dos negociantes – e justamente por isso, de 

aplicação restrita a esse grupo – surgiram inúmeros institutos, tanto de direito comercial 

terrestre como de direito marítimo, muitos dos quais ou são utilizados até hoje ou dão 

origem a diversos institutos contemporâneos. Tullio ASCARELLI cita, dentre outros, o 

contrato de seguro, oriundo do contrato de câmbio marítimo; o câmbio monetário; a letra 

de câmbio; as primeiras sociedades; o pacto de retrovenda; e o estabelecimento comercial, 

como resultado da necessidade de organização de uma rede de auxiliares, muitas vezes 

distantes entre si.21 

 

                                                 
19 Origem do Direito Comercial, cit., p. 90 
20 Segundo Bertrand de JOUVENEL (Le Pouvoir – Historia naturelle de sa croissance, [s.l.] Librairie 
Hachete, 1972), a dialética do Poder (em sentido amplo) revela-se na simbiose entre o desejo de se tornar 
perene e crescer (p. 140) – tanto em extensão quanto em intensidade (p. 158) – e a necessidade de atender a 
anseios sociais, como forma de assegurar a própria perpetuação. O Poder que visa o bem-comum tende a se 
perpetuar (“Do parasitismo à simbiose” – pp. 134/135). Por oposição, a preponderância do “egoísmo” do 
comando é a primeira causa de sua destruição (p. 131). Todavia, o “egoísmo” é também um motor do 
crescimento, justamente porque a conquista permite a criação de vastos agrupamentos nos quais a 
especialização e a divisão do trabalho pode ser feita de modo mais eficaz (p. 158). 
21 Origem do Direito Comercial, cit., pp. 91 e ss. É interessante observar que o estabelecimento comercial já 
nasce visceralmente associado à idéia de organização. 
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O crescimento do poder político da burguesia, como resultado do seu poder 

econômico, bem assim o declínio do modo feudal de produção levaram, a partir da segunda 

metade do século XVI, a uma aproximação entre os grandes mercadores e a nobreza, no 

âmbito de estruturas cada vez mais centralizadas de poder (que culminariam, 

posteriormente, com a criação dos Estados absolutistas).  

 

Fez-se, pois, um arranjo de conveniência: a atividade dos mercadores supria o 

Estado de recursos (e a nobreza, de bens de consumo), ao passo que este mesmo Estado 

nacional unificava as moedas, adotava uma política mercantilista e fomentava a expansão 

colonial. 

 

O Direito Comercial, destarte, deixa de ser emanado das corporações de ofícios 

e adquire status de direito estatal, de modo que surgem as primeiras grandes codificações: 

as Ordenações Francesas de Luís XIV.22 Em outras palavras, se na primeira fase da 

evolução histórica do Direito Comercial, as normas eram legitimadas pela autonomia 

política e econômica das corporações de artes e ofícios, na segunda, a legitimação derivou 

da própria autoridade estatal. 

 

Não obstante, a fonte primária do Direito Comercial continuou sendo a prática 

consuetudinária dos mercadores. Por isso, a segunda fase da evolução história desse ramo 

do Direito, a exemplo da primeira, ficou marcada pelo caráter predominantemente 

subjetivo das normas.  

 

Foi somente no final do século XVIII, com o início das revoluções industriais, 

que o objeto do Direito Comercial distanciou-se da figura do comerciante. O princípio da 

liberdade de iniciativa, corolário do ideal iluminista de liberdade individual, associado ao 

primado teórico dos direitos civis e políticos dos cidadãos, transformou o que era o direito 

dos mercadores no direito dos “atos de comércio”, assim entendidos aqueles que a própria 

lei consagrava como tais. 

 

                                                 
22 Cf. Oscar BARRETO FILHO, A dignidade do Direito Mercantil in Revista de Direito Bancário e do 
Mercado de Capitais, v.2., n.º 6,  set./dez. 1999, p. 298. 
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Há que se ressalvar, contudo, que essa abordagem “objetiva” também não 

satisfazia critérios lógico-formais para definição científica do objeto do Direito Comercial. 

Oscar BARRETO FILHO argumentou, com precisão, que, se competia à lei a definição de 

comerciante ou de ato do comércio, o Direito Mercantil seria antes uma categoria 

legislativa que uma categoria lógica.23 

 

Diante disso, dois outros juristas, Karl Wieland e Lorenzo Mossa, 

desenvolveram uma nova abordagem para delimitação do objeto do Direito Comercial, ao 

vislumbrarem a “tônica da comercialidade” não na pessoa dos comerciantes nem nos atos 

do comércio considerados isoladamente, mas sim no contexto da atividade econômica 

desenvolvida. Em outras palavras, a noção de empresa transformou-se no núcleo do objeto 

científico do Direito Comercial. 

 

A proposição desses autores encontrou ampla aceitação, não apenas no campo 

da doutrina, mas na própria legislação positiva dos diversos países. O exemplo pioneiro foi 

o Código Civil italiano de 1940, tardiamente seguido pelo Brasil, em 2002. 

 

E não poderia ser mesmo diferente. O caráter instrumental do Direito Comercial 

em relação à atividade econômica, a enorme velocidade com que a estrutura social e 

mundial vem sendo alterada desde o início do século XX, e o marcante utilitarismo da 

sociedade capitalista exigem um regramento jurídico dinâmico e economicamente eficiente 

dos meios de produção, em que o valor dos bens como “utilidade produtiva” predomina até 

sobre o valor estático da “propriedade”. 

 

Vários são os institutos jurídicos que corroboram essa assertiva. A possibilidade 

de renovação compulsória da locação de imóvel não-residencial (Lei 8.245/1991, art. 51 e 

ss.), por exemplo, demonstra que, para a coletividade, o exercício de atividade empresarial 

naquele bem prevalece sobre o direito do proprietário eventualmente contrário a tal 

renovação. Da mesma forma, a possibilidade de responsabilização do acionista controlador 

de sociedade anônima por abuso de poder (Lei 6.404/1976, art. 117). 

 

                                                 
23 A dignidade... cit., pp. 299-301. 
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Aliás, é justamente em vista dos interesses de diversas ordens que gravitam ao 

redor da empresa que o Direito Comercial desenvolveu a sua feição publicista mais 

recente, baseada no reconhecimento da função social da empresa e no princípio de que, na 

medida em que ela seja economicamente viável, deve ser preservada.24 

 

                                                 
24 Vide, a esse respeito, Fábio Konder COMPARATO, A reforma da empresa in Direito Empresarial: 
ensaios e pareceres, São Paulo, Saraiva, 1995, pp. 3-26. Do mesmo autor, vide também Função social da 
propriedade dos bens de produção in RDM 63/71 e ss. E finalmente, Calixto SALOMÃO FILHO, Função 
social do contrato: primeiras anotações in RDM 132/07 e ss., 2003. 
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1.2 Empresa, empresário e sociedade empresária 

 

A empresa é o conceito chave do Direito Comercial moderno, pois é em função 

dela que o objeto e o sujeito desse ramo são definidos e é ela que amolda os diversos 

institutos, que lhe são eminentemente instrumentais. 

 

A doutrina jurídica clássica da empresa foi desenvolvida ao longo do século 

XX, tendo sido a Itália o país que mais contribuiu para esse desenvolvimento. Dentre todas 

as incontáveis obras sobre a natureza jurídica da empresa, a de Alberto ASQUINI, Profili 

dell’impresa,25 de 1943, certamente é uma das mais importantes, pela notória influência no 

pensamento acadêmico que se lhe seguiu. 

 

Asquini concebe a empresa como fenômeno de origem econômica e 

multifacetário, e desdobra-o em quatro acepções jurídicas complementares entre si, a que 

denomina “perfis”: 

 

a) O perfil “subjetivo”: trata-se da organização econômica da empresa sob o ponto de 

vista do respectivo sujeito, o empresário, que organiza, de forma profissional, habitual 

e autônoma, os meios de produção (capital –do próprio empresário ou de terceiros – e 

trabalho) para prover a demanda por bens e serviços, buscando auferir, com isso, uma 

diferença positiva entre os resultados econômicos de seu trabalho e os respectivos 

custos, ou simplesmente, lucro. 

 

b) O perfil “funcional” ou “dinâmico”: é a empresa no sentido estrito, ou seja, a própria 

atividade empresarial que, como já mencionado, constitui o núcleo do objeto do Direito 

Comercial.26 

 

                                                 
25 Alberto ASQUINI, Profili dell’impresa, trad. Fábio Konder Comparato in RDM 104/109-26. 
26 Atividade, segundo Tullio ASCARELLI (O empresário, trad. Fábio Konder Comparato, in RDM 109/183-
89), é a sucessão de atos complexos, coordenáveis entre si à vista de uma finalidade comum. Dessa forma, a 
empresa consiste na prática sucessiva, organizada e profissional (dada a qualificação do seu sujeito, o 
empresário) de atos complexos tendentes à consecução de escopos imediatos (os produtos e/ou serviços que 
dela resultam) e mediatos (o lucro). O conceito de empresa é, portanto, indissociável da expectativa de ganho 
econômico que dela se origina, ainda que se possa prescindir da efetiva realização do lucro para que se 
reconheça o caráter empresarial da atividade. Vide também, a esse respeito, Fábio Konder COMPARATO, 
Reflexões sobre a dissolução judicial de sociedade anônima por impossibilidade de preenchimento do fim 

social in RDM 96/67-72, especialmente pp. 68-70. 
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c) O perfil “patrimonial” ou “objetivo”: trata-se do complexo de relações jurídicas que se 

forma em decorrência do exercício da empresa ou, em outras palavras, os bens, direitos 

e obrigações afetos exclusivamente à atividade empresarial, que se distinguem, 

justamente por seu escopo, do restante do patrimônio do empresário.27 

 

d) E, enfim, o perfil “corporativo”: o empresário e todos aqueles que o auxiliam no 

exercício da empresa formam, nas palavras do próprio Asquini, um “núcleo social” 

organizado mediante critérios de hierarquia, cujo fim é o mesmo da empresa – a 

obtenção do melhor resultado econômico na atividade. Sob essa perspectiva, a empresa 

é uma “instituição.”28 

 

Como se pode perceber, todas essas acepções se interpenetram. O empresário 

organiza profissionalmente os meios de produção e assume, limitada ou ilimitadamente, 

conforme o caso, os riscos da atividade empresarial, na busca por um resultado econômico 

positivo que representa, em última análise, o vetor de toda a organização da empresa. 

 

O caráter profissional da atividade do empresário exsurge inconteste da 

percepção de que todas as cadeias de produção de bens e de serviços iniciam-se com a 

exploração de recursos naturais cada vez mais escassos, e visam ao atendimento de 

necessidades sociais mais e mais profundas, o que demanda organizações de complexidade 

crescente, de cuja administração só se pode cuidar com eficiência se houver preparo 

técnico específico, capacidade de discernimento das informações relevantes e controle 

sobre o respectivo fluxo. 

 

Isso explica porque a empresa pode ser considerada a “instituição social que, 

pela sua influência, dinamismo e poder de transformação”, serve como “elemento 

explicativo e definidor da civilização contemporânea”29; e também mostra, histórica e 

                                                 
27 As dimensões patrimoniais da empresa serão mais bem examinadas no próximo capítulo. 
28 É importante observar que Asquini considera os elementos institucionais da empresa relevantes apenas no 
âmbito das relações internas entre o empresário e os empregados (Profili... cit, p. 124). Não há que se 
confundir, portanto, esse perfil “corporativo” com a função social da empresa. 
29 Fábio Konder COMPARATO, A reforma... (cit.), p.3. 
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socialmente, o surgimento e o crescimento das sociedades empresárias, até a formação das 

chamadas macro-empresas.30 

 

Ora, se desde a Antiguidade o homem já se revelava um ser “político”31, mais 

ainda o é no contexto socioeconômico atual, pois a associação visando à atividade 

empresarial potencializa não só a capacidade de investimento, como também fomenta o 

próprio conhecimento, por meio da troca de experiências e de informações entre os 

indivíduos. 

 

Seguindo-se essa lógica, a atribuição de personalidade jurídica às sociedades 

pode ser vista como uma contribuição do Direito para assegurar a estabilidade das relações 

econômico-sociais protagonizadas por essas mesmas sociedades. 

 

Daí, enfim, as sociedades terem-se tornado titulares de patrimônio próprio e 

distinto daquele dos seus integrantes, o que abriu caminho para a possibilidade de 

limitação da responsabilidade do empresário.32 

 

Vejamos, pois, como esse patrimônio social é disciplinado juridicamente. 

                                                 
30 Cf. Fábio Konder COMPARATO, Aspectos jurídicos da macro-empresa, São Paulo, Revista dos 
Tribunais, 1970. 
31 ARISTÓTELES, A Política, São Paulo, Martins Fontes, 1998, p. 6. 
32 A limitação da responsabilidade do empresário ao montante que ele voluntariamente decidiu investir na 
empresa constitui inegável incentivo ao empreendedorismo, pois permite reduzir as incertezas, e por via de 
conseqüência, os riscos de uma atividade que é, por definição, especulativa. Entretanto, a despeito da sua 
inegável relevância, o exame aprofundado dos fundamentos jurídicos da personificação das sociedades, bem 
assim das situações em que essa personalidade é desconsiderada, escapam aos estreitos limites deste trabalho. 
Sobre a personificação das sociedades, vide nota de rodapé n.º 03. Sobre a teoria da desconsideração da 
personalidade jurídica, vide Eduardo Secchi Munhoz, Empresa contemporânea e direito societário: poder de 
controle e grupo de sociedades, São Paulo, Ed. Juarez de Oliveira, 2002. 
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1.3 Dimensões econômicas das sociedades empresárias: patrimônio, 

capital social, patrimônio líquido e estabelecimento 

 

Para Sabine DANA-DÉMARET, a ratio legis das sociedades consiste na sua 

vocação patrimonial, pois seria difícil conceber um ente “moral econômico” sem um 

mínimo de “patrimonialidade desde o seu nascimento”.33 O exame das dimensões 

patrimoniais das sociedades representa, portanto, o exame da própria essência destas, e 

será fundamental para o escopo deste trabalho, como se verá. 

 

Vicente RÁO, relativamente ao conceito de patrimônio, registra que a doutrina 

clássica ou tradicional o associa, de forma inexorável, à personalidade do seu titular, em 

relação à qual seria uno e indivisível. Em contraposição, parte da doutrina vislumbra no 

patrimônio uma universalidade de direitos que, não obstante esteja vinculada a um titular, 

não emana dele nem de sua vontade, mas sim da lei, detentora exclusiva da competência de 

“despojar cada unidade, que desta união participa, de sua peculiar qualificação jurídica, 

para considerar o todo sob um só e novo aspecto, isto é, como um universum jus”.34 

 

O autor percebe que as correntes não são verdadeiramente antagônicas e 

sintetiza, com maestria, os seus elementos comuns.35 Dessa forma, o patrimônio, “em seu 

aspecto genérico, será formado por todas as relações jurídicas cujo objeto possua valor 

econômico e, com seus elementos ativos e passivos, pertencem a determinado titular 

(singular ou coletivo e em comunhão), sendo consideradas pela lei, explícita ou 

implicitamente, como um complexo, ou unidade ideal (universitas juris), em razão de certo 

fim ou de determinado destino.”36 

 

Nosso objetivo é demonstrar que, a exemplo do que ocorre com a noção 

jurídica de empresa, o complexo de bens e relações jurídicas que formam o patrimônio37 

das sociedades também se apresenta sob “perfis” distintos, cada qual com uma 

                                                 
33 Le capital social, Paris, Libraire de la Cour de Cassation, 1989, pp. 2-3. 
34 O direito... cit., p. 839-46. 
35 A “multiplicidade de relações jurídicas de caráter patrimonial, com seus respectivos valores ativos e 
passivos, que podem recair sobre objetos corpóreos e incorpóreos”; “a junção dessas relações em uma 
unidade ideal, para certos e determinados efeitos de direito”; e “a titularidade pessoal” (Vicente RÁO, O 
direito... cit., p. 842/43). 
36 Vicente RÁO, O direito... cit., p. 843/44). 
37 Aqui referido em sentido amplo. 
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característica predominante: (i) o capital social, que se afigura como a primeira medida da 

capacidade de solvência da sociedade, bem assim como parâmetro – não necessariamente 

único – para o exercício de direitos pelos sócios no âmbito interno; (ii) o patrimônio social 

em sentido estrito, ou patrimônio líquido, em que o valor dos bens, direitos e obrigações 

que o integram é registrado sob a perspectiva estática do respectivo domínio; e (iii) o 

estabelecimento empresarial, composto por um universo de bens que pode coincidir ou não 

com o ativo social, mas que dele se diferencia porque o vetor de valor deixa de ser o 

domínio e passa à perspectiva dinâmica da organização e da sua utilidade para a empresa. 

 

1.3.1 Do capital social 

 

Segundo Waldemar FERREIRA, o capital social é a expressão numérica, em 

moeda corrente, dos contingentes trazidos pelos sócios para a formação da arca communis, 

ou seja do acervo de bens indispensáveis ao exercício da atividade mercantil ou industrial 

da sociedade.38 

 

J.X. CARVALHO DE MENDONÇA, por sua vez, conceitua capital social 

como fundo autônomo, à disposição dos seus órgãos administrativos, para a realização dos 

fins sociais, que representa a totalidade, expressa em dinheiro, dos contingentes realizados 

ou prometidos pelos sócios com aquela destinação.39 

 

Já Sabine DANA-DÉMARET40 entende que o capital social não pode ser 

reduzido a um conceito abstrato, porque não representa um fim em si mesmo. Logo, ele 

deve ser visto meramente como um instrumento a serviço da empresa, cujas funções 

(financiamento da atividade e proteção, tanto para credores da sociedade quanto para os 

próprios sócios) merecem – essas sim – ser examinadas com maior profundidade. 

 

Paulo de Tarso DOMINGUES, no entanto, não só enfrenta o problema da 

conceituação, a exemplo dos autores nacionais acima citados, como também esmiúça a sua 

                                                 
38 Tratado de Direito Comercial, v. 3, São Paulo, Saraiva, 1961, p.122. 
39 Tratado... cit., v. 3, 3ª ed., Rio de Janeiro, Freitas Bastos, 1937, p. 27. 
40 Le capital...cit., p. 06. 
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integralização, e ainda identifica os princípios que regem o capital das sociedades, para 

somente então abordar as respectivas funções.41 

 

O autor identifica quatro acepções principais de capital social. A primeira delas, 

dita “acepção clássica”, embora muito difundida, reduz o capital social a mera alínea 

contábil, representativa de parcela do ativo destinada à garantia dos credores da sociedade 

contra eventual distribuição de bens aos sócios, com comprometimento da solvência dela. 

Desconsidera, outrossim, a importância do capital em outras matérias, como, por exemplo, 

o exercício dos direitos políticos na sociedade. 

 

A segunda acepção – que não é necessariamente excludente da primeira – 

equipara o capital social à soma dos aportes dos sócios no momento da constituição da 

empresa (ou momento posterior, na hipótese de a integralização das cotas ou ações ter sido 

diferida; ou de ter havido modificações no capital42). Sob essa perspectiva, o capital social 

coincidiria, no momento da constituição da sociedade, com o seu patrimônio líquido.43 

 

Esta concepção também se afigura incorreta. Determinados aportes dos sócios, 

mesmo que efetuados no momento da constituição da sociedade, podem não reverter ao 

capital social. Afinal, não é incomum haver a destinação de uma parcela do investimento 

inicial para possibilitar o início da própria atividade (por exemplo, a formação de capital de 

giro); sem olvidar o caso dos sócios que ingressam após a constituição da sociedade, por 

meio da aquisição de cotas ou ações, e que pagam preço com ágio. O ágio, entendido como 

a diferença entre o preço pago e o valor nominal das ações ou cotas, não é incorporado ao 

capital social, mas sim a uma conta de reserva.44  

 

Ademais, no caso de sociedades simples, em nome coletivo ou em comandita 

simples, pode existir a figura do sócio de indústria, que não contribui com dinheiro nem 

com bens in natura para a formação do capital social. 

 

                                                 
41 Do capital social. Noção, princípios e funções, Coimbra, Coimbra Editora, 1998. 
42 Cf. Arts. 1.081 a 1.084 do Código Civil e arts. 166 a 174 da Lei 6.404/1976.  
43 É a posição adotada por Egberto Lacerda Teixeira. Cf. Das sociedades por quotas de responsabilidade 
limitada, São Paulo, Max Limonad, 1956, p. 75. 
44 Cf. Egberto Lacerda TEIXEIRA e José Alexandre Tavares GUERREIRO, Das sociedades anônimas no 
direito brasileiro, v. 1, São Paulo, José Bushatsky, 1979, p. 139 e p. 153/54. 
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A terceira acepção identificada pelo autor é a do capital social como mero valor 

abstrato, sem vínculo com a realidade, em contraposição ao patrimônio “material” ou real. 

Apesar de, segundo o autor, ser a mais difundida na doutrina jurídica, essa acepção é 

absolutamente desprovida de qualquer significado, pois não sintetiza nenhuma das funções 

desempenhadas pelo capital.45 

 

Finalmente, propõe o autor que o capital social deva ser visto como realidade 

una, porém complexa, que se desdobra em duas vertentes indissociáveis entre si: a do 

capital social nominal (enquanto cifra contábil) e a do capital real, ou seja, a fração ideal 

do patrimônio líquido de que a sociedade não pode dispor, uma vez que se destina a 

lastrear aquela cifra contábil. 

 

Esta quarta concepção, embora se pretenda compreensiva das anteriores, 

também diz muito pouco a respeito das funções desempenhadas pelo capital social. 

 

Por isso, entendemos que o capital social é mais bem caracterizado como a 

quantia expressa em valor nominal, sujeita à atualização de sua expressão monetária, que 

os sócios arbitrariamente designam para servir como garantia mínima de solvência da 

sociedade e como parâmetro interna corporis para o exercício de certos direitos 

(notadamente, de natureza política46 e relativos à distribuição dos resultados47). 

 

                                                 
45 “Conceito: (...) expressão sintética, síntese.” (CALDAS AULETE, Dicionário Contemporâneo da Língua 
Portuguesa, verbete “conceito”, 2ª ed., Rio de Janeiro, Delta, 1970, v. 2, p. 786). 
46 Evidentemente, não se olvida a existência de parcelas do capital que, em princípio, não conferem direitos 
políticos aos respectivos titulares, ou os conferem de forma restrita. O artigo 111 da Lei 6.404/1976, por 
exemplo, prevê a possibilidade de emissão de ações preferenciais sem direito a voto, ao passo que o artigo 18 
da mesma lei contempla a possibilidade de oferecimento de vantagens políticas para determinada classe ou 
espécie de ações. Também não se olvida a advertência de Fábio Konder COMPARATO, que no seu 
magnífico estudo sobre a fenomenologia do poder nas sociedades, demonstra que a relação entre titularidade 
do capital e o controle destas não é absoluta (O poder de controle na sociedade anônima, Rio de Janeiro, 
Forense, 2005, pp. 89 e ss). Todavia, não se pode negar que a titularidade do capital social é, na imensa 
maioria dos casos, critério determinante para verificação dos direitos políticos dos sócios, bem como para a 
tomada das deliberações em reuniões ou assembléias (cf. artigo 1.076 do Código Civil e art. 110 c/c art. 129 
da Lei 6.404/1976). Por esse motivo, uma das principais práticas de “governança corporativa” a que as 
companhias de capital aberto devem aderir para ingressar no “Novo Mercado” da Bolsa de Valores de São 
Paulo é justamente a não emissão de ações sem direito a voto (cf. cláusula 3.1, ‘vi’, do Regulamento de 
Listagem do Novo Mercado, disponível em http://www.bovespa.com.br/pdf/RegulamentoNMercado.pdf). 
47 Ressalvado eventual acordo de sócios dispondo de modo diverso (Código Civil, art. 1.007) 
independentemente de possível controvérsia sobre a natureza de dividendos distribuídos em desacordo com 
os quinhões societários, para efeito de incidência de tributos e contribuições previdenciárias. 
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Não por acaso, o capital social é contabilizado em uma alínea específica do 

balanço social e obedece a uma série de princípios e regras: 48 

 

a) Princípio da publicidade: na medida em que o capital social representa uma garantia 

mínima de solvência, a sua ampla divulgação – inclusive no que diz respeito a eventual 

redução – visa a resguardar interesses de terceiros com quem a sociedade se relaciona. 

Por esse motivo, a lei obriga a que o valor do capital social – nominal, por definição – 

seja estabelecido nos atos constitutivos da sociedade (Código Civil, art. 997, III e Lei 

6.404/1976, art. 5º) e respectivas alterações subseqüentes. Estas, por sua vez, terão a 

sua publicidade assegurada por meio do registro e arquivamento no Registro Público de 

Empresas Mercantis e Atividades Afins (Lei 8.934, art. 1º, I; art. 2º; art. 29; e art. 32, 

II, “a”). 

 

b) Princípio da unidade: a garantia mínima representada pelo capital social aos credores é 

universal. Portanto, qualquer um deles, independentemente da natureza do seu crédito, 

poderá, em princípio, constranger judicialmente o capital, a fim de satisfazer o seu 

direito (ressalvadas, evidentemente, a ordem legal de pagamentos na hipótese de 

decretação de falência – Lei n.º 11.101/2005, art. 83, ou eventual decisão judicial 

relativa a concurso de credores – Código de Processo Civil, arts. 711 a 713). Disso 

decorre que a sociedade não poderá fracionar o capital nem destinar as respectivas 

parcelas à satisfação preferencial de credores específicos. 

 

c) Princípio da rigidez: o capital social é concebido como uma quantia estável, que só 

pode ser modificada por deliberação expressa dos sócios, na forma e nas hipóteses 

previstas na lei. O objetivo, mais uma vez, é a manutenção da idoneidade da garantia 

que o capital representa para os credores da sociedade. 

 

Deve-se acrescentar que o capital social, como visto, consubstancia-se em 

parâmetro importante, ainda que não absoluto, para o exercício de direitos no âmbito 

interno das sociedades, em especial de natureza política e com relação à distribuição de 

dividendos. Nesse sentido, mesmo o aumento de capital, que em regra não tem o 

                                                 
48 Cf. Paulo de Tarso DOMINGUES, Do capital... cit., pp. 54 e ss. 
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condão de prejudicar credores da sociedade, também fica sujeito a determinadas 

condições, como forma de proteção aos direitos dos sócios minoritários.49 

 

d) Princípio da integridade: desse princípio são derivados dois preceitos, que se 

complementam, visando a que o valor nominal (ou contábil) do capital social tenha 

efetiva correspondência com o valor real dos bens utilizados para sua integralização.50 

 

O primeiro desses preceitos aplica-se à hipótese de o capital social ser 

integralizado em bens suscetíveis de avaliação monetária, e não em pecúnia, e consiste 

na obrigatoriedade de uma adequada avaliação de tais bens, a fim de evitar que a 

expressão contábil do seu valor seja discrepante ab initio do seu valor real, ou “de 

mercado”. 

 

O Código Civil e a Lei 6.404/1976 desdobraram esse preceito em regras 

distintas.  

 

No regime do Código, aplicável às sociedades limitadas51, ficou estabelecido 

que os sócios respondem solidariamente pela integralização do capital social (art. 

1.052) e pela exata estimação dos bens conferidos ao capital social, pelo prazo de cinco 

anos a partir do registro da sociedade (art. 1.055, §1º) ou da alteração contratual por 

meio da qual o capital foi aumentado. Além disso, ficou expressamente vedada a 

contribuição em serviços (§2º). 

 

                                                 
49 É justamente para evitar a diluição injustificada das participações dos minoritários que a legislação 
societária prevê, por exemplo, o direito de preferência para subscrição de novas cotas ou ações, ou de títulos 
conversíveis em ações (Código Civil, art. 1.081, §1º; Lei 6.404/1976, arts. 109, IV; 171 e 172). 
50 “A conferencia pelo sócio deve ser effectiva, real, séria. Incorreria em nullidade a sociedade na qual os 
contingentes de um ou mais socios fossem simplesmente ficticios, isto é, não representassem valor 
susceptivel de formar o capital social e de correr os riscos de perda inherentes à empresa. Na sociedade 
anonyma, em vez da nullidade, o accionista seria obrigado a entrar com o valor em dinheiro das acções 
subscriptas.” (J. X. CARVALHO DE MENDONÇA, Tratado...cit., v. 3. p. 31).  
51 O Código é silente no que diz respeito à aplicação do preceito às sociedades simples, em nome coletivo e 
em comandita simples, o que pode ser explicado pelo fato de haver, nesses três tipos societários, sócios de 
responsabilidade ilimitada. Conseqüentemente, se o valor contábil do capital não guardar correspondência 
com o valor real dos bens utilizados para sua integralização, esses sócios poderão ser chamados a arcar com 
eventuais obrigações da sociedade independentemente de previsão legal específica. Não obstante, o sócio que 
integralizar sua cota com o domínio, a posse ou o uso de bens responderá pela evicção, da mesma forma que 
o sócio que utilizar créditos para o mesmo fim responderá, perante a sociedade, pela solvência do devedor 
(Código Civil, art. 1.005). 
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Ademais, na hipótese de o sócio ter superestimado o valor de seus aportes de 

forma fraudulenta, torna-se possível cogitar a desconsideração da personalidade 

jurídica dessa sociedade (Código Civil, art. 50). 

 

Já no regime da Lei 6.404/76, aplicável às sociedades por ações, a 

integralização do capital em bens deve ser precedida por avaliação técnica de empresa 

especializada, ou de pelos menos três peritos. O laudo de avaliação deve ser submetido 

à Assembléia Geral, sendo certo que, se esta o aprovar, ficará vedado ao subscritor do 

capital aportar os bens avaliados por valor superior ao da avaliação. Caso este último 

não concorde com a avaliação, a sua subscrição ficará sem efeito. Finalmente, os 

avaliadores e os subscritores respondem pelos danos causados à sociedade, aos demais 

acionistas e a terceiros, na hipótese de culpa ou dolo na avaliação (cf. art. 8º, caput e 

parágrafos). 

 

A grande dificuldade, relativamente à aplicação desse princípio, surge no 

momento em que o sócio pretende integralizar a sua cota do capital social com bens 

intangíveis ou incorpóreos, ora entendidos, de forma simplificada e incompleta, como 

aqueles que existem somente no plano das idéias abstratas (por exemplo, os direitos de 

propriedade intelectual)52, em contraposição aos bens tangíveis, cuja existência é 

materializada em um corpo físico. 

 

Inexiste restrição, a priori, quanto a essa possibilidade. No entanto, nem todos 

os bens intangíveis são suscetíveis de avaliação em dinheiro (os direitos de 

personalidade, por exemplo). E mesmo dentre aqueles que o são, a sua expressão 

contábil, quando existe, é cercada de grande subjetividade, o que atenta diretamente 

contra os princípios da rigidez e da integridade do capital social.53 

                                                 
52 A Lei 11.638, de 28/12/2007 modifica diversos dispositivos da Lei 6.404/1976, notadamente no tocante à 
escrituração contábil. De acordo com o novo inciso VI do artigo 179, deverão ser lançados na conta de 
“intangíveis” os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção das atividades da 
companhia ou exercidos com essa finalidade, inclusive o fundo de comércio adquirido (vide exposição de 
motivos no Diário da Câmara dos Deputados n.º 189, de 10.11.2000, pp. 56002 a 56025. Disponível em 
http://www2.camara.gov.br/proposicoes). Evidencia-se, desde logo, o caráter eminentemente instrumental 
desses bens em relação à empresa. 
53 Haroldo Malheiros Duclerc VERÇOSA e Zanon de Paula BARROS, ao analisarem a possibilidade de se 
aumentar o capital social de sociedade por meio da transferência de bens até então pertencentes a outra 
sociedade (o drop down), afirmam que a utilização da maioria dos bens intangíveis para tal desiderato é 
questionável do ponto de vista jurídico (A recepção do drop down no direito brasileiro in RDM 125/41-7, 
jan./mar. 2002). Vide capítulo 1.3.3.3 infra. 
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O segundo preceito derivado do princípio da integridade do capital social é a 

vedação à distribuição de lucros em prejuízo do capital social. 

 

Por esse motivo, nas sociedades simples, em nome coletivo ou em comandita 

simples, a distribuição de lucros fictícios sujeitará os administradores da sociedade e os 

sócios beneficiados à responsabilidade solidária, salvo, no caso destes, se não 

conhecessem e não devessem conhecer a ilegitimidade da distribuição (Código Civil, 

arts. 1.009 e 1.049). 

 

No caso das sociedades em comandita simples, o artigo 1.049, parágrafo único, 

estabelece ainda que o sócio comanditário (que é responsável somente pelo valor da 

sua cota e não tem poderes de administração) não poderá receber lucros se o capital 

social tiver sido diminuído em razão de perdas supervenientes, enquanto tais perdas 

não forem repostas. 

 

Nas sociedades limitadas, por seu turno, o preceito ora comentado é insculpido 

de forma expressa no artigo 1.059, segundo o qual os sócios serão obrigados a repor 

quaisquer quantias retiradas, a qualquer título (inclusive, portanto, a título de pró-

labore), se houver prejuízo ao capital social. 

 

Finalmente, no tocante às sociedades por ações, o artigo 193 da Lei 6.404/1976 

determina a retenção de cinco por cento do lucro líquido de cada exercício para a 

constituição de reserva legal, com o fim de assegurar justamente “a integridade do 

capital social”. Por esse motivo, tal reserva só poderá ser utilizada para compensar 

prejuízos ou para aumentar o próprio capital (cf. § 2º).   

 

Já o artigo 201 da mesma lei estabelece que a companhia só poderá pagar 

dividendos se tiver apurado lucro líquido no exercício, ou a débito de contas de lucros 

acumulados e de reserva de lucros. Especificamente para os detentores de ações com 

preferência na distribuição de lucros cumulativos (art. 17, § 6º), poderá haver 

pagamento de dividendos a débito também da conta de reserva de capital.54 

                                                 
54 “Art. 182. (omissis) 
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Na hipótese de distribuição de dividendos em desacordo com a disposição 

supra, os administradores e membros do conselho fiscal serão responsabilizados 

solidariamente pela reposição das perdas causadas à sociedade. Já os acionistas serão 

obrigados a restituir os dividendos se tiverem agido de má-fé, que será presumida na 

hipótese de terem estes sido distribuídos sem o levantamento de balanço ou em 

desacordo com os resultados deste (art. 201, §§ 1ºe 2º). 

 

1.3.2 Do patrimônio líquido das sociedades 

 

O patrimônio líquido corresponde à diferença, positiva ou negativa, entre os 

valores reais dos bens, direitos e obrigações de uma sociedade, em um momento 

determinado. Cuida-se, pois, de um conceito econômico, e não jurídico, porque representa 

nada mais que uma fotografia da situação patrimonial da sociedade. 

 

Diferencia-se do capital social, em primeiro lugar, por ser mais abrangente. 

Com efeito, além do próprio capital, o patrimônio líquido compreende todos os demais 

bens contabilizáveis da sociedade (equipamentos, imóveis, estoques, créditos ainda não 

realizados, bens intangíveis adquiridos, reservas de lucro, de capital ou de contingência, 

etc.), e os seus débitos. 

 

Além disso, enquanto o capital social tem o seu valor expresso apenas em 

termos históricos, segundo os registros contábeis da sociedade, o patrimônio líquido pode 

ser refletido também em termos atuais, com base na cotação em mercado dos bens que o 

integram e no valor presente dos créditos e débitos de titularidade da sociedade. 

 

                                                                                                                                                    

§ 1º. Serão classificadas como reservas de capital as contas que registrarem: 
a) a contribuição do subscritor de ações que ultrapassar o valor nominal e a parte do preço de emissão das 
ações sem valor nominal que ultrapassar a importância destinada à formação do capital social, inclusive nos 
casos de conversão em ações de debêntures ou partes beneficiárias; 
b) o produto da alienação de partes beneficiárias e bônus de subscrição; 
c) o prêmio recebido na emissão de debêntures; 
d) as doações e as subvenções para investimento. 
§ 2° Será ainda registrado como reserva de capital o resultado da correção monetária do capital realizado, 
enquanto não-capitalizado.” 
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Finalmente, o patrimônio líquido pode ter valor negativo, o que ocorre na 

hipótese de as dívidas da sociedade superarem o valor total do seu ativo. O capital social, 

por pressuposto, não. 

 

Não obstante essas diferenças, é importante observar que tanto o capital social 

quanto o patrimônio líquido representam dimensões estáticas do valor da empresa, não 

porque sejam imutáveis (obviamente, não são), mas porque retratam situações pontuais do 

patrimônio das sociedades. 

 

No entanto, se o patrimônio das sociedades for analisado sob uma perspectiva 

de continuidade, da empresa em funcionamento, os bens que integram o patrimônio social 

adquirirão uma outra dimensão de valor: a de utilidade para o exercício da empresa, 

segundo a organização dos fatores produtivos promovida pelo empresário. 

 

Em outras palavras, considerada a empresa em funcionamento, o valor dos bens 

sociais transcende os registros histórico-contábeis e as cotações no mercado e torna-se uma 

função55 da perspectiva de rentabilidade da empresa, vale dizer, do aviamento ou goodwill. 

 

Faz-se necessário, portanto, identificar uma outra dimensão do patrimônio 

social, que capture a realidade funcional e dinâmica da empresa, ou seja, o valor da 

empresa em movimento, o seu valor econômico. 

                                                 
55 O termo “função” é usado, aqui, no seu sentido matemático: “dependência em que se acha uma quantidade, 
cujo valor é determinado pelo que se pode dar a outra.” (CALDAS AULETE, Dicionário Contemporâneo da 
Língua Portuguesa, verbete “função”, 2ª ed., Rio de Janeiro, Delta, 1970, v. 3, p. 1682). O valor da empresa 
depende, outrossim, do quanto se espera que ela possa gerar em termos de lucro, o seu fim por excelência. 
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1.3.3 O estabelecimento empresarial  

 

“A empresa excede o conceito rígido de patrimônio ao compreender, 

como compreende, além de relações jurídicas determinadas, elementos de 

fato ou materiais que também assumem valor econômico, tal, 

principalmente, a sua clientela. Seu conceito de “organização 

funcional”, apresentado por Barbero (Sistema, v. I, p. 224), é 

francamente aceitável e permite em certos casos e para certos efeitos 

considerar-se a empresa como um complexo unitário econômico.”
56
 

 

Como visto no capítulo anterior, o patrimônio das sociedades não se esgota no 

valor contábil ou no valor “real” dos bens, direitos e obrigações que o integram. A maneira 

pela qual esses bens são articulados para o exercício da atividade gera uma mais-valia, um 

sobrevalor em relação à soma dos valores individuais de cada um, que também integra o 

patrimônio social.  

 

A dimensão que enxerga o patrimônio social sob a perspectiva da utilidade para 

a empresa, no pressuposto de sua continuidade – e que, portanto, capta essa mais-valia – é 

o estabelecimento empresarial, mais conhecido como estabelecimento comercial ou fundo 

de comércio. 

 

1.3.3.1 Origem e evolução histórica do instituto 

 

Oscar BARRETO FILHO, citando Alberto Marghieri, registra que vários 

trechos do Digesto romano continham referências ao estabelecimento comercial.57 Não 

obstante, a primeira referência doutrinária ao instituto foi feita por Bartolo de Sassoferrato, 

no século XIV.  

 

O desenvolvimento dos primeiros contornos conceituais do instituto coube, de 

fato, aos pós-glosadores58 (além do próprio Bártolo de Sassoferrato, Angelo degli Ubaldi, 

                                                 
56 Vicente RÁO, O direito... cit., p. 845. 
57 Teoria do Estabelecimento Comercial: fundo de comércio ou fazenda mercantil,, 2ª ed., São Paulo, 
Saraiva, 1988, p. 63. 
58 No século XI, um grupo de juristas baseado na cidade italiana de Bologna ficou conhecido como a escola 
dos “glosadores” ao desenvolver notável trabalho interpretativo do Direito Romano, à luz das necessidades 
da época. A interpretação dos textos legais ficava registrada em “glosas”, feitas entre as linhas e à margem 
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Paolo di Castro, Pietro da Ancarano, Bartolomeo Socini, dentre outros), tendo sido 

predominante a visão de que se tratava de uma universalidade de direitos, com autonomia 

patrimonial. 59 

 

Diversas eram as expressões utilizadas para designar tal universalidade: mensa, 

taberna, mercatura, fundacum. A expressão “fundo de comércio”, embora seja também 

utilizada para designar um dos atributos do estabelecimento (a sua aptidão para gerar 

lucros, ou seja, o aviamento), só veio a ser criada em 1872, por uma lei fiscal francesa. 

 

As primeiras leis a tratarem, de modo específico, da disciplina jurídica do 

estabelecimento empresarial, são também francesas. A lei de 1º de março de 1898 tratou da 

venda do estabelecimento comercial, enquanto que a lei de 17 de março de 1909 tratou do 

respectivo penhor. Fica evidente, outrossim, que o estabelecimento já era considerado, em 

si, um objeto unitário de direitos, vez que podia ser vendido ou empenhado. 

 

Oscar BARRETO FILHO narra que, na esteira dessas leis francesas, países 

como o Peru, a Argentina e o Uruguai também editaram leis regulamentando o trespasse 

do estabelecimento.60 

 

No Brasil, uma das primeiras monografias sobre o assunto, intitulada “Conceito 

juridico de estabelecimento commercial”, foi escrita por Julio Pires Ferreira em 1914, para 

o concurso de “professor extraordinário efetivo” da 5ª Seção da Faculdade de Direito do 

Recife. 

 

No direito positivo pátrio, o Decreto 24.150, de 20 de abril de 1934, que 

disciplinava a renovação dos contratos de locação de imóveis para fins não residenciais, foi 

a primeira norma jurídica a utilizar a expressão “fundo de comércio”. 

 

                                                                                                                                                    

dos próprios textos. Dois séculos mais tarde, uma nova geração de juristas (os pós-glosadores, ou 
comentaristas), acrescentou princípios de direito canônico e germânico a essas “glosas”, conferindo ao 
Direito a feição que predominou durante o restante da Idade Média. 
59 Cf. Oscar BARRETO FILHO, Teoria do Estabelecimento.., cit., pp. 63 e ss. 
60 Teoria do estabelecimento... cit. p. 65. 
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Mas foi o Código Civil italiano de 1942 – marco da consagração da teoria da 

empresa – o diploma que delimitou, pela primeira vez de forma mais precisa, os contornos 

do instituto, reproduzidos décadas depois no Código Civil brasileiro de 2002. 

 

1.3.3.2 Alargamento do conceito de estabelecimento empresarial 

 

De acordo com o artigo 1.142 do Código Civil, o estabelecimento empresarial é 

o complexo de bens organizado por empresário ou sociedade empresária, para o exercício 

da empresa. 

 

Trata-se da consagração legal de conceito amplamente difundido na 

jurisprudência e na doutrina brasileiras, que enxergam no estabelecimento uma 

universalidade de fato, ou seja, um conjunto de “objetos de direito” que integra o 

patrimônio (esse, uma universalidade de relações jurídicas) do empresário.61 

 

Esse conceito de estabelecimento empresarial, ainda que capture o valor 

“utilidade” dos bens que o compõem, revela-se insuficiente para desvendar integralmente o 

patrimônio das sociedades, pois, por sua própria definição (“complexo de bens”), não 

compreende os elementos do passivo. 

 

Todavia, convém lembrar que, de acordo com a disciplina legal atualmente 

vigente, na celebração do contrato de trespasse, o adquirente assume total responsabilidade 

pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência do estabelecimento, desde que 

regularmente contabilizados (Código Civil, art. 1.146). Em outras palavras, as dívidas da 

sociedade transferem-se juntamente com o estabelecimento, a menos que sejam quitadas 

pelo alienante. 

 

Isso se justifica não apenas em face de interesses de credores, que poderiam 

eventualmente ser lesados ou fraudados por meio de negócio jurídico envolvendo o 

estabelecimento empresarial, mas também porque, atualmente, muitas atividades 

econômicas demandam o que, no jargão econômico, é conhecido por “alavancagem”, ou 

                                                 
61 Oscar BARRETO FILHO, Teoria do estabelecimento..., cit., p. 107/109. 
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seja, o financiamento, ao menos parcial, da atividade, por meio da tomada de empréstimos 

financeiros. 

 

Sob essa ótica, dívidas podem gerar disponibilidades de caixa que estarão à 

disposição do empresário para o exercício de sua atividade, assumindo, por conseguinte, 

um valor instrumental para a empresa, e afetando diretamente o próprio valor desta: para 

mais, se o custo financeiro da dívida for menor do que o custo de oportunidade de destinar 

outros recursos do empresário para o mesmo fim; para menos, se a relação for inversa.  

 

Logo, é perfeitamente concebível alargar do conceito de estabelecimento 

empresarial para nele enxergar todo o patrimônio da empresa – incluídas, portanto, as 

posições jurídicas passivas – sob a perspectiva da “utilidade”.  

 

Tanto isso é verdade que nos contratos de alienação, usufruto e arrendamento 

do estabelecimento, o preço costuma ser determinado não em função do valor individual 

dos bens que o integram, mas em função da expectativa de lucros que aquele conjunto, 

devidamente organizado, gera – e que certamente é influenciado pelo perfil financeiro da 

empresa. 

 

Aliás, não fosse por essa expectativa de lucros gerada pela organização, não 

haveria sentido algum considerar o estabelecimento como um objeto unitário de direitos 

(Código Civil, art. 1.143).62 Com efeito, Giuseppe FERRI afirma que a unicidade do 

estabelecimento resulta da destinação econômica comum a todos os seus elementos (a 

atividade empresarial), e só subsiste na medida em que essa destinação, vale dizer, a 

própria atividade, permaneça.63 

 

Assim, a realidade econômica aponta para um vínculo visceral entre o 

estabelecimento e a figura do empresário, o que é corroborado pela disciplina jurídico-

legal do instituto. 

 

                                                 
62 “O conceito de aviamento é fundamental na teoria do estabelecimento, porque constitui exatamente a razão 
de ser da tutela que lhe é conferida como objeto unitário de direito.” (Oscar BARRETO FILHO, Teoria do 
Estabelecimento... cit., p. 169) 
63 Giuseppe FERRI, Manuale...cit., p. 191. 
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Por exemplo, a celebração de negócios jurídicos que tenham por objeto a 

alienação, o usufruto ou o arrendamento do estabelecimento só tem eficácia perante 

terceiros após a averbação do contrato à margem da inscrição do empresário, no Registro 

Público de Empresas Mercantis, e da respectiva publicação na imprensa oficial (Código 

Civil, art. 1.144). 

  

Da mesma forma, a eficácia da alienação do estabelecimento depende da 

quitação das dívidas do empresário ou da concordância dos respectivos credores (art. 

1.145). 

 

O citado artigo 1.146 estabelece, também, que o alienante do estabelecimento 

responde solidariamente com o adquirente, pelo prazo de um ano, pelos débitos anteriores 

à transferência, sendo o prazo contado a partir da publicação referida no artigo 1.144, 

tratando-se de débitos vencidos, ou a partir da data de vencimento, para os demais. 

 

Essa aproximação entre o instituto do estabelecimento e a figura do empresário 

– que corrobora plenamente a visão de que o primeiro é dimensão do patrimônio do 

segundo – fica escancarada na obrigação de não concorrência que o alienante do 

estabelecimento assume perante o adquirente, pelo prazo de cinco anos, se não houver 

autorização expressa em sentido contrário (Código Civil, art. 1.147); na sub-rogação do 

adquirente nas obrigações do alienante, relativas à exploração do estabelecimento (art. 

1.148); e na cessão dos créditos referentes ao estabelecimento transferido (art. 1.149). 

 

Ora, todos esses dispositivos equiparam os negócios jurídicos que recaem sobre 

o estabelecimento a negócios jurídicos envolvendo a própria sociedade e suas atividades. 

Por conseguinte, reduzir o estabelecimento, conceitualmente, a um complexo de bens, é 

enxergar apenas um dos lados da realidade empresarial, de forma incompatível com o 

caráter instrumental64 que lhe é reconhecido.  

 

Convém, outrossim, reexaminar os elementos que compõem o estabelecimento 

empresarial, sob a perspectiva dinâmica da sua utilidade para a empresa em exercício. 

                                                 
64 “O estabelecimento não tem senão função instrumental, embora necessária e constante, em relação à 
empresa, e conceitualmente se lhe contrapõe, como o meio se contrapõe ao fim,” (Oscar BARRETO FILHO, 
Teoria do Estabelecimento... cit., p. 121). 
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1.3.3.3 Elementos do estabelecimento empresarial sob a perspectiva da 

utilidade 

 

Defendemos, no capítulo anterior, que o conceito de estabelecimento 

empresarial pode – e deve – ser alargado para abranger não apenas os bens à disposição do 

empresário para o exercício de sua atividade, mas também as dívidas, porquanto geram 

disponibilidades que também afetam não apenas a expectativa de resultado, mas o próprio 

valor econômico da empresa. 

 

Integram o estabelecimento, portanto, as dívidas, as coisas corpóreas (móveis 

ou imóveis) e incorpóreas (também considerados, sob a perspectiva jurídica, como bens 

móveis). 

 

São exemplos de coisas corpóreas que integram o estabelecimento as máquinas, 

os equipamentos, instalações físicas (sede administrativa, escritórios, plantas industriais, 

lojas), estoques, automóveis e, enfim, todo e qualquer bem material que se integre, direta 

ou indiretamente, na atividade. 

 

Outrossim, mesmo bens que não sejam vinculados diretamente ao processo de 

produção ou distribuição dos produtos ou serviços (por exemplo, um imóvel ocioso, ou 

locado a terceiros) integram o estabelecimento, pois representam uma disponibilidade 

patrimonial que, se necessário, poderá ser convertida em dinheiro ou integrada diretamente 

na empresa. 

 

Por outro lado, bens que não sejam de propriedade do empresário, como um 

imóvel alugado, não devem ser considerados, em si, como elementos do estabelecimento. 

Mas o direito ao seu uso, sim, mormente em se tratando do ponto comercial, local em que a 

atividade é exercida.65 

 

                                                 
65 O direito ao uso do imóvel onde funciona o ponto comercial é assegurado pelo artigo 51 da Lei 
8.245/1991, que faculta ao locatário de imóveis “destinados ao comércio”, e aos seus eventuais sucessores, o 
direito à renovação compulsória do contrato de locação, desde que preenchidas as condições legais. Vide, a 
respeito, a obra clássica de Alfredo Buzaid, Da ação renovatória e das demais ações oriundas de contrato de 
locação de imóveis destinados a fins comerciais”, 2ª ed., São Paulo, Saraiva, 1981. 
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Deve-se notar, porém, uma diferença fundamental entre uma situação e outra.  

 

Quando o empresário é dono do bem material que integra o estabelecimento, é 

possível vislumbrar duas dimensões de valor para esse bem: uma, estática, associada a sua 

própria condição de “coisa”, que pode ser expressa tanto no capital social – caso esse bem 

tenha sido utilizado para integralizá-lo – quanto no patrimônio líquido; outra, dinâmica, 

associada à utilidade daquele bem no exercício da empresa, que é capturada no sobrevalor 

atribuído ao complexo dos bens que integram o estabelecimento empresarial, o goodwill ou 

aviamento. 

 

Assim, duas sociedades, proprietárias de bens idênticos (por exemplo, 

automóveis de mesmo modelo, ano e estado de conservação), contabilizá-los-ão por 

valores muito próximos, senão idênticos, no capital social ou no patrimônio líquido. 

Todavia, no exemplo citado, tratando-se de uma sociedade programadora de softwares e de 

uma locadora de veículos, é evidente que o automóvel terá valor instrumental muito maior 

para a segunda, pois será utilizado diretamente na atividade-fim e, em princípio, 

proporcionará renda a essa sociedade. 

 

Já na hipótese de o empresário não ser o proprietário do bem material, integrará 

o estabelecimento, como visto, não o bem considerado em si mesmo, mas o direito ao 

respectivo uso. 

 

Logo, o valor intrínseco desse bem (associado ao seu custo de produção) é, para 

o empresário, muito pouco ou nada relevante, pois tal bem simplesmente não integra 

nenhuma das dimensões do seu patrimônio. Já o direito de uso do bem, esse sim, ingressa 

no patrimônio do empresário, pelo valor instrumental em relação à empresa. 

 

O raciocínio é aplicável, mutatis mutandis, a todos os bens que integram o 

estabelecimento empresarial. Como sustenta Giuseppe FERRI, a posição dos bens 

singulares no estabelecimento não é determinada pela natureza destes, mas pelo relevo que 
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assumem em relação ao escopo produtivo para o qual o próprio estabelecimento é 

destinado.66 

 

Tal afirmação é particularmente importante no que diz respeito aos elementos 

intangíveis do estabelecimento: os sinais distintivos (nome empresarial, título do 

estabelecimento, marcas comerciais e sinais de propaganda e nomes de domínio na 

internet); os privilégios de invenção (patentes de invenção e de modelos de utilidade, e 

desenhos industriais; as denominações de origem de produtos; os direitos de autor); os 

direitos patrimoniais de autor67; o conhecimento técnico não patenteado, ou “know-how”; 

os segredos de negócio; as bases de dados, especialmente envolvendo os contatos 

comerciais; e, ainda, o ponto ou local do negócio, as autorizações administrativas de 

funcionamento ou comercialização de produtos, a reputação do empresário, etc.68 

 

Ora, todos esses bens “aderem ao próprio estabelecimento e acompanham a sua 

sorte, independentemente da vontade das partes.”69  

 

Disso decorre que, se a atividade não estiver sendo exercida, desaparece o 

estabelecimento e qualquer expectativa de lucros; e os bens intangíveis, então, deixam de 

ter valor para o empresário.70 Em outras palavras, “se a empresa não tem capacidade de 

produzir rendimentos adequados, não faz sentido atribuir valor aos bens imateriais.” 71 

                                                 
66 “In tutti i casi però la posizione dei beni singoli non va determinata com riferimento alla natura del bene, 
ma com riferimento al rilievo che essi assumono per l’atuazione dello scopo produttivo al qual il complesso è 
destinato.” (Manuale... cit., p. 192). 
67 Mas não os direitos ditos “morais” de autor, pois que esses dizem respeito à proteção da personalidade do 
criador, impedindo a interferência de terceiros na criação e protegendo a obra como extensão da própria 
personalidade. Os direitos morais de autor, por sua natureza, são inalienáveis, imprescritíveis e 
impenhoráveis e, portanto, não são passíveis de exploração no âmbito da atividade empresarial. A esse 
respeito, v. Carlos Alberto Bittar, Direito do Autor, 2ª ed., Rio de Janeiro, Forense Universitária, 1997, p. 45. 
68 Autores como J. X. Carvalho de Mendonça e Waldemar Ferreira incluem a freguesia e a clientela dentre os 
elementos intangíveis do estabelecimento empresarial. Ousamos, porém, divergir, tendo em vista que nem 
uma, nem outra podem ser objeto de apropriação por parte do empresário. Na realidade, freguesia e clientela 
devem ser concebidas como situações fáticas resultantes da organização do estabelecimento e do aviamento, 
estes sim objetos de tutela jurídica. 
69 Oscar BARRETO FILHO,  Teoria do estabelecimento...(cit.), pp. 159. Também em nota de rodapé à p. 
130, o autor cita afirmação de Tullio ASCARELLI, no sentido de que os bens intangíveis “perecem com a 
casa comercial”. 
70 “Se não há empresa, não há estabelecimento no sentido técnico e não se aplicam os princípios particulares 
que lhe são postos” (“Se non vi è empresa, non vi è azienda in senso técnico e non si applicano i particolari 
princìpi che per essa sono posti. (...).” – Giuseppe FERRI, Manuale... cit., p. 189). 
71 “Se l’impresa non ha la capacita di produrre adeguati redditi, non há senso attribuire valori ai beni 
immateriali: e ciò in quanto, anche se la loro riproduzione comporta certi costi, non sarebbe conveniente 
riprodurli.” (L. GUATRI, Trattato sulla valutazione delle aziende, Milano, Egea, 1998, p. 246 apud Marco 
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Com efeito, diferentemente do que ocorre com os bens tangíveis, nenhum bem 

intangível apresenta valor absoluto, relacionado aos seus atributos intrínsecos (mesmo 

porque seria ilógico cogitar de atributo intrínseco de algo que não tem existência corpórea).  

 

Tome-se o exemplo de uma marca, qualquer que seja. Se o empresário não 

acreditar que sua utilização resultará em maiores receitas no exercício da atividade, ela não 

terá valor algum para ele, ainda que seja notoriamente conhecida ou de alto renome.72  

 

Ora, o prestígio de uma marca não implica, de modo algum, que o seu uso por 

terceiros, especialmente em outros ramos de atividade, seja suficiente para assegurar-lhes 

êxito empresarial. Admitir o contrário significaria aceitar que até mesmo uma oficina 

mecânica, por exemplo, teria clientela garantida se ostentasse a marca de um 

conhecidíssimo fabricante de refrigerantes. 

 

O mesmo ocorre com patentes de invenção ou de modelo de utilidade. Se o 

empresário não estiver convencido de que poderá transformar o conhecimento objeto do 

monopólio legal em produto comercialmente viável, não investirá um único centavo na 

aquisição dos direitos respectivos. 

 

Seria possível argumentar que certos bens intangíveis – por exemplo, o ponto 

comercial – podem ser alienados pelo empresário independentemente do estabelecimento, 

e que, dessa forma, teriam valor mesmo que a atividade não estivesse sendo exercida. 

Deve-se notar, contudo, que o adquirente do direito em questão só terá interesse nele se 

vislumbrar a possibilidade de utilizá-lo de forma lucrativa na sua própria atividade. Logo, 

mesmo nessa hipótese, a assertiva de que os bens intangíveis têm valor instrumental e 

relativo subsiste; apenas que não mais em relação à atividade do alienante, mas em relação 

à do adquirente. 

 

                                                                                                                                                    

VENTORUZZO, I criteri di valutazione delle azioni in caso di recesso del socio in Rivista delle Società, 
Milano, v. 50, n. 2/3, mar./giu. 2005, p. 368, nota 148). VENTORUZZO destaca que a posição de Guatri foi 
reafirmada em obra posterior (L. GUATRI, M. BINI, Nuovo trattato sulla valutazione delle aziende, Milano, 
Egea, Universtià Bocconi, 2005, p. 143). 
72 Cf. arts. 125 e 126 da Lei 9.279/1996. 
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Disso decorre, em síntese, que o conteúdo econômico dos bens intangíveis é 

uma função73 direta e exclusiva da perspectiva de rentabilidade que a sua exploração 

econômica faz agregar ao estabelecimento e à atividade, vale dizer, dos lucros que ajudam 

a proporcionar para o empresário.  

 

Nem poderia ser diferente. Os bens intangíveis, em última análise, são criações 

intelectuais humanas que trazem em seu bojo, inexoravelmente, algum tipo de informação 

(referida aqui em sentido amplo, como toda forma de expressão do conhecimento 

humano).74 

 

Dessa forma, no contexto da atividade empresarial – caracterizado sempre pela 

competição, ainda que meramente potencial, entre os empresários –, os bens intangíveis 

assumem caráter fundamental e estratégico, pois se consubstanciam em ferramenta de 

acesso à informação, de discernimento de informações relevantes e até mesmo de controle 

sobre o respectivo fluxo. 

 

Ora, o jogo da concorrência empresarial não se limita ao preço das mercadorias 

ou serviços nem às condições de eficiência econômica a ele associados. Também a 

capacidade de se diferenciar dos concorrentes, de fidelizar a clientela, de desenvolver 

novos mercados, dentre outras, constituem variáveis fundamentais nesse jogo, de modo 

que a utilização adequada das ferramentas de comunicação e informação – inclusive os 

bens intangíveis – é determinante para o êxito empresarial.75 

 

                                                 
73 Mais uma vez, o termo é usado no seu sentido matemático. Cf. nota de rodapé n.º 55. 
74 A simples referência aos sinais distintivos da empresa, por exemplo, informa ao público consumidor, aos 
fornecedores, aos concorrentes e ao Estado quem exerce a atividade; da mesma forma que as denominações 
de origem dão notícia acerca da proveniência das mercadorias a que se referem. Já os privilégios de invenção 
(patentes de invenção e de modelos de utilidade, e desenhos industriais) e o know-how, por sua vez, 
consubstanciam-se no conhecimento técnico em essência e sua tutela jurídica. O mesmo pode ser dito a 
respeito de segredos de negócio e das bases de dados (especialmente, no caso das sociedades empresárias, 
aquelas que envolvem os contatos comerciais). Até mesmo o ponto comercial reveste-se de caráter 
informativo, acerca do local do exercício da atividade; assim como a reputação do empresário é indicativa da 
sua idoneidade; e as autorizações administrativas de funcionamento (licenças ambientais, inclusive), da 
regularidade do exercício da empresa. 
75 Vide Marcelo Monteiro PEREZ, A importância estratégica dos ativos intangíveis na geração de valor ao 
acionista, dissertação (mestrado), São Paulo, FEA-PUC/SP, 2003, em especial os capítulos 2.1.7.1 – A 
sociedade do conhecimento e as empresas (pp. 40-48); 2.1.7.2 – Características estratégicas dos ativos 
intangíveis (pp. 48-56); e 2.1.7.3 – Marcas: a importância deste ativo intangível (pp. 56-59). 
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O que se pretende demonstrar é que ao contrário dos bens tangíveis – que 

possuem, além do seu valor de uso, um valor de troca associado à sua própria existência 

material – os bens intangíveis só valem economicamente como função dos resultados 

futuros que, no contexto da atividade, ajudarão a produzir; não importando, por 

conseguinte, os seus atributos científicos ou estéticos, senão naquilo que também 

contribuam para o exercício da empresa. 

 

Reitere-se: os bens intangíveis não têm nenhuma expressão verdadeira de valor 

senão no contexto da empresa em exercício; e esse valor será sempre dependente de quanto 

o empresário razoavelmente espera ganhar com a exploração econômica desses mesmos 

bens. 

 

Tanto isso é verdade que quando um bem intangível perde a sua utilidade 

empresarial, o seu valor se esvai. É o que ocorre, por exemplo, com privilégios de 

invenção cujo prazo se esgota; com registros de marca que caducam pela falta de uso (Lei 

9.279, de 14 de maio de 1996, art. 143); ou mesmo quando uma marca devidamente 

registrada se torna tão conhecida que, paradoxalmente, acaba perdendo a capacidade de 

distinguir o produto ou serviço a que estava originalmente associada, passando a designar o 

gênero de produtos ou serviços similares.76 

 

Até mesmo o ponto comercial deixa de ter valor se não houver, pelo menos, a 

perspectiva de que acolherá uma atividade empresarial. Não por acaso, o direito à 

renovação compulsória do contrato de locação é condicionado à exploração da empresa de 

forma ininterrupta, por pelo menos três anos, no imóvel objeto do contrato (cf. art. 51, III 

da Lei 8.245/1991). 

 

Ademais, se fosse de outra forma, todo e qualquer bem intangível, inclusive os 

direitos de personalidade, poderiam ser objeto de negócios jurídicos e teriam que ter 

expressão monetária, o que evidentemente não ocorre.77 

                                                 
76 Trata-se do fenômeno econômico conhecido como “degeneração”. Xerox, Gilette, Pirex, em graus 
diversos, são exemplos notórios. Como se vê, marcas degeneradas fornecem bons exemplos da sinédoque, 
figura de linguagem em que um termo é substituído por outro devido à relação de inclusão existente entre 
eles. 
77 O artigo 11 do Código Civil é taxativo: “Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da 
personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária.” 
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A doutrina jurídica abaliza esse posicionamento. Fábio Konder COMPARATO, 

em artigo sobre a operação de resgate acionário78, destaca que, em certos casos 

(notadamente quando o resgate é utilizado de forma anômala para exclusão arbitrária de 

acionistas minoritários), o preço das ações resgatadas deve contemplar não apenas o acervo 

social avaliado a preços de mercado mas também os bens intangíveis e o aviamento. De 

fato, esclarece o autor, a empresa não é uma coleção estática de bens econômicos, mas um 

organismo produtor de lucros. Conseqüentemente, em tal hipótese, a participação social 

deve ultrapassar o valor, ainda que de mercado, dos bens que a compõem, para incluir as 

perspectivas de rentabilidade e de incremento patrimonial; ou seja, para incluir aquilo que 

o acionista razoavelmente deixará de lucrar. 

 

Por seu turno, a teoria econômica também corrobora esse ponto de vista. Para 

Kohler, por exemplo, os intangíveis são definidos como “ativos de capital que não têm 

existência física, cujo valor é limitado pelos direitos e benefícios que, antecipadamente, 

sua posse confere ao proprietário”79.  

 

Paulo SCHMIDT e José Luiz dos SANTOS, por sua vez, definem-nos como 

“recursos incorpóreos controlados pela empresa, capazes de produzir benefícios futuros.” 

(grifo nosso).80 

 

Marcelo Monteiro PEREZ destaca, inclusive, que sem a referência à capacidade 

de produzir benefícios futuros, a definição de intangível torna-se simplista e incompleta. 

                                                                                                                                                    

E não se afirme que os direitos de personalidade têm valor pecuniário apenas porque, quando violados, 
ensejam o pagamento de “indenização” a título de dano moral. Como demonstrou Carlos Alberto BITTAR, 
essa “indenização” não tem caráter reparatório algum; trata-se de pagamento que visa, de um lado, a 
proporcionar satisfação ao ofendido, como simples compensação pela ofensa que lhe foi perpetrada; e de 
outro lado, desestimular a repetição da conduta lesiva pelo ofensor (Reparação Civil por Danos Morais, 3ª 
ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 1999). Não fosse assim o valor da “indenização” jamais poderia ser 
arbitrado pelo juiz, em face das suas convicções e experiência. E a bem da verdade, abstraída a verve 
utilitarista da nossa sociedade de consumo, o recebimento de “indenização” por danos morais não faz 
diminuir a dor de quem perdeu um ente querido, ou de quem teve a sua honra injustamente atacada. 
78 Fábio Konder COMPARATO, Funções e disfunções do resgate acionário in Direito Empresarial: estudos 
e pareceres, São Paulo, Saraiva, 1995, p. 129. Vide Capítulo 2.5.1, infra. 
79 Apud Paulo SCHMIDT e José Luiz dos SANTOS, Avaliação de ativos intangíveis, São Paulo, Atlas, 2002, 
p. 14. 
80 Avaliação... cit., São Paulo, Atlas, 2002, p. 14. 
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Para ele, intangíveis são “os ativos de natureza permanente, sem existência física que, à 

disposição e controlados pela empresa, sejam capazes de produzir benefícios futuros.”81 

 

Como se observa, a vinculação entre o valor dos intangíveis e a perspectiva de 

resultados futuros da sociedade deriva da própria essência dos primeiros. 

 

Isso explica a notória dificuldade de sua contabilização, seja no capital social 

ou no patrimônio líquido, não obstante seja possível identificar algumas diretrizes comuns 

nas práticas contábeis dos diversos países:82 

 

a) Há que se distinguir entre ativos intangíveis gerados no exercício da atividade daqueles 

adquiridos de terceiros, pois o tratamento contábil de uns e de outros será distinto; 

b) Os ativos intangíveis adquiridos de terceiros podem ser contabilizados com base no seu 

custo de aquisição, que pode ser amortizado se tiver o ativo uma vida útil definida 

(como os privilégios de invenção). Nesse caso, portanto, os intangíveis recebem, 

artificiosamente, tratamento contábil semelhante ao despendido aos ativos tangíveis. 

c) Os ativos intangíveis gerados no exercício da atividade não devem ser contabilizados, 

porque o seu valor só se revela como uma função da expectativa de resultados futuros a 

serem auferidos na atividade.83 

 

É absolutamente incoerente, outrossim, atribuir alguma expressão estática de 

valor, seja nominal, seja “patrimonial real”, aos bens intangíveis gerados pelo exercício da 

empresa. E o mesmo pode ser dito com relação ao aviamento. 

 

                                                 
81 Marcelo Monteiro PEREZ, A importância estratégica... cit., p. 15. O autor colaciona citações de vários 
outros autores que definem bens intangíveis pelos resultados econômicos futuros que são capazes de 
produzir. 
82 Para um exame aprofundado da matéria, vide Paulo SCHMIDT e José Luiz dos SANTOS, Avaliação... cit., 
capítulos 1.4, 1.5 e 1.6. 
83 O “International Accounting Standards Board – IASB”, sediado no Reino Unido, recomenda que os bens 
intangíveis não-adquiridos não sejam reconhecidos contabilmente como ativos. E mesmo os intangíveis 
adquiridos só devem ser considerados como ativos contábeis quando os benefícios econômicos futuros para a 
entidade sejam “prováveis” (IASC, International Accouting Standards 38 – Intangible Assets, Reino Unido, 
Iasc, rev. março/2004, itens 38.21 e 38.63. Disponível em http://eifrs.iasb.org/eifrs/PDFArchive?id=14) 
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1.3.3.4 Do aviamento (ou goodwill) 

 

Afirmamos, em outras passagens deste trabalho, que o aviamento corresponde, 

juridicamente, à aptidão do estabelecimento empresarial para gerar lucros, que é uma 

função direta da maneira pela qual o empresário o organiza. Trata-se, por conseguinte, de 

uma característica, um atributo indissociável – frise-se, indissociável – do estabelecimento, 

e não propriamente de um elemento que o integra.84 

 

A existência do aviamento pressupõe, portanto, a do estabelecimento, que por 

sua vez só pode ser concebido sob perspectiva da atividade em funcionamento. 

 

Em termos econômicos, o aviamento expressa o valor-utilidade de todos os 

elementos integrantes do estabelecimento, considerados como um conjunto sinérgico para 

a consecução dos fins da empresa, ou seja, o lucro; a sua expressão monetária, portanto, 

nada mais é do que o valor presente desse lucro. 

 

Nesse sentido, os comentários feitos anteriormente sobre o conteúdo econômico 

dos bens intangíveis são aplicáveis, sem maiores ressalvas, ao aviamento, até mesmo 

porque ele é considerado “o mais intangível dos intangíveis.”85 

 

A diferença entre o aviamento e os bens intangíveis reside no fato de que o 

primeiro é mais abrangente, pois engloba o valor de uso não apenas destes, mas também 

dos bens tangíveis e das disponibilidades financeiras oriundas de dívidas do empresário. 

Em outras palavras, o aviamento tem valor meramente residual, porque corresponde à 

diferença, positiva ou negativa, entre o valor econômico da empresa e o valor patrimonial 

real dos elementos que integram o seu estabelecimento.86 

 

                                                 
84 Cf. Oscar BARRETO FILHO, Teoria do estabelecimento...cit., p. 069 e ss. 
85 Paulo SCHMIDT e José Luiz dos SANTOS, Avaliação... (cit.), p. 36. No mesmo sentido, Marcelo 
Monteiro PEREZ, citando Hendriksen & Van Breda, diz que o goodwill é um ativo intangível “não-
identificável” (A importância estratégica...cit., p. 18). 
86 Pode parecer paradoxal subtrair, do valor econômico da empresa (por pressuposto, dinâmico), valores 
estáticos do patrimônio segundo suas cotações de mercado. No entanto, Eliseu MARTINS esclarece que 
quando ativos são definidos em termos econômicos, o aviamento simplesmente não existe, porque toda a 
mais-valia atribuída à organização do estabelecimento seria distribuída entre os próprios bens que o integram. 
O aviamento, por conseguinte, representaria apenas “um estado de impossibilidade momentânea de melhor 
especificação.” (Contribuição à avaliação do ativo intangível, tese (doutorado), FEA/USP, São Paulo, p. 82). 
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A teoria econômica, em particular no que diz respeito aos métodos de avaliação 

dos bens intangíveis e do aviamento, corrobora amplamente essas assertivas. Marcelo 

Monteiro PEREZ relata, em sua dissertação de mestrado87, que o goodwill pode ser 

considerado sob tripla perspectiva: 

 

a) Como o excesso de preço pago na compra de um empreendimento ou patrimônio, em 

relação ao valor dos seus ativos líquidos, conforme as cotações de mercado; 

b) Nas consolidações contábeis, como o excesso de valor pago pela sociedade 

controladora por sua participação nos ativos líquidos de suas subsidiárias; 

c) “Como o valor atual dos lucros futuros esperados, descontados por seu custo de 

oportunidade.” (grifamos)  

 

As duas primeiras acepções são passíveis de registro em contabilidade, devido 

ao seu caráter “objetivo”, ou estático. Já a terceira acepção, como temos insistentemente 

afirmado, é dinâmica, pois pressupõe a atividade em exercício, e por isso não é 

contabilmente lançada.  

 

Em síntese, para esse autor, “o goodwill pode ser considerado como um resíduo 

existente entre o valor econômico global da empresa e a soma dos valores econômicos 

individuais de todos os ativos (inclusive os intangíveis) e os passivos da empresa, não 

podendo ser alocado a nenhum ativo isoladamente, pois é gerado pela sinergia de todos em 

conjunto, pertencendo, assim, à empresa como um todo e não existindo separadamente 

dela.” (grifamos). 

 

Tem-se, portanto, que tanto os valores dos bens intangíveis do estabelecimento 

empresarial quanto o do aviamento são funções diretas da perspectiva de rentabilidade e de 

incremento patrimonial que agregam no exercício da empresa; e correspondem, em última 

análise, à antecipação de resultados futuros a eles associados. 

                                                 
87 Marcelo Monteiro PEREZ, A importância estratégica...cit., p. 36 a 38. 
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PARTE II – A EXTINÇÃO PARCIAL DO VÍNCULO SOCIETÁRIO 

 

A análise das hipóteses de extinção parcial do vínculo societário remete à 

tradicional distinção entre sociedades de pessoas e sociedades de capitais. Nestas, a 

retirada ou a permanência de um sócio não afeta, ao menos em tese, a perspectiva de 

continuidade da empresa, pois a administração dos negócios sociais não está vinculada à 

titularidade das cotas ou ações. Logo, inexiste restrição a priori quanto à ocorrência de 

mudanças no quadro societário. Naquelas, porém, os atributos individuais de cada sócio e a 

afinidade entre eles integram a própria razão da existência do contrato de sociedade, 

motivo pelo qual, durante longo período, o direito positivo estabeleceu o desfazimento do 

contrato, vale dizer, a dissolução total da sociedade, como conseqüência lógica do 

afastamento de um sócio.88 

 

Essa regra, contudo, nunca foi absoluta. Luiz Gastão Paes de Barros LEÃES89 

registra que, já no direito romano, a sociedade poderia prosseguir com os sócios sobrevivos 

ou remanescentes nos casos de falecimento ou incapacidade superveniente de um deles, a 

exemplo do que estabelecia o inciso IV do artigo 335 do Código Comercial de 1850. 

 

A realidade econômica demonstrou que, ao redor das sociedades, tanto de 

pessoas, como de capitais, gravitam interesses de diversas ordens, que lhes conferem uma 

função social
90 e que transcendem as relações patrimoniais privadas entabuladas entre os 

sócios. 

 

De fato, além de servir como veículo para a persecução dos lucros pelo 

empresário, o exercício da empresa potencializa a capacidade humana de criação e 

circulação de riquezas, promove a geração de empregos e tributos, possibilita o 

oferecimento e o aperfeiçoamento dos produtos e serviços à disposição do consumidor e 

representa oportunidade para o investimento da poupança popular, por intermédio do 

mercado de capitais. 

 

                                                 
88 Vide, por exemplo, o disposto no revogado artigo 335 do Código Comercial de 1850. 
89 Luiz Gastão Paes de Barros LEÃES, Exclusão extrajudicial de sócio em sociedade por quotas in RDM 

100/85 e ss., 1995. 
90 Vide, a respeito, texto pioneiro de Fábio Konder Comparato, Função social... cit. 
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A atividade empresarial impacta, ainda, as relações de concorrência entre os 

diversos agentes econômicos, inclusive no âmbito internacional, e o próprio meio 

ambiente, de onde provêm os materiais indispensáveis para iniciar cada uma das diversas 

cadeias de produção. 

 

Nesse contexto, atribuir ao afastamento de um sócio – muitas vezes causado por 

vicissitudes no relacionamento dele com os seus pares – o condão de extinguir a sociedade, 

seja ela de pessoas ou de capitais (o que, convém frisar, não guarda nenhuma relação com 

o tipo societário empregado91), representa a consagração de um raciocínio lógico-formal 

incompatível com a atual configuração complexa e dinâmica da realidade empresarial. 

 

Por isso, a doutrina comercialista e a jurisprudência, sensíveis a esse estado de 

coisas, acabaram por mitigar o rigorismo legal, reconhecendo o caráter plurilateral dos 

contratos de sociedade e a possibilidade de os mesmos serem resolvidos com relação a um 

sócio, mantendo-se válidos e eficazes com relação aos demais. 

 

Da mesma forma, o direito positivo acabou por consagrar esse princípio de 

preservação da empresa tanto no direito falimentar92 quanto na própria legislação 

societária. 

 

A edição da Lei 11.101, de 09 de fevereiro de 2005 (Lei de Recuperação de 

Empresas e Falência), por exemplo, teve o objetivo “primacial” de criar instrumentos 

eficazes para a tentativa de recuperação da empresa, consoante as palavras do então 

Deputado Osvaldo Biolchi, relator, na Câmara dos Deputados, do projeto de lei que a 

precedeu.93 Além disso, mesmo nos casos de decretação de falência, observa-se nítida 

                                                 
91 A caracterização de sociedades limitadas como “de pessoas” e das sociedades anônimas como “de 
capitais” não subsiste ao exame da realidade fática atual. Se, por um lado, é perfeitamente possível encontrar 
sociedades anônimas em cuja estrutura interna e dinâmica funcional preponderam relações de caráter 
personalíssimo entre os sócios (mormente em se tratando de sociedades de capital fechado), é cada vez mais 
nítido o fenômeno da “despersonalização” das sociedades limitadas, como registram João Luiz Coelho da 
Rocha (A exclusão de sócios pela maioria social nas sociedades por cotas – a evolução do tipo societário in 
RDM 110/148-154) e Waldírio BULGARELLI (Direito Empresarial Moderno, Rio de Janeiro, Forense, 
1991). 
92 Por exemplo, ao admitir a continuação dos negócios do falido (cf. artigo 74 do Decreto-Lei 7.661, de 21 de 
junho 1945, por exemplo). Vide capítulo 2.3 adiante, sobre as conseqüências, para a sociedade, da decretação 
de falência do sócio empresário. 
93 Osvaldo BIOLCHI, Apresentação in Paulo F. C. Salles de TOLEDO e Carlos Henrique ABRÃO (org), 
Comentários à lei de recuperação de empresas e falência, São Paulo, Saraiva, 2005, pp. X e XI. 
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preocupação em distinguir a responsabilidade do empresário da possibilidade de 

continuação da empresa.94 

 

Da mesma forma, o Código Civil de 2002 contempla explicitamente diversas 

possibilidades de extinção parcial do vínculo societário, como nos dispositivos que tratam 

da “resolução da sociedade em relação a um sócio” (artigos 1.028 a 1.032) e da 

“resolução da sociedade em relação a sócios minoritários” (artigos 1.085 e 1.086), 

chegando ao ponto de admitir que a sociedade funcione com apenas um sócio por até cento 

e oitenta dias (cf. artigo 1033, IV). 

 

É sob essa perspectiva, de preservação da empresa, que analisaremos as 

hipóteses de extinção parcial do vínculo societário. 

                                                 
94 O artigo 75 da Lei falimentar, por exemplo, dispõe que “a falência, ao promover o afastamento do devedor 
de suas atividades, visa a preservar e otimizar a utilização produtiva dos bens, ativos e recursos produtivos, 

inclusive os intangíveis, da empresa.” 
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2.1 Direito de recesso ou retirada 

 

2.1.1 Conceito e fundamento jurídico 

 

Como o próprio nome permite inferir, o direito de retirada consiste na faculdade 

outorgada aos integrantes da sociedade de dela se retirarem quando dissentirem de certas 

deliberações tomadas pela maioria.95 

 

A doutrina caracteriza-o como direito potestativo, que se manifesta pela 

declaração unilateral de vontade do sócio dissidente e que produz efeitos logo que 

comunicada à sociedade, independentemente do consentimento desta ou dos demais 

sócios; ou, ainda, da demonstração de prejuízos.96 

 

Segundo Cesare VIVANTE, tal direito funciona como “um freio e um remédio 

contra o poder ilimitado das assembléias” de modificar o estatuto social, evitando, com 

isso, que as bases sobre as quais se assenta o pacto societário sejam modificadas em 

detrimento dos interesses dos minoritários.97 

 

Rachel SZTAJN, contudo, argumenta que se tal direito fosse voltado à tutela 

das minorias, deveria estar presente em todas as legislações, independentemente do sistema 

jurídico. Para a autora, trata-se de mecanismo neutro, voltado para a realidade societária e 

que visa ao seu bom funcionamento, não podendo ser utilizado pelo dissidente como “meio 

de fazer lucros” à custa da sociedade.98 

 

                                                 
95 A conseqüência do exercício desse direito é, em princípio, o desligamento do sócio dissidente da 
sociedade. Sob esse ponto de vista, pareceria ilógico cogitar a possibilidade de um recesso “parcial”. Não 
obstante, a possibilidade de um mesmo sócio ser titular de cotas ou ações de diferentes espécies ou classes 
em uma mesma sociedade abre caminho para que o direito de recesso seja exercido somente em relação a 
uma dessas classes ou espécies, mantendo o sócio a titularidade das demais. Vide, a respeito, Ary Brandão de 
OLIVEIRA, O direito de recesso na lei das sociedades por ações, tese, USP, São Paulo, 1983, pp. 92 a 94. 
96 Vide, a respeito, Mauro Rodrigues PENTEADO, A Lei 7.958/89 e a pretensa modificação do direito de 
retirada dos acionistas: uma discussão inócua in Revista Trimestral de Jurisprudência dos Estados v. 76, 
São Paulo, Editora Jurid Vellenich, 1990, p. 26; Newton de LUCCA, O direito de recesso no direito 
brasileiro e na legislação comparada in RDM 114/07-33; Rachel SZTAJN, O direito de recesso nas 
sociedades comerciais in RDM 71/50-54 e Ary Brandão de OLIVEIRA, O direito de recesso... (cit.). 
97 Cesare VIVANTE,  Trattato di Diritto Commerciale, v. 2, 5ª ed., Milano, Vallardi, n. 517, 1929.  
98 Rachel SZTAJN, O direito de recesso..., cit., p. 54. 
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Fábio Konder COMPARATO também destaca que o recesso societário não 

caracteriza direito material à obtenção de lucros99 nem uma forma de indenização por 

danos provocados pela sociedade.100 Trata-se, para ele, de “contradireito potestativo” dos 

sócios em relação ao poder geral da assembléia, cujas hipóteses de exercício são taxativas 

e não podem ser interpretadas extensivamente. 

 

Existem, portanto, duas abordagens possíveis sobre o direito de recesso, não 

necessariamente excludentes entre si: a primeira, em que tal direito se insere no contexto 

da disputa entre sócios majoritários e minoritários pelo controle da sociedade; e a segunda, 

que o insere na conjuntura do conflito latente entre os interesses individuais dos sócios e os 

interesses gerais da sociedade. 

 

Nenhuma dessas abordagens é universalmente preponderante. Existem 

ordenamentos jurídicos – como o do Brasil – em que o recesso é tido como direito 

essencial do sócio, ao menos no caso das sociedades anônimas; e outros – como na França 

e na Alemanha, conforme noticia Newton de LUCCA101 – em que pelo menos até 1999, tal 

direito sequer era previsto. Note-se, ainda, que mesmo nos países em que o recesso 

societário é contemplado pelo direito positivo, há controvérsia sobre qual deve ser a sua 

extensão.102 

 

Tal se dá porque é muito difícil, se não impossível, determinar a priori qual o 

ponto de equilíbrio entre os direitos dos minoritários face aos dos majoritários, ou entre os 

direitos individuais dos sócios face aos interesses gerais da sociedade. É necessário, para 

esse mister, conhecer não apenas a situação da empresa, como também as razões que 

levaram à deliberação que culminou com o exercício do direito de retirada. 

                                                 
99 Fábio Konder COMPARATO, Valor de reembolso no recesso acionário in RT 563/48-56, p. 50. 
100 Fábio Konder COMPARATO, O novo direito de retirada do acionista nos casos de fusão e incorporação 
in RDM 116/11-16, pp. 11/12. 
101 Newton de Lucca, O direito de recesso... (cit.), p. 51. 
102 Na Itália, por exemplo, cuja legislação inspirou diversos outros ordenamentos nessa matéria, há intensa 
controvérsia sobre os limites da autonomia privada relativamente às cláusulas estatutárias de recesso. Vide, a 
respeito, Alberto TOFFOLETO, L’autonomia privata e i suoi limiti nel recesso convenzionale del socio di 
società di capitali in Rivista del Diritto Commerciale e del Diritto Generale delle Obligazioni, v. 102, n. 4-6 
Ed. Francesco Vallardi, Padova, 2004, pp. 347-87; e no mesmo volume da Rivista, Alessandra DACCÒ, Il 
diritto di recesso: limiti dell’instituto e limiti all’autonomia privata nella società a responsabilità limitata, 
pp. 471-95; e Stefano CAPPIELLO, Recesso ad nutum e recesso ‘per giusta causa’ nelle s.p.a e nella s.r.l, 
pp. 497-527. 
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Ademais, como assinalado por Mauro Rodrigues PENTEADO103, a realidade 

econômica de cada país é uma variável fundamental a ser considerada nesse debate. A 

inexistência do direito de recesso na Alemanha, por exemplo, justifica-se pelo “respeito 

absoluto aos princípios da intangibilidade do capital social e da maioria, aliado ao 

funcionamento adequado do mercado de capitais, que possibilita ao acionista dissidente 

desligar-se da sociedade, mediante a simples alienação das suas ações”. Situação 

absolutamente diversa seria a de uma economia baseada primordialmente em sociedades 

de capital fechado, na qual a supressão do direito de retirada transformaria a affectio 

societatis em um vínculo mais sólido até do que o do casamento. 

 

Dessa forma, no caso do Brasil, ainda que já se tenha denunciado a existência 

de uma “indústria do recesso”104, seria absolutamente inconcebível acabar com essa 

prerrogativa dos sócios, porque, além de tudo, a liberdade de dissociação é 

constitucionalmente assegurada como garantia fundamental (CF, art. 5º, XX), o que, como 

demonstra Gilmar MENDES105, seria, de per si, suficiente para viabilizar o recesso 

societário. 

 

Ademais, tomando-se em consideração a natureza contratual das sociedades 

(Código Civil, artigo 981), é perfeitamente concebível a existência de uma cláusula 

resolutiva implícita, a exemplo do que ocorre com quaisquer contratos bilaterais de 

execução continuada.106 

 

2.1.2 Disciplina legal do direito de recesso ou retirada 

 

Sintoma manifesto da controvérsia doutrinária sobre a matéria é a sucessão de 

mudanças na sua disciplina legal, o que não é exclusividade do Brasil. 

 

                                                 
103 A Lei 7.958/89... (cit.), p. 20. 
104 Fábio Konder COMPARATO, O direito de recesso como negócio, Gazeta Mercantil, 13.3.1977, Caderno 
de Finanças. 
105 Gilmar Ferreira MENDES, Direitos fundamentais: eficácia das garantias fundamentais nas relações 
privadas in Direitos fundamentais e controle de constitucionalidade: estudos de Direito Constitucional, 3ª 
ed., São Paulo, Saraiva, 2006. 
106 Vide Alberto TOFFOLETO, L’autonomia privata (cit.), p. 350/351. 
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O recesso societário foi instituído pela primeira vez no Código de Comércio 

Alemão de 1861, como instrumento de preservação da empresa. Na França, o artigo 52, § 

2º da lei de 24 de julho de 1867, admitiu a possibilidade de os sócios pactuarem, nas 

sociedades de capital variável, a possibilidade de exclusão de sócio e o direito de retirada. 

Todavia, a despeito do seu pioneirismo, em nenhum desses países o direito de recesso é 

atualmente contemplado na legislação. 

 

O dispositivo legal que inspirou diversos outros países a normatizar o direito de 

recesso foi o artigo 158 do Código de Comércio Italiano de 1882, que autorizava a retirada 

dos sócios que tivessem votado contrariamente a deliberações sobre fusão, aumento ou 

reposição do capital social, mudança de objeto ou prorrogação do prazo da sociedade, 

estabelecendo ainda que o reembolso ao sócio dissidente, do valor de sua participação no 

ativo social, deveria ser apurado com base no último balanço aprovado.107 Atualmente, a 

legislação italiana (artigos 2285 e 2437 do Código Civil Italiano) admite o recesso não 

apenas nas hipóteses tipificadas como também naquelas previstas no estatuto ou contrato 

social.108 

 

No Brasil, o revogado Decreto 3.708, de 10 de janeiro de 1919, que 

disciplinava as sociedades por cotas de responsabilidade limitada, foi o primeiro diploma 

legal a tratar expressamente do direito de retirada, estabelecendo, no seu artigo 15, que 

“assiste aos sócios que divergirem da alteração do contrato social a faculdade de se 

retirarem da sociedade, obtendo o reembolso da quantia correspondente ao seu capital, na 

proporção do último balanço aprovado. Ficam, porém, obrigados às prestações 

correspondentes às quotas respectivas, na parte em que essas prestações forem necessárias 

para pagamentos das obrigações contraídas, até a data do registro definitivo da 

modificação do estatuto social.” 

 

                                                 
107 Ary Brandão de OLIVEIRA, O direito de recesso... cit., p. 17 a 23. O autor anota que, na esteira do 
Código de Comércio Italiano de 1882, Argentina, Romênia, Sérvia, Finlândia, Uruguai e Noruega instituíram 
o recesso entre 1889 e 1910. 
108 Cf. Alberto TOFFOLETTO, L’autonomia privata... (cit.) p. 347 e ss. Vide também, no mesmo volume da 
Rivista, Alessandra DACCÒ, Il diritto di recesso (cit.) p. 471 e ss; e contendo um histórico aprofundado da 
evolução do tema na legislação italiana, Massimo ROSSI, Il diritto di recesso dalla società per azioni prima 
della riforma del diritto societario (art. 2437, Cod. Civ.), p. 549 e ss. 
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Ainda que o Decreto 3.708/1919 não tenha sido a primeira legislação a tratar da 

matéria no mundo, o seu artigo 15 foi inovador por contemplar a possibilidade de recesso 

em qualquer hipótese de alteração do contrato social, bem como por manifestar 

preocupação com a situação da sociedade após a retirada do sócio dissidente. Daí o porquê 

de ter sido prevista a obrigação de honrar as prestações relativas às suas cotas, até a data do 

registro definitivo da saída, para fazer frente às obrigações da sociedade.109 

 

No tocante às sociedades simples, em nome coletivo e em comandita simples, o 

Código Civil deixou de contemplar hipóteses taxativas de recesso, vez que instituiu a 

possibilidade de resilição parcial e imotivada do vínculo societário, nos termos do artigo 

1.029.110 

 

Já com relação às sociedades limitadas, o artigo 1.077 do Código Civil 

estabelece o direito de retirada nas hipóteses de (i) modificação do contrato social; (ii) 

fusão; e (iii) incorporação de outra sociedade, ou dela pela outra. 

 

Cumpre observar, primeiramente, a manifesta redundância entre as hipóteses 

previstas nesse dispositivo. Afinal, ao deliberar sobre a fusão ou a incorporação, os sócios 

estarão, necessariamente, deliberando sobre uma modificação no contrato social. Nesse 

sentido, bastaria a lei contemplar a primeira das três hipóteses supra. 

 

Todavia, ao autorizar, sem ressalvas, o recesso em caso de alteração do contrato 

social, a lei acabou por exigir, dos intérpretes, uma distinção entre alteração material e 

alteração formal do contrato de sociedade, a fim de limitar a possibilidade de recesso à 

primeira hipótese.111 Do contrário, dever-se-ia admitir o exercício desse direito até mesmo 

na hipótese de mera correção de redação, o que, evidentemente, não se coadunaria com o 

princípio da preservação da empresa. 

 

                                                 
109 Tal disposição, contudo, desapareceu completamente no Código Civil de 2002. 
110 Cf. Capítulo 2.3, infra. 
111 É o que ocorre, por exemplo, no Direito italiano. O artigo 2.473 do Código Civil daquele país estabelece 
que o sócio poderá se retirar da sociedade nos casos estabelecidos em contrato social e nas hipóteses de (i) 
mudança de objeto social ou tipo societário, (ii) fusão ou cisão, (iii) cessação do estado de liquidação, (iv)  
transferência da sede para o estrangeiro, (v) supressão de uma ou mais causas contratuais de recesso e (vi) 
realização de operações que acarretem mudanças substanciais no objeto social ou na proporção entre os 
direitos dos sócios. 
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Finalmente, no que diz respeito às sociedades anônimas, cabe consignar que o 

recesso foi contemplado originalmente no Decreto n.º 21.536, de 15 de junho de 1932, mas 

limitadamente às ações preferenciais. Apenas em 1940, com a edição do Decreto-lei 2.627, 

é que os acionistas com direito a voto passaram a gozar da mesma faculdade.  Adveio, 

enfim, a Lei 6.404/1976, que caracterizou o direito de retirada como direito essencial do 

acionista (art. 109, V) e facultou-o: 

 

a) Aos titulares de ações de espécie ou classe prejudicadas pela criação de ações 

preferenciais, ou aumento de classe de ações preferenciais existentes, sem que tenha 

sido guardada proporção com as demais classes de ações preferenciais, a menos que tal 

situação tenha sido autorizada pelo estatuto (art. 137, caput c/c inc. 1º);112 

 

b) Aos acionistas prejudicados por alterações nas preferências, vantagens e condições de 

resgate ou amortização de uma ou mais classes de ações preferenciais, ou pela criação 

de nova classe mais favorecida (art. 137, caput c/c inc. 1º);113 

 

c) A todos os acionistas dissidentes, nas hipóteses de redução do dividendo obrigatório, 

fusão da companhia ou sua incorporação em outra, ou modificação do objeto social 

(art. 137, caput); 

 

d) A todos os acionistas dissidentes, na hipótese de cisão da companhia, mas desde que a 

cisão implique mudança do objeto social (exceto, nesse caso, se o patrimônio cindido 

for vertido a sociedade cuja atividade preponderante coincida com o objeto social da 

sociedade cindida); redução do dividendo obrigatório ou participação em grupo de 

sociedades (art. 137, caput c/c inc. III, “a”, “b” e “c”); 

 

e) A todos os acionistas dissidentes, em caso de transformação da companhia (salvo se os 

sócios tiverem renunciado a essa prerrogativa no estatuto – art. 221, caput e parágrafo 

único); 

 

                                                 
112 Mais uma vez, a legislação brasileira faz o instituto escapar dos seus contornos doutrinários, ao fixar o 
prejuízo como condição para exercício do direito de retirada. 
113 Vide nota anterior. 
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f) A todos os acionistas de companhia de capital aberto, se nas hipóteses de fusão, cisão 

ou incorporação, a(s) sociedade(s) que a sucederem não forem de capital aberto e não 

obtiverem a admissão de negociação das novas ações no mercado secundário, no prazo 

máximo de cento e vinte dias, contados da data da assembléia-geral que aprovou a 

operação (art. 223, §§3º e 4º). 

 

g) Aos acionistas minoritários, na hipótese de desapropriação do controle de sociedade em 

funcionamento, salvo se se tratar de concessionária de serviço público ou de 

companhia já controlada, direta ou indiretamente, por pessoa jurídica de direito público 

(art. 236, parágrafo único)114; 

 

h) Aos acionistas dissidentes da sociedade incorporadora, ou da incorporada, quando esta 

for convertida em subsidiária integral daquela (art. 252, §§ 1º e 2º); 

 

i) Aos acionistas dissidentes de companhia que adquirir o controle de qualquer outra 

sociedade empresária, por valor superior a uma vez e meia o maior dentre os seguintes 

valores: (i) cotação média das ações em bolsa, durante os noventa dias anteriores à 

operação; (ii) valor patrimonial real das ações ou cotas; ou (iii) valor do lucro líquido 

por ação ou cota, que não poderá ser superior a quinze vezes o lucro líquido anual por 

ação ou cota nos dois exercícios sociais anteriores, atualizado monetariamente (cf art. 

256, §2º); 

 

j) Aos acionistas minoritários de sociedade controladora, controlada ou sob controle 

comum que seja incorporada pela, tenha ações incorporadas pela ou que seja fundida 

com a respectiva controlada; controladora ou sociedade sob controle comum, se a 

relação de substituição das ações originárias desses acionistas for estabelecida com 

base em critérios menos vantajosos do que aqueles estabelecidos na própria lei (art. 

264, caput e §§ 2º. 3º e 4º). O disposto neste artigo não se aplica à hipótese de 

aquisição de ações em bolsa de valores ou mediante oferta pública (§5º); e 

 

                                                 
114 Trata-se do único caso, no direito brasileiro, de direito de recesso que não depende, nem direta, nem 
indiretamente, de deliberação dos demais sócios. 
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k) Aos acionistas dissidentes, quando a companhia deliberar se associar a grupo de 

Direito (art. 137, caput c/c art. 270, parágrafo único).115 

 

Nas hipóteses de fusão da companhia, ou sua incorporação em outra, ou ainda 

na de ingresso da sociedade em grupo de Direito, os acionistas dissidentes não terão direito 

ao recesso se as ações da companhia tiverem liquidez (o que significa integrar índice geral 

representativo de carteira de valores mobiliários negociada em mercado) ou dispersão 

(quando o acionista controlador, a sociedade controladora ou outras sociedades sob seu 

controle, detiverem menos da metade da espécie ou classe de ação) - cf. art. 137, inc. II, 

“a” e “b”. 

 

Ademais, nessas mesmas hipóteses, a companhia, por intermédio da 

Assembléia Geral, poderá ratificar ou reconsiderar a deliberação que deu ensejo ao 

exercício do direito de recesso, se for entendido que o pagamento do preço de reembolso 

aos dissidentes colocará em risco a estabilidade financeira da empresa (cf. no parágrafo 3º 

do artigo 137 da Lei 6.404/1976). O efetivo pagamento, aliás, só ocorrerá se a operação for 

efetivada (cf. art. 230 da mesma Lei) 

 

Como se vê, os contornos doutrinários do direito de recesso (entendido, 

consoante demonstrado, como direito potestativo exercitável independentemente de 

prejuízo, em face da tomada de certas deliberações – exaustivamente arroladas na lei – 

pelos demais sócios) não podem ser aplicados de forma absoluta no Brasil. 

 

Afinal, nas sociedades limitadas, o contrato social pode extrapolar a relação 

legal de hipóteses de recesso. Já nas sociedades anônimas, admite-se até uma hipótese de 

recesso independentemente de deliberação.  

 

A propósito do valor de reembolso, cumpre anotar que, no caso das sociedades 

anônimas, ele deve ser calculado em conformidade com os critérios e regras estabelecidos 

                                                 
115 A expressão “grupo de Direito” é consagrada no cotidiano do Direito Societário e traduz a situação em 
que as sociedades se submetem formalmente, por meio de uma convenção de grupo, a regras comuns de 
administração, visando a objetivos igualmente comungados (Lei 6.404/1976, art. 265). Não se confunde com 
a situação, muito mais freqüente na prática, de sociedades que formam grupos econômicos em decorrência 
das relações recíprocas de titularidade das respectivas cotas ou ações. 
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no artigo 45 da Lei 6.404/1976, dentre os quais o mais importante é aquele estabelecido no 

respectivo parágrafo 1º: o valor de reembolso só poderá ser inferior ao do patrimônio 

líquido constante do último balanço aprovado pela Assembléia Geral, se for estipulado 

com base no valor econômico da companhia (§1º). 

 

Em se tratando dos demais tipos societários, o valor de reembolso será apurado 

com base na situação patrimonial da sociedade, verificada em balanço especialmente tirado 

na data da efetivação do recesso (art. 1.031 do Código Civil).116 

                                                 
116 A controvérsia sobre a apuração do valor de reembolso, e de maneira mais ampla, dos haveres do sócio 
que se retira da sociedade, constitui elemento central deste trabalho e será abordada com maior profundidade 
na Parte III, infra. Mas existem muitas outras questões controvertidas em matéria de recesso. Por exemplo, 
em que momento o recedente deixa de ostentar a condição de sócio: se quando a vontade de se retirar é 
comunicada à sociedade ou apenas quando ele recebe o reembolso de suas ações? Sobre essa questão e 
diversas outras, vide a exaustiva dissertação de Ary Brandão de OLIVEIRA, O direito de recesso... cit. Vide 
também Lorenzo SALVATORE, Il ‘nuovo’ diritto di recesso nelle societa di capitali in Contratto e impresa, 
v. 2, CEDAM, Padova, 2003, pp. 629 e ss. 
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2.2 Exclusão do sócio 

 

2.2.1 Conceito e fundamento jurídico 

 

A exclusão consubstancia-se no afastamento compulsório do sócio por 

deliberação da maioria dos sócios remanescentes (ou da maioria do capital social, se se 

tratar de sociedade limitada); por determinação legal; ou, ainda, por decisão judicial que 

inabilita o sócio para o exercício de atividade empresarial. 

 

De acordo com Andrea TORRENTE, trata-se de instrumento que permite 

afastar da vida social aquele cuja permanência não é mais consentida, em razão de 

mudanças substanciais nas bases sobre as quais repousavam o vínculo societário.117 

 

Para Sebastião SOARES DE FARIA, a possibilidade de exclusão do sócio 

funda-se em uma cláusula resolutiva existente, explícita ou implicitamente, nos contratos 

bilaterais. Trata-se, por conseguinte, de faculdade atribuída aos demais sócios quando 

verificam a ocorrência de uma das circunstâncias que a justificam.118 No mesmo sentido, 

AVELÃS NUNES entende que a exclusão é inerente à natureza do contrato de sociedade e 

está fundada no princípio da boa-fé contratual, que se traduz em um dever positivo de 

colaboração.119 

 

Já Carlos Eduardo Thompson Flores LENZ caracteriza a exclusão como um ato 

da sociedade (e não dos sócios), que visa ao bom andamento dos negócios sociais120. A 

ressalva quanto à titularidade da exclusão é precisa porque, de acordo com a legislação 

vigente, a decisão de exclusão incumbe aos órgãos deliberativos da sociedade121. 

                                                 
117 Manuale di Diritto Privato, 6.ed., Milano, Giuffrè, 1965, p. 617, nota 4. 
118 Sebastião SOARES DE FARIA, Da exclusão dos sócios nas sociedades de responsabilidade ilimitada, 
São Paulo, 1926 apud Luiz Gastão Paes de Barros LEÃES, Exclusão extrajudicial ... (cit.), p. 88. LEÃES 
registra que esse posicionamento alcançou grande repercussão na doutrina brasileira, vindo a ser retomado e 
consolidado por autores como Egberto Lacerda Teixeira, Orlando Gomes, Fran Martins e Fábio Konder 
Comparato. 
119A. J. AVELÃS NUNES, O direito de exclusão de sócios nas sociedades comerciais, São Paulo, Cultural 
Paulista, 2001, p. 64. 
120 Carlos Eduardo Thompson Flores LENZ, A exclusão de sócio na sociedade por quotas de 
responsabilidade limitada, RF 306/29-32, 1989. 
121 Do ponto de vista processual, essa constatação implica que é a própria sociedade, e não os sócios, a parte 
legítima para figurar no pólo passivo de ações que visem a anular a deliberação de exclusão. Por outro lado, 
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Observe-se, contudo, que nenhum dos autores supracitados inclui, nas 

respectivas conceituações sobre o instituto, as hipóteses de exclusão como decorrência de 

lei ou de decisão judicial (como ocorre, por exemplo, na hipótese do parágrafo único do 

artigo 1.030 do Código Civil de 2002 – a decretação de falência do sócio). 

 

De forma mais ampla, portanto, a exclusão deve ser entendida como a 

faculdade ou a obrigação, conforme o caso, de a sociedade excluir o sócio que tenha 

descumprido seus deveres sociais ou cuja permanência se tenha tornado inviável, seja 

porque coloca em risco a continuidade da atividade, seja por decorrência de comando legal 

expresso ou de decisão judicial que o impossibilita de continuar exercendo atividades 

empresariais. 

 

Deve-se ter presente, contudo, que o afastamento compulsório do sócio implica, 

para o excluído, verdadeira expropriação de parcela do seu patrimônio, consubstanciada 

nos poderes, direitos, deveres e ônus decorrentes da condição de sócio e incorporados nas 

cotas do capital social.122 

 

Diante disso, Alcides TOMASETTI JR. e Mauro Brandão LOPES sustentam 

que o afastamento compulsório do sócio, por deliberação da maioria dos remanescentes, 

por via extrajudicial, pode atentar contra os princípios constitucionais da isonomia (CF, art. 

5º, caput), da propriedade privada (art. 5º, XXII) e do devido processo legal (CF, art. 5º, 

LIV).123 

 

Luiz Gastão Paes de Barros LEÃES, contudo, defende posição diversa, 

claramente fundada na filosofia de Luhmann, no sentido de que “não há como falar em 

agressão ao princípio do devido processo legal, em sentido substantivo ou não, quando, no 

afastamento do sócio, se observa pontualmente o procedimento instaurado nos exatos 

termos consagrados no direito material, sem dizer que a exclusão, importando na 

                                                                                                                                                    

os sócios remanescentes não têm pretensão pessoal em face do sócio excluído. Vide, sobre essa última 
observação, A. J. AVELÃS NUNES, O direito de exclusão... (cit.), p. 256 e ss. 
122 Cf. Fábio Konder. COMPARATO, Avaliação de ações de companhia fechada in Direito Empresarial: 
estudos e pareceres, São Paulo, Saraiva, 1995, p.143/144. 
123 Alcides TOMASETTI JR. e Mauro Brandão LOPES, parecer in RT 714/56. 
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apuração de haveres do excluído, não o priva, em nenhum momento, de sua liberdade ou 

de seus bens.” 124  

 

Além disso, “sempre subsistirá” a possibilidade de o prejudicado impugnar 

administrativamente o arquivamento da alteração contratual no Registro do Comércio, ou 

de se socorrer do Poder Judiciário, caso seus direitos não tenham sido devidamente 

observados. 

 

Mas Fábio Konder COMPARATO125, Rachel BROCK126, João Luiz COELHO 

DA ROCHA127 e Priscila M. P. CORRÊA DA FONSECA128 compartilham do 

entendimento de que é possível haver violação aos valores jurídicos supracitados 

(isonomia, propriedade privada e devido processo legal) e, por esse motivo, afirmam ser 

necessário não só observar o procedimento adequado, mas também, e principalmente, 

caracterizar de forma adequada os motivos que ensejam a exclusão. 

 

2.2.2 A caracterização da justa causa  

 

Os motivos que autorizam a exclusão do sócio podem ser classificados como 

cogentes (quando o afastamento decorre de lei ou de decisão judicial que inabilita o sócio 

para o exercício de atividades empresariais, portanto, é obrigatório) e não cogentes 

(quando a decisão de exclusão incumbe aos sócios remanescentes, que podem optar por 

não implementá-la). 

 

                                                 
124 Luiz Gastão Paes de Barros LEÃES, Exclusão extrajudicial (cit.), p. 92/93. Para Nicklas LUHMANN, a 
mera participação dos sujeitos no procedimento legitima, de per si, as decisões judiciais. (Legitimação pelo 
procedimento. Brasília, UNB, 1980). A ele contrapõe-se por exemplo, Peter HÄBERLE, para quem a 
legitimação resulta da influência qualitativa e de conteúdo dos participantes sobre a própria decisão 
(Hermenêutica Constitucional – a Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição: Constituição para e 
Procedimental da Constituição, Trad. Gilmar Ferreira Mendes, Porto Alegre, Fabris, 1997, pág. 31/33).  
125 Fábio Konder COMPARATO, Funções e disfunções... cit. O autor afirma, textualmente: “O primeiro e 
mais claro limite ao exercício do poder, em qualquer tipo de sociedade, política ou privada, é dado pelos 

direitos fundamentais do sócio ou indivíduo. (...) ninguém pode ser privado, de modo indevido ou abusivo, de 

sua condição de acionista; porque, se o pudesse, todo o sistema de defesa dos direitos e garantias essenciais 

do acionista seria vão e absurdo.” (pp. 122/123)  
126 Rachel BROCK, Análise da constitucionalidade da exclusão extrajudicial de sócio nas sociedades por 
quotas de responsabilidade limitada in Revista da Ajuris 81/200-230, Porto Alegre, Ajuris, 2001. 
127 João Luiz COELHO DA ROCHA, A exclusão de sócios... (cit.), p. 150. 
128 Priscila M. P. CORRÊA DA FONSECA, Dissolução parcial in Revista do Advogado n.º 57, São Paulo, 
AASP, p. 69 e ss. 



 

61 
 
  

Dentre os primeiros, incluem-se as hipóteses de penhora e liquidação de cotas 

para satisfação de dívidas pessoais do sócio (Código Civil, artigo 1.026, parágrafo único 

c/c art. 1.030); e a decretação de falência do sócio empresário (cf. artigo 1.030, parágrafo 

único do Código Civil). 

 

Fora dessas hipóteses, a exclusão dependerá sempre da deliberação da 

sociedade (inclusive nas hipóteses incapacidade superveniente do sócio – art. 1.030, caput, 

parte final – e mora da obrigação de realizar o capital – cf. artigos 1.004, parágrafo único, e 

1.058129 do Código Civil; e artigo 107, II da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976130); 

ressalvando-se apenas que, em certos casos, haverá necessidade de implantação da medida 

por via judicial.131 

 

É possível, portanto, identificar três ordens de motivação que se complementam 

e muitas vezes se interpenetram para justificar o afastamento compulsório do sócio por 

deliberação da sociedade: o inadimplemento das obrigações e deveres sociais, a colocação 

da continuidade da empresa em risco e a perda da affectio societatis. 132 

 

No primeiro caso, o sócio pratica atos frontalmente contrários às obrigações e 

deveres, explícitos ou tácitos, que decorrem da sua participação na sociedade, como, por 

                                                 
129 Dispositivo correspondente ao artigo 7º do revogado Decreto n.º 3.708, de 10 de janeiro de 1919, que 
regulava a constituição das sociedades por quotas de responsabilidade limitada. 
130 A mora do acionista na integralização de sua participação acionária configura a única possibilidade 
legalmente estabelecida de exclusão de sócios nas sociedades por ações. Isso se explica pelo caráter 
eminentemente capitalista dessas sociedades, em que a administração costuma ser delegada a especialistas, 
esvaziando sobremaneira a importância do vínculo pessoal entre os sócios. Há situações, contudo, em que a 
companhia – notadamente quando de capital fechado – assume a feição de sociedade pessoal, seja pelo modo 
como é administrada, seja pela existência de disposições estatutárias que resgatam a importância da affectio 
societatis. Em tais situações, não seria despropositado, de maneira alguma, cogitar da aplicação subsidiária 
das disposições do Código Civil em matéria de exclusão de sócio; não só porque o artigo 1.089 do próprio 
Código contempla expressamente a possibilidade de aplicação subsidiária de suas disposições às companhias, 
mas também, e principalmente, para viabilizar a preservação da empresa, nos casos em que a exclusão se 
revelar condição necessária para tanto.  
131 Sobre o procedimento de exclusão, vide capítulo 2.2.3, infra. 
132 Sobre a exclusão por inadimplemento de obrigações sociais, vide TJSP, Ap. 3838024000, rel. Des. Yussef 
Said Cahali, neg. prov., v.u., acórdão de 28/06/2007; TJRJ-15ª Câm., Ap. 2007.001.10292, rel. Des. Helda 
Lima Meireles, neg. prov., j. 15/05/2007. Sobre exclusão fundada na ameaça à continuidade da empresa, vide 
TJSC, Ag. 00.009736-5, rel. Des. José Trindade dos Santos, neg. prov., j. 14/12/2000. Sobre exclusão em 
decorrência da mera perda da affectio societatis, vide TJSP, Ap. 3902824100, rel. Des. Eduardo Gouvêa, neg. 
prov., acórdão de 19/06/2007; TJRJ-16ª Câm., Ap. 2007.001.53494, rel. Des. Monica Costa Di Piero, deram 
prov., j. 30/10/2007. 



 

62 
 
  

exemplo, atos de concorrência desleal133, uso indevido do nome empresarial ou o citado 

atraso na integralização do capital social. A exclusão, em tais casos, corresponde à 

resolução parcial do contrato de sociedade, ocasionado pelo inadimplemento do sócio 

excluído.134 

 

No segundo caso, ainda que o sócio não tenha incorrido em violação legal ou 

contratual, a sua permanência na sociedade representa ameaça à continuidade dos negócios 

sociais. É o que ocorre, por exemplo, quando um sócio se indispõe, em razão de 

idiossincrasias, com o principal cliente da empresa. 

 

No terceiro caso, ocorre simples desgaste no relacionamento entre o sócio 

excluído e os demais, de sorte que o afastamento compulsório é medida para assegurar a 

harmonia do ambiente social. Esta hipótese, por sua amplitude e vagueza, é a mais 

freqüentemente encontrada na jurisprudência, embora pressuponha um poder amplo, 

quando não discricionário, da maioria, com relação às participações de cada sócio. 

 

Armando ROVAI135 alerta para esse problema e propõe interessante 

contraponto entre o conceito tradicional de affectio societatis e o de “tolerância”, por 

oposição à idéia de “prepotência”, segundo a formulação de Norberto Bobbio, concluindo 

que a exclusão administrativa de sócio está, atualmente, mais relacionada aos interesses 

díspares e muitas vezes conflitantes, sob o ponto de vista empresarial, do que propriamente 

à afinidade pessoal entre os sócios. 

 

Deve-se notar, contudo, que, como o próprio autor reconhece, a divergência 

empresarial ou a intolerância entre os sócios não inviabilizam, necessariamente, a atividade 

empresarial. Sob essa ótica, a quebra da affectio societatis só pode representar motivo 

                                                 
133 “Civil e Empresarial - Sociedade empresária - Dissolução parcial - Sócio majoritário que constitui nova 
empresa utilizando-se dos elementos da anterior - Inobservância dos deveres de lealdade e boa-fé que 
inspiram a formação da affectio societatis.” (TJRJ - 17ª Câm. Cível; ACi nº 2000.001.56296-RJ; Rel. Des. 
Lindolpho Morais Marinho; j. 24/1/2007; v.u.). Publicado no BAASP 2550, 19 a 25/11/2007. 
134 Sobre resolução dos contratos bilaterais por inadimplemento, vide ARAKEN DE ASSIS, Resolução do 
contrato por inadimplemento, 4ª ed., São Paulo, RT, 2004 e Ruy Rosado de AGUIAR JR., Extinção dos 
contratos por incumprimento do devedor, 2ª ed., Rio de Janeiro, AIDE, 2003. 
135 Armando Luiz ROVAI, A caracterização da justa causa na exclusão de sócio na sociedade empresária 
do tipo limitada (aplicação do art. 1.085 do NCC) in Revista da Escola Paulista de Magistratura, ano 7, vol. 
1, janeiro/junho 2006, p. 31-38. 
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suficiente para o afastamento compulsório do sócio quando este, por causa dessa quebra, 

comprometer a persecução dos objetivos sociais. 

 

Esse posicionamento é corroborado pelo que dispõem, atualmente, os artigos 

1.030 e 1.085 do Código Civil de 2002, que serão adiante examinados. 

 

2.2.2.1 A falência do sócio empresário como causa para a sua exclusão 

 

De acordo com a disciplina da revogada Parte I do Código Comercial de 1850, 

a falência do sócio empresário ocasionava, inevitavelmente, a dissolução total da 

sociedade, independentemente do tipo societário envolvido e de haver ou não limitação à 

responsabilidade do sócio (Código Comercial, artigo 335, 2). 

 

O artigo 48 do Decreto-Lei 7661, de 21 de junho de 1945 (antiga Lei de 

Falências), admitiu, pela primeira vez no direito positivo brasileiro, a continuidade da 

sociedade em caso de falência do sócio empresário, fosse ele solidário, comanditário ou 

simples cotista. 

 

Regia o artigo 48 que, em tal circunstância, entrariam para a massa falida 

somente os haveres do sócio falido, apurados consoante estabelecido no contrato ou, no 

silêncio deste, por via judicial; e que se a sociedade tivesse que ser liquidada por força de 

lei ou de contrato (admitida implicitamente, pois, a hipótese contrária), os haveres do sócio 

falido somente ingressariam na massa após a quitação de todo o passivo da sociedade.136 

 

Tal regra foi mantida, em seu núcleo, pelo artigo 123, caput e parágrafo 

primeiro da Lei 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, com a diferença de que o novo 

dispositivo suprimiu a referência aos sócios de responsabilidade solidária.137 

                                                 
136 Os intérpretes da lei entenderam que o artigo 48 do Decreto-Lei 7.661/1945 revogara tacitamente o artigo 
335, 2 do Código Comercial (cf. Rubens REQUIÃO, Curso de Direito Falimentar, v. I, 17ª ed., São Paulo, 
Saraiva, 1998 p. 218/219). Todavia, esse entendimento contrariava o texto do artigo 48, na medida em que o 
próprio dispositivo ressalvou a possibilidade de o contrato ou a lei determinar a dissolução total da sociedade 
na hipótese de falência do sócio (exatamente como fazia o artigo 335, 2 do Código Comercial). 
137 Embora o artigo 123, parágrafo primeiro da Lei 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, tenha mantido a 
ressalva quanto à possibilidade de a lei ou o contrato estipularem a dissolução total da sociedade em caso de 
falência do sócio, o problema referido na nota de rodapé anterior não mais se coloca, pois o artigo 335, 2 do 
Código Comercial de 1850 foi revogado – desta feita, de forma expressa e indubitável – pelo parágrafo único 
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Essa supressão, contudo, não é suficiente para levar à conclusão de que a 

falência do sócio de responsabilidade solidária e ilimitada acarretará, necessariamente, a 

dissolução total da sociedade ou a decretação de sua falência.  

 

Em primeiro lugar, porque a sociedade não é solidariamente responsável pelas 

obrigações pessoais do sócio (sendo inaplicável, pois, o disposto no artigo 81 da nova Lei 

de Falência); em segundo, porque a extensão dos efeitos da falência de um empresário às 

demais sociedades de que participa depende da ocorrência de uma das hipóteses que enseja 

a desconsideração da personalidade jurídica (abuso ou confusão patrimonial, nos termos do 

artigo 50 do Código Civil); e em terceiro, porque o próprio Código Civil de 2002 instituiu 

solução específica e diversa para essa hipótese, consistente na exclusão do sócio falido. 

 

Com efeito, o artigo 1.030, parágrafo único, do Código Civil de 2002, 

determina que o sócio, de responsabilidade limitada ou ilimitada, será excluído “de pleno 

direito” da sociedade quando tiver a sua falência decretada. 

 

A falência, como causa de exclusão automática do sócio, é novidade instituída 

no direito pátrio pelo Código Civil de 2002, assim como o foi no direito italiano, por 

ocasião da entrada em vigor do Codice Civile de 1942.138 

 

Segundo Giuseppe BOLLINO, foram três os motivos principais para a edição 

de tal norma139: 

 

a) a necessidade de preservação da sociedade e dos demais sócios em relação à falência 

do excluído; 

b) a necessidade de tutela aos interesses dos credores do sócio falido, que seriam 

beneficiados pela liquidação de sua cota e reversão do produto para a massa falida; 

                                                                                                                                                    

do artigo 1.030 do Código Civil de 2002, que estabelece que a falência do sócio importa a sua exclusão da 
sociedade e será objeto de análise neste capítulo. 
138 Até então, a exclusão do sócio falido dependia de deliberação dos demais sócios, de acordo com o 
disposto no artigo 186 do Código Comercial Italiano de 1882. Cf. Giuseppe BOLLINO, Le cause di 
esclusione del socio nelle società di persone e nelle cooperative in Rivista del Diritto Commerciale e del 
Diritto Generale delle Obbligazioni, Roma, Francesco Vallardi, 1992, p. 381/382. 
139 Giuseppe BOLLINO, Le cause di esclusione... (cit.), p. 382/383. 
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c) a decretação de falência inabilita o sócio para o exercício de atividade empresarial, de 

sorte que não poderia cumprir o seu dever de colaborar com a persecução do objeto 

social. 

 

BOLLINO, entretanto, critica de forma contundente os dois primeiros 

argumentos.140 

 

Em primeiro lugar, afirma que os sócios ou a sociedade deveriam ter ao menos 

a oportunidade de renunciar a tal proteção, e que essa visão “pré-capitalista de um 

legislador paternalista” impõe à sociedade uma medida drástica e lesiva, uma vez que uma 

parcela do patrimônio social terá que ser liquidada, em curto intervalo de tempo, para o 

pagamento dos haveres do sócio excluído.  

 

Ademais, se fosse possível presumir a quebra da affectio societatis como 

resultado da decretação da falência do sócio, qualquer modificação nas circunstâncias 

pessoais deste deveria acarretar o mesmo efeito; por exemplo, quando o sócio sofresse uma 

condenação penal. Todavia, não é o que ocorre no direito italiano. 

 

Com relação ao argumento de que se trata de uma medida de proteção aos 

direitos dos credores do sócio falido, BOLLINO sustenta, com razão, que, em certos casos, 

os próprios credores poderiam preferir outros meios de satisfação do seu crédito, como o 

usufruto da participação societária do devedor, com vistas ao recebimento dos respectivos 

dividendos; e que, em outros casos, bastaria a liquidação de parte das cotas do falido para 

satisfazer os credores, de modo que a exclusão do sócio se revelaria uma medida 

exagerada.141 Isso, sem mencionar, mais uma vez, que a continuidade da empresa poderia 

acabar prejudicada pela cisão parcial do patrimônio da sociedade. 

 

                                                 
140 Giuseppe BOLLINO, Le cause di esclusione... (cit.), p. 383 e ss. 
141 Cf. Le cause di esclusioni... (cit.), p. 404. A ponderação faz todo sentido quando se pensa nas sociedades 
de capitais. Se a pessoa dos sócios não constitui premissa para a constituição da sociedade, é perfeitamente 
concebível que, ao invés da exclusão, seja feita a arrecadação das cotas ou ações do falido, ficando a decisão 
de liquidá-las ou usufruí-las a cargo do administrador da falência. Com efeito, não haveria óbice ao ingresso 
de novo sócio (o eventual arrematante do quinhão societário), dada a natureza capitalista daquela sociedade. 
Além disso, os credores da massa poderiam ser satisfeitos sem que ela tivesse o seu patrimônio diminuído 
pelo pagamento dos haveres do sócio excluído. 
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Finalmente, quanto ao argumento de que a decretação da falência do sócio 

importa a sua inabilitação para o exercício de atividades empresariais, o autor reconhece 

que se trata de uma sanção legal142, e que a exclusão automática do falido da sociedade, na 

medida em que permite maior correção e transparência no ambiente dos negócios, é 

coerente com a tutela de interesses públicos ao bom funcionamento da economia e a uma 

gestão empresarial idônea.  

 

Com exceção do fato de que a condenação por crimes falimentares também é 

causa de inabilitação para a atividade empresarial no direito brasileiro (Lei 11.101/2005, 

art. 181, I a III), as ponderações de BOLLINO são bastante pertinentes à situação criada 

pelo artigo 1.030, parágrafo único do Código Civil, inclusive, com certas reservas, no que 

toca à penhora e à liquidação de cotas, de que o dispositivo também trata. É o que se verá a 

seguir. 

 

2.2.2.2 A penhora e liquidação de cotas como causa para exclusão do 

sócio 

 

A possibilidade de constrição judicial de cotas sociais para satisfação de dívidas 

pessoais do sócio, bem assim as suas conseqüências em relação ao vínculo societário foram 

objeto de intensa e apaixonada controvérsia, tanto na doutrina quanto na jurisprudência 

brasileiras.143 

 

Os autores da primeira metade do século XX, como Waldemar FERREIRA144 e 

J.X. CARVALHO DE MENDONÇA145, por exemplo, combatiam tal possibilidade, 

argumentando que os bens e direitos com que o sócio integralizava sua participação 

societária deixavam de pertencer-lhe desde o momento da integralização do capital e 

                                                 
142 Cf. Le cause di esclusioni... (cit.), p. 398/400. 
143 Saliente-se, desde logo, que tal controvérsia não atinge as sociedades por ações, em virtude de a Lei 
6.404/1976 contemplar expressamente a possibilidade. O seu artigo 42, §2º, estabelece: “Emitido o 
certificado de depósito (de ações), as ações depositadas, seus rendimentos, o valor de resgate ou de 

amortização não poderão ser objeto de penhora, arresto, seqüestro, busca ou apreensão, ou qualquer outro 

embaraço que impeça sua entrega ao titular do certificado, mas este poderá ser objeto de penhora ou de 

qualquer medida cautelar por obrigação do seu titular.” Já os artigos 31, §2º e 100, I, “f”, da mesma Lei, 
dispõem que a transmissão da titularidade por decorrência de arrematação, adjudicação ou outro ato judicial 
opera-se por meio de averbação no livro de “Registro de Ações Nominativas” da companhia. 
144 Tratado... cit., p. 128. 
145 Tratado...cit., v. 3, p. 105. 
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destinavam-se à garantia exclusiva dos credores da sociedade. Além disso, as cotas 

representativas deste capital não tinham existência autônoma, tanto que não davam ensejo 

à emissão do correspondente certificado, como no caso das ações de sociedades anônimas. 

 

Defendendo posição intermediária, Egberto Lacerda TEIXEIRA146 sustentava 

que a penhora de cotas poderia ser processada como uma espécie de reserva de quinhão – 

no rosto dos autos, portanto – de tal sorte que eventuais fundos ou dividendos distribuídos 

ao sócio devedor, inclusive por ocasião da liquidação da sociedade, seriam revertidos em 

favor de seus credores. 

 

Na metade final do século passado, principalmente a partir da entrada em vigor 

do Código de Processo Civil de 1973, a doutrina passou a reconhecer nas cotas sociais 

bens móveis dotados de valor econômico próprio e, por conseguinte, passaram a admitir 

com maior freqüência a respectiva penhorabilidade. 

 

Amador PAES DE ALMEIDA, em monografia sobre a execução dos bens dos 

sócios, traça um panorama da evolução doutrinária e jurisprudencial e conclui 

favoravelmente à tese da penhorabilidade das cotas, citando, dentre outros autores com a 

mesma opinião, João Eunápio Borges, Humberto Theodoro Jr. e Carlos Henrique Abrão.147 

 

Na jurisprudência houve evolução similar. Até meados da década de 1980, os 

tribunais admitiam, quando muito, a penhora dos haveres destinados ao sócio devedor, em 

caso de liquidação da sociedade.148 

 

A partir de então, verificou-se que tal medida não atentava, necessariamente, 

contra o princípio da affectio societatis, e passou-se a admitir que a constrição judicial 

recaísse diretamente sobre a participação societária do devedor. Acórdão da Ministra 

Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça, prolatado no ano 2000 (anterior, 

                                                 
146 Das sociedade por quotas...cit., p. 268 
147
 Execução dos bens dos sócios: obrigações mercantis, tributárias, trabalhistas. Da desconsideração da 

personalidade jurídica: doutrina e jurisprudência, 5a ed., São Paulo, Saraiva, 2001, pp. 108 a 116. 
148 Cf. acórdão da lavra do Ministro Orozimbo Nonato in Revista Forense 122/382. Vide também STF-2ª 
Turma, RExtr. n.º 95381-PR, rel. Min. Décio Miranda, não conheceram, v.u., j. 14/12/1984, DJU 19.04.1985 
pp. 05457, Ement. v. 01374-02, p. 241; STF-1ª Turma, RExtr. n.º 90910-PR, rel. Min. Xavier de 
Albuquerque, deram prov., vencido o Min. Cunha Peixoto, j. 21/10/1980, DJU 14.11.1980 pp. 09492, RTJ 
95/834. 
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portanto, à promulgação do Código Civil de 2002), sintetiza essa nova orientação: “É 

possível a penhora de cotas pertencentes a sócio de sociedade de responsabilidade limitada, 

por dívida particular deste, em razão de inexistir vedação legal. Tal possibilidade encontra 

sustentação, inclusive, no art. 591, CPC, segundo o qual ‘o devedor responde, para o 

cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros, salvo as 

restrições estabelecidas em lei.’ ”149 

 

A evolução jurisprudencial e doutrinária pode ser explicada, também, pela 

aceitação cada vez maior da doutrina de Tullio ASCARELLI sobre o contrato plurilateral. 

Como citado anteriormente150, a percepção de que o contrato de sociedade poderia ser 

rompido apenas com relação a uma das partes, mantendo-se vigente com relação às 

demais, parece ter servido como ponto de equilíbrio entre os legítimos direitos dos 

credores dos sócios e a necessidade de preservação da empresa, em vista da sua função 

social. 

 

E não poderia ser mesmo de outro modo. Além de o artigo 391 do Código Civil 

reiterar o comando de que todos os bens do devedor respondem pelo inadimplemento de 

suas obrigações, o princípio da separação patrimonial entre a sociedade e os sócios 

constituir-se-ia no mais eficaz instrumento de fraude contra credores, se fosse possível a 

um indivíduo transferir o seu patrimônio a uma pessoa jurídica e não ter sequer a 

respectiva participação constrita para pagamento de suas dívidas.151 

 

Todavia, a aceitação da possibilidade de penhora de cotas sociais deu origem a 

um novo problema: qual seria a situação do eventual arrematante dessas cotas? Ingressaria 

                                                 
149 STJ – 3ª Turma – REsp n° 221 625, Rela.  Mina. Nancy Andrighi. J. 7/12/00, v.u. DJU 7/5/01, pág 138. 
No mesmo sentido, vide TJRJ-15ª Câm., Ag. 2000.002.00747, rel. Des. José Pimentel Marques, deram prov., 
j. 03/05/2000; TJRJ-6ª Câm., Ag. 1999.002.11024, rel. Des. Marianna Pereira Nunes, deram prov., j. 
15/02/2000; TJRJ-15ª Câm., Ag. 1999.002.03131, rel. Des. Wellington Jones Paiva, neg. prov., j. 
17/11/1999; TJRJ – 16ª Câm., Ag. 1999.002.02593, rel. Des. Gilberto Rego, neg. prov., j. 10/08/1999, publ. 
Revista de Direito do TJERJ., 44/299, dentre incontáveis outros de diversos tribunais. 
150 Vide capítulo “Delimitação do Problema”. 
151 Na verdade, mais do que as cotas, os próprios bens desviados para o patrimônio da sociedade poderiam 
ser objeto de constrição em tal hipótese, já que o artigo 50 do Código Civil consagrou a teoria da 
desconsideração da personalidade jurídica: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, 
caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da 
parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e 
determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da 
pessoa jurídica.” Vide tb. Amador PAES DE ALMEIDA, Execução... cit., p. 177 e ss. 
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ele na sociedade, à revelia dos demais sócios, ou teria apenas o direito de liquidá-las para 

solver o seu crédito com o respectivo produto? 

 

A resposta jurisprudencial pode ser encontrada no mesmo acórdão do STJ, 

acima citado: "Os efeitos da penhora incidente sobre as cotas sociais devem ser 

determinados levando em consideração os princípios societários. Destarte, havendo 

restrição ao ingresso do credor como sócio, deve-se facultar à sociedade, na qualidade de 

terceira interessada, remir a execução, remir o bem ou concedê-la; e aos demais sócios a 

preferência na aquisição das cotas, a tanto por tanto (CPC, arts. 1.117, 1.118 e 1.119), 

assegurando-se ao credor, não ocorrendo solução satisfatória, o direito de requerer a 

dissolução total ou parcial da sociedade.” 

 

No tocante às sociedades simples e limitadas, o Código Civil de 2002 acolheu 

amplamente esse entendimento, tendo estipulado que na insuficiência de outros bens do 

sócio, poderá a execução recair sobre o que lhe couber nos eventuais lucros ou no acervo 

social, em caso de liquidação (art. 1.026, caput). 

 

Se a sociedade não estiver sendo liquidada e não possuir lucros a distribuir, 

poderá o credor requerer a liquidação da cota do devedor (art. 1.026, parágrafo único), 

hipótese em que o sócio inadimplente com suas obrigações pessoais será excluído “de 

pleno Direito” da sociedade (artigo 1.030, parágrafo único). 

 

Note-se, contudo, que a exclusão não deverá ocorrer se a liquidação de apenas 

uma parte das cotas do devedor bastar para satisfazer suas dívidas. Afinal, não só a 

execução se deve processar pelo meio menos gravoso (CPC, art. 620), como também se 

deve ater ao “princípio do resultado”; ou seja, limitar-se ao necessário e suficiente para 

solver a dívida (CPC, art. 692, parágrafo único).152 

 

Por outro lado, cumpre frisar, em face do princípio da preservação da empresa, 

que o credor não pode simplesmente “optar” pela liquidação da cota do devedor, em 

                                                 
152 CPC, art. 692, parágrafo único: “Será suspensa a arrematação logo que o produto da alienação dos bens 
bastar para o pagamento do credor.” Cf. Araken de ASSIS, Manual da Execução, 9ª ed., São Paulo, Revista 
dos Tribunais, 2004, p. 94. 



 

70 
 
  

havendo lucros a distribuir suficientes para satisfazer-lhe o crédito. Em tal hipótese, a 

sociedade – cujo patrimônio terá que ser reduzido para que se proceda à liquidação das 

cotas – pode-se valer de embargos de terceiro153 (CPC, art. 1046)154 para demonstrar que o 

direito do credor será satisfeito com os dividendos cabentes ao sócio devedor, e com isso 

lograr manter intactos os bens utilizados na atividade. 

 

No tocante às sociedades em nome coletivo e aos sócios comanditados das 

comanditas simples (cf. art. 1046), o Código Civil, inexplicavelmente, optou por solução 

diversa. De fato, o seu artigo 1.043, caput e parágrafo único, estabelecem que o credor 

particular do sócio não poderá pretender a liquidação da cota do devedor antes de a 

sociedade se dissolver, a menos que esta tenha sido prorrogada tacitamente, ou que tenha 

sido acolhida oposição judicial do credor à prorrogação. Menos mal que o dispositivo 

tenha aplicação limitada às sociedades celebradas por prazo determinado. Para sociedades 

desses mesmos tipos constituídas por prazo indeterminado, e também para os sócios 

comanditários, em qualquer hipótese, aplica-se a regra do artigo 1.206, acima 

comentado.155 

 

Em suma, ressalvando o disposto no artigo 1.043, pode-se dizer que as cotas 

sociais são bens móveis que integram o patrimônio do sócio, e podem ser objeto de 

penhora. No entanto, a constrição judicial não atinge o status de sócio do devedor, mas 

apenas os direitos patrimoniais que ela confere ao respectivo titular, de modo que, em 

momento algum, poder-se-á cogitar da ingerência do credor na sociedade, a não ser que os 

demais sócios admitam o seu ingresso. 

 

 

 

 
                                                 
153 “Representando as cotas os direitos do cotista sobre o patrimônio líquido da sociedade, a penhora que 
recai sobre elas pode ser atacada pela sociedade via dos embargos de terceiro.” (REsp n° 30 854 - SP, 4ª 
Turma do Superior Tribunal de Justiça, v un., Rei Min Sálvio de Figueiredo Teixeira, em 8/3/94, DJU de 
18/4/94, pág 8500). 
154 CPC, art. 1046: “Quem, não sendo parte no processo, sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens 
por ato de apreensão judicial, em casos como o de penhora, depósito, arresto, seqüestro, alienação judicial, 
arrecadação, arrolamento, inventário, partilha, poderá requerer lhes sejam manutenidos ou restituídos por 
meio de embargos.” 
155 Cf. Arnoldo WALD, Comentários ao Novo Código Civil, v. XIV, coord. Sálvio de Figueiredo Teixeira, 
Rio de Janeiro, Forense, 2005, p. 283. 
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2.2.2.3 A incapacidade superveniente do sócio pessoa física como causa 

para sua exclusão 

 

A solução jurídica para a hipótese de incapacidade superveniente do sócio 

pessoa física é um pouco diversa da que é adotada nos casos de falência do sócio 

empresário, ou de liquidação de sua cota por conta de suas dívidas pessoais. 

 

Se, naqueles casos, a exclusão do sócio se dá “de pleno Direito”, nestes ela 

depende de iniciativa da maioria dos sócios remanescentes, que deverão postular em juízo a 

exclusão do sócio incapacitado (cf. artigo 1.030, caput, do Código Civil). 

 

Fica implícito, nessa mudança de orientação legal, que o comando desse 

dispositivo não pode ser interpretado de forma absoluta; em outras palavras, há que se 

ponderar, ante as circunstâncias do caso concreto, se a incapacidade superveniente do sócio 

tem o condão de prejudicar o cumprimento dos seus deveres sociais, ou coloca em risco a 

continuidade da empresa ou, ainda compromete, de forma irremediável, a affectio 

societatis. 

 

Com efeito, não apenas a exclusão fica submetida ao crivo dos sócios 

remanescentes – que podem ou não tomar a iniciativa de ingressar em Juízo – mas 

também, e principalmente, do juiz, que deverá verificar, caso a caso, se de fato a exclusão 

é necessária para a preservação da empresa, e indeferir a pretensão da maioria 

remanescente, se ficar convencido do contrário. 

 

Deveras, há várias situações em que a exclusão do sócio incapacitado pode-se 

revelar medida exagerada, desnecessária e até mesmo prejudicial para a própria sociedade, 

na medida em que terá que arcar com o pagamento dos haveres desse sócio. 

 

Em uma sociedade de capitais – na qual, como já mencionado, a pessoa dos 

sócios não constitui premissa da existência da sociedade – não haveria justificativa alguma 

para a exclusão do sócio incapacitado, mormente se seus interesses patrimoniais estiverem 
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sendo cuidados por um curador judicialmente nomeado156. Quando muito, poder-se-ia 

admitir o afastamento do sócio se o seu curador pusesse em risco a continuidade da 

empresa. 

 

Ademais, nem todas as causas de incapacidade são permanentes. Roberto de 

RUGGIERO157 classifica-as conforme as ordens de fatos naturais ou jurídicos que as 

ensejam, identificando a idade, a saúde, a condenação penal, a condição de estrangeiro e o 

estado familiar como alguns desses fatores. Não é preciso nenhum esforço intelectual para 

se admitir, por exemplo, que uma doença se revele incapacitante apenas até que seja 

curada.  

 

Deve-se notar que o artigo 1.030. caput do Código Civil não faz nenhuma 

restrição ao tipo ou à duração da incapacidade como causa para a exclusão do sócio. 

Outrossim, é fundamental que os sócios remanescentes e o juiz ponderem se tal 

incapacidade representa, de fato, obstáculo na vida social. 

 

Outra questão que a lei deixa em aberto é saber se a incapacidade do sócio 

precisa ser previamente declarada em juízo para que os sócios, somente então, ingressem 

com a ação visando à sua exclusão, ou se a mera ocorrência de fatos indicativos dessa 

incapacidade já lhes proporciona interesse de agir. 

 

Não obstante o citado artigo 1.030, caput, não tenha ampliado o rol dos 

legitimados a requerer interdição judicial (Código Civil, art. 1.768), o fato é que os 

provimentos jurisdicionais não se confundem.  

 

A exclusão do sócio em razão de incapacidade superveniente produzirá, tão-

somente, o seu afastamento da sociedade e a apuração dos seus haveres, nada significando 

em termos de sua capacidade para a prática dos demais atos da vida civil e empresarial. Por 

paradoxal que possa parecer, nada impedirá que essa pessoa constitua nova sociedade, com 

outros sócios. 

                                                 
156 Cf. Código Civil, arts. 1.767 e ss. 
157 Roberto de RUGGIERO, Instituições de Direito Civil, v. I, trad. Ary dos Santos, São Paulo, Saraiva, 
1957, p.380 e ss. 
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Já a declaração de interdição, essa sim, implicará uma capitis diminutio para o 

interditado, que poderá ocasionar, ulteriormente, a sua exclusão de sociedade da qual faça 

parte. 

 

2.2.3 Disciplina legal da exclusão de sócio 

 

Como noticia Giuseppe BOLLINO158, a primeira lei a tratar expressamente da 

possibilidade de exclusão do sócio é o Código prussiano de 1794. 

 

No Brasil, o primeiro diploma a tratar da matéria foi o Código Comercial de 

1850, que em seu artigo 289 cominava a obrigação de integralização do capital social, sob 

pena de responsabilidade do sócio remisso por danos ou, a critério dos demais sócios, de 

rescisão da sociedade em relação a si. Já o artigo 339 do mesmo diploma previa a 

possibilidade de o sócio “ser despedido com causa justificada”, hipótese em que este 

permaneceria responsável por obrigações contraídas e perdas havidas até a data da 

despedida. 

 

Contudo, ante a inexistência de critérios precisos sobre o que constituiria “causa 

justificada”, bem como o silêncio de todas as normas de direito societário quanto ao 

procedimento para exclusão159, surgiu intensa controvérsia entre os operadores do Direito 

acerca de questões como a necessidade de previsão contratual explícita acerca da 

possibilidade de exclusão do sócio; a necessidade de interpelação judicial para caracterizar 

a mora do sócio com relação aos seus deveres e obrigações sociais; e até mesmo sobre a 

necessidade de processo judicial, com observância dos princípios da ampla defesa e do 

contraditório, para legitimar o afastamento.160 

 

Parte substancial dessas controvérsias foi levada a cabo com o advento do 

Código Civil de 2002, que, no artigo 1.030, caput e parágrafo único, disciplinou o 

                                                 
158 Le cause di esclusione (cit.), p. 377. 
159 Nem o Código Comercial, nem o Decreto 3.708/1919 (que regulava a constituição das sociedades por 
quotas de responsabilidade limitada), nem o Decreto-Lei 2.627/1940 (que dispunha sobre as sociedades por 
ações) e nem a Lei 6.404/1976, que instituiu nova disciplina para esse tipo societário continham qualquer 
disposição a respeito do procedimento para o afastamento compulsório do sócio.   
160 Vide, a esse respeito, Egberto Lacerda TEIXEIRA, Das sociedades... cit., pp. 271 e ss. 
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procedimento de exclusão de sócios das sociedades simples, em nome coletivo e em 

comandita simples; e nos artigos 1.058 e 1.085, fez o mesmo com relação às sociedades 

limitadas.161 

 

No caso dos três primeiros tipos societários mencionados, a exclusão pode-se 

dar “de pleno Direito”, se for declarada a falência do sócio ou se este tiver as suas cotas 

penhoradas e liquidadas para satisfação de dívidas pessoais.162 

 

Além disso, o afastamento compulsório pode ocorrer por iniciativa da maioria 

dos demais sócios (contados por cabeça, e não de acordo com as respectivas participações 

no capital social), quando tiver havido “falta grave” do excluído no cumprimento das 

obrigações sociais. 

 

Nesse caso, porém, a exclusão será operada por meio de ação judicial, exceto na 

hipótese do parágrafo único do artigo 1.004 do mesmo diploma (mora na obrigação de 

integralizar o capital), que foi expressamente ressalvada no artigo 1.030, caput. 

 

Já no caso das sociedades limitadas, poderá haver a exclusão não apenas nas 

hipóteses e na forma dos artigos 1.004 e 1.030, mas também quando o sócio tiver praticado 

ato de “inegável gravidade”, assim entendido aquele que coloca em risco a continuidade da 

empresa, nos termos do artigo 1.085 do Código Civil (por exemplo, a não integralização 

das cotas, conforme estabelece o artigo 1.058).  

 

Em tal circunstância, a exclusão se dará por iniciativa da maioria dos sócios, 

representando mais da metade do capital social, e será implantada por meio de alteração 

do contrato social. Para tanto, o contrato social precisa contemplar expressamente a 

possibilidade de exclusão por justa causa; e a deliberação terá que ser em reunião ou 

assembléia convocada especialmente para esse fim, para a qual o “acusado” (sic) deverá 

ser cientificado em tempo hábil para comparecer e para exercer o seu direito de defesa. 

                                                 
161 Como mencionado, ambos os dispositivos podem ser aplicados subsidiariamente às sociedades anônimas, 
se e quando necessário para a preservação da empresa. 
162 Vide capítulos 2.2.2.1 e 2.2.2.2, supra. Importa esclarecer que, apesar de o Código Civil não ser explícito 
a esse respeito, a liquidação das cotas penhoradas ou que pertenciam ao sócio falido far-se-á judicialmente, 
no âmbito da ação de execução ou do processo de falência em curso. 
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Note-se, contudo, que a exigência de quorum qualificado (maioria dos sócios 

representando mais da metade do capital social) torna impossível a exclusão extrajudicial 

do sócio que detenha, isoladamente, a maioria das cotas de uma sociedade limitada. Por 

óbvio, isso não impede os demais sócios de buscarem em juízo proteger a sociedade contra 

eventuais atos do sócio majoritário que ameacem a continuidade da mesma. 

 

Da mesma forma, a referência à maioria “dos sócios” torna o artigo 1.085 

inaplicável às sociedades compostas por apenas duas pessoas, devendo o sócio que 

pretender o afastamento do outro reivindicá-lo em juízo.163 

 

Finalmente, no que diz respeito às sociedades anônimas, além dos casos em que 

houver a aplicação subsidiária das disposições e, por conseguinte, dos procedimentos de 

exclusão previstos no Código Civil (cf. art. 1.089), o afastamento do sócio em mora com 

sua obrigação de integralizar o capital será implementado – caso a companhia assim 

delibere – por meio da venda das suas ações em leilão especial, realizado em bolsa de 

valores. Aplica-se, nessa hipótese, o disposto no artigo 107, §§ 2º a 4º da Lei 

6.404/1976.164 

                                                 
163 Cf. Priscila M. P. Corrêa da Fonseca, Dissolução parcial, retirada e exclusão de sócio, São Paulo, Atlas, 
2002, p. 58.  
164 “Art. 107. Verificada a mora do acionista, a companhia pode, à sua escolha: 
I - promover contra o acionista, e os que com ele forem solidariamente responsáveis (artigo 108), processo de 
execução para cobrar as importâncias devidas, servindo o boletim de subscrição e o aviso de chamada como 
título extrajudicial nos termos do Código de Processo Civil; ou 
II - mandar vender as ações em bolsa de valores, por conta e risco do acionista. 
§ 1º (omissis) 
§ 2º A venda será feita em leilão especial na bolsa de valores do lugar da sede social, ou, se não houver, na 
mais próxima, depois de publicado aviso, por 3 (três) vezes, com antecedência mínima de 3 (três) dias. Do 
produto da venda serão deduzidas as despesas com a operação e, se previstos no estatuto, os juros, correção 
monetária e multa, ficando o saldo à disposição do ex-acionista, na sede da sociedade. 
§ 3º É facultado à companhia, mesmo após iniciada a cobrança judicial, mandar vender a ação em bolsa de 
valores; a companhia poderá também promover a cobrança judicial se as ações oferecidas em bolsa não 
encontrarem tomador, ou se o preço apurado não bastar para pagar os débitos do acionista. 
§ 4º Se a companhia não conseguir, por qualquer dos meios previstos neste artigo, a integralização das ações, 
poderá declará-las caducas e fazer suas as entradas realizadas, integralizando-as com lucros ou reservas, 
exceto a legal; se não tiver lucros e reservas suficientes, terá o prazo de 1 (um) ano para colocar as ações 
caídas em comisso, findo o qual, não tendo sido encontrado comprador, a assembléia-geral deliberará sobre a 
redução do capital em importância correspondente.” 
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2.3 Da resilição parcial do contrato de sociedade (dissolução 

parcial em sentido estrito)
165 

 

Como mencionado alhures, a Constituição Federal erige à condição de garantia 

fundamental os direitos de associação e de dissociação, consoante o disposto no seu artigo 

5º, inciso XX (“Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer 

associado.”). 

 

No que diz respeito às sociedades empresárias, esse direito concretiza-se na 

possibilidade de recesso de sócios insatisfeitos com as deliberações tomadas pela 

sociedade, bem como na possibilidade de exclusão do sócio inadimplente com seus 

deveres sociais ou que ameace a continuidade da empresa. 

 

Há casos, porém, em que a insatisfação de um sócio não lhe autoriza o exercício 

do direito de recesso, tampouco fica configurada a possibilidade de sua exclusão, malgrado 

a vontade de permanecer associado (a affectio societatis) tenha desaparecido. 

 

De que forma, então, a liberdade constitucional de dissociação pode ser 

materializada nesses casos? 

 

Evidentemente, a primeira alternativa é a busca por uma solução consensual. A 

matéria societária envolve, em regra, direitos patrimoniais disponíveis, que podem ser 

objeto de livre convenção entre os interessados.  

 

Desse modo, os sócios podem deliberar o encerramento das atividades da 

sociedade por unanimidade nas sociedades simples; em nome coletivo; em comandita 

simples; e limitadas, quando celebradas por prazo determinado (Código Civil, art. 1.033, 

II); ou por maioria absoluta dos sócios, quando aquelas sociedades tiverem sido celebradas 

                                                 
165 A expressão “dissolução parcial” tem duas acepções: uma, extensiva, remete a todas as formas de extinção 
parcial do vínculo societário; e a outra, consagrada na doutrina e na jurisprudência, restritiva, designa a 
hipótese estudada neste capítulo. Vide nota de rodapé n.º 172. 
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por prazo indeterminado (Código Civil, art. 1.033, III) e quando se tratar de sociedades por 

ações (Lei 6.404/1976, art. 206, I, “c” c/c art. 136, X).166 

 

Outra solução consensual possível seria a transferência, no mais das vezes a 

título oneroso, da participação do sócio insatisfeito para os demais, ou para terceiros. 

Todavia, os sócios remanescentes podem não ter interesse ou não dispor de meios para 

adquirir a participação do sócio que pretende desligar-se. Ademais, pode existir limitação 

ou óbice à transferência de ações ou cotas para terceiros.167 

 

Não sendo alcançado, pois, o consenso entre os sócios, faz-se necessário 

verificar se o Direito oferece alguma solução cogente, e se tal solução é condizente com os 

fins sociais a que se destina e às exigências do bem comum (cf. Lei de Introdução ao 

Código Civil, art. 5º). Para tanto, convém traçar breve panorama histórico sobre a matéria. 

 

O artigo 1.399, V do revogado Código Civil de 1916, arrolava a “renúncia” de 

qualquer dos sócios dentre as causas de dissolução das sociedades celebradas por prazo 

indeterminado. No mesmo sentido, o artigo 335, 5, do Código Comercial, reputava 

dissolvida a sociedade de prazo indeterminado “por vontade de um dos sócios”. 

 

Tais regras constituíam reflexo da orientação marcadamente individualista que 

inspirou as legislações a partir do final do século XVIII, após a Revolução Francesa; e que 

só começou a ser flexibilizada em meados da década de 1930, após a quebra da Bolsa de 

Valores de Nova Iorque. 

 

                                                 
166 Ressalvando-se que a liquidação de sociedade próspera pode caracterizar abuso no exercício do poder de 
controle (Lei 6.404/1976, art. 117, §1º, “b”). 
167 No caso das sociedades simples, em nome coletivo e em comandita simples, é vedada a cessão de cotas 
sem a concordância expressa dos demais sócios (Código Civil, artigos 1.002 e 1.003). No caso das 
sociedades limitadas, o contrato social pode dispor livremente a respeito; mas no seu silêncio, a transferência 
de cotas a terceiros só poderá ser implementada se não houver oposição de sócios representando mais de um 
quarto do capital social (art. 1.057). Já no caso das sociedades por ações, inexistem quaisquer restrições 
legais à negociação dos papéis de sua emissão; o estatuto, porém, pode contemplá-las, a teor do artigo 36 da 
Lei 6.404/1976. 
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Não obstante, Priscila M. P. CORRÊA DA FONSECA registra que os tribunais, 

já na primeira metade do século passado, manifestavam seu desassossego com a 

discricionariedade atribuída aos sócios em relação à continuidade da empresa.168 

 

Tratava-se da incipiente percepção de que, na órbita desta, gravitam interesses 

de diversas ordens, que não poderiam ficar incondicionalmente sujeitos à potestade dos 

sócios. Em outras palavras, começava a delinear-se o princípio da preservação da empresa, 

em reconhecimento à função social. 

 

Em um primeiro momento, a inquietação dos Tribunais manifestou-se, segundo 

a mesma autora, na apreciação da boa-fé, da tempestividade e da oportunidade da renúncia 

do sócio, a teor do que estabelecia o artigo 1.404 do Código Civil de 1916.169  

 

Na doutrina, autores nacionais e estrangeiros invocavam a necessidade de 

preservação da empresa em debates como, por exemplo, aquele acerca da validade da 

cláusula contratual que retirava do sócio o direito de dissolver a sociedade sem justa 

causa.170 

 

Assim foi até que o Supremo Tribunal Federal, de forma pioneira e ousada171, 

passou a conceder àqueles que pleiteavam a dissolução total de sociedades celebradas por 

prazo indeterminado (com fulcro na legislação então vigente), um provimento parcial, 

consistente na autorização para o sócio deixar a sociedade, mediante a apuração de seus 

haveres como se se tratasse da própria dissolução, ainda que a sociedade continuasse a 

existir. 

 

Em outras palavras, a despeito da inexistência de previsão legal específica, 

passou-se a admitir a resilição, ou denúncia, do vínculo do sócio para com a sociedade, 

                                                 
168 Dissolução... cit., p. 71. 
169 Art. 1.404: “A renúncia de um dos sócios só dissolve a sociedade (art. 1.399, V), quando feita de boa-fé, 
em tempo oportuno, e notificada aos sócios 2 (dois) meses antes.” 
170 Cf. Rubens Requião, A preservação da sociedade comercial pela exclusão de sócio, tese (provimento de 
cátedra), Universidade do Paraná, Faculdade de Direito, Curitiba, 1959, p. 177 e ss. 
171 José Waldecy LUCENA (Das sociedades limitadas, 6ª ed., Rio de Janeiro, Renovar, 2005, p. 940 e ss.) 
cita acórdão publicado a partir da página 1.054 do volume 89 da Revista Trimestral de Jurisprudência do 
STF, relatado pelo Ministro Décio Miranda, como autêntico leading case na matéria. 
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mediante a simples e genérica alegação de incompatibilidade entre os sócios, com ruptura 

da affectio societatis; o que ficou conhecido como “dissolução parcial”.172 

 

A solução pretoriana encontrou imediata aceitação. A autora citada há pouco, 

reportando a opinião de outros juristas, comenta o acerto dessa orientação, aduzindo que se 

o sócio fazia jus à dissolução, e esta deixava de ser decretada por medida de proteção à 

sociedade, não seria razoável obrigá-lo a permanecer indefinidamente associado.173 

 

Paulo Salvador FRONTINI relata que a aplicação do instituto foi mais e mais 

ampliada, servindo, por vezes, como sucedâneo da exclusão de sócios minoritários, ainda 

que não tivessem cometido infração contratual; em outros casos, possibilitando que a 

sociedade prosseguisse com apenas um sócio nas situações em que tinha originalmente 

dois, mediante a aplicação analógica do disposto no artigo 206, I, d da Lei 6.404/1976; e 

até mesmo para que o sócio minoritário lograsse continuar a empresa, ainda que a maioria 

estivesse desinteressada.174 

 

Mauro Rodrigues PENTEADO, por seu turno, registra que a “dissolução 

parcial” em sentido estrito era de aplicação inicialmente restrita às então chamadas 

sociedades por cotas de responsabilidade limitada. A jurisprudência, posteriormente, 

passou a admiti-la também nas sociedades civis (atuais sociedades simples) e até mesmo 

nas sociedades anônimas, mormente nas de capital fechado cujos estatutos lhes retiravam a 

feição capitalista.175 

 

                                                 
172 A expressão é objeto de censura por muitos autores. A crítica que nos parece mais relevante é a que alude 
à possibilidade de confusão entre a situação específica da denúncia, por um dos sócios, do seu vínculo com a 
sociedade; e as demais formas de extinção desse vínculo, que, em última análise, são também maneiras de 
dissolver “parcialmente” a sociedade. Sobre o assunto, vide Priscila M. P. CORRÊA DA FONSECA, 
Dissolução parcial, retirada... cit., p. 66 a 70. 
173 Priscila M. P. CORRÊA DA FONSECA, Dissolução parcial, retirada...cit., p. 72. 
174 Paulo Salvador FRONTINI, “Sociedade por quota – Morte de um dos sócios – Herdeiros pretendendo a 

dissolução parcial – Dissolução total requerida pela maioria social – Continuidade da empresa. 

Comentários. Recurso Especial 61.278-SP (95/0008381-7)” in RDM 116/171-79, out./dez. 1999. 
175 Mauro Rodrigues PENTEADO, Dissolução... cit., pp. 97/98, 140-43; 188-193. Anote-se, porém, que o 
autor critica veementemente a decisão por ele citada como paradigma acerca da possibilidade de dissolução 
parcial das companhias. 
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Finalmente, após décadas de amadurecimento jurisprudencial, foi promulgado o 

Código Civil de 2002, que estabeleceu novos contornos legais para resilição parcial do 

vínculo societário. 

 

Com efeito, o artigo 1.029 do referido diploma, contido no capítulo destinado 

às sociedades simples, estabelece que “além dos casos previstos na lei ou no contrato, 

qualquer sócio pode retirar-se da sociedade; se de prazo indeterminado, mediante 

notificação aos demais sócios, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias; se de prazo 

determinado, provando judicialmente justa causa.” 

 

Deve-se notar que a primeira parte do dispositivo foi inspirada no artigo 1.404 

do Código Civil de 1916, acima referido, e que a denúncia parcial do contrato de sociedade 

opera-se por meio de notificação, judicial ou extrajudicial, aos demais sócios.176 

 

No tocante à segunda parte do dispositivo, há que se perquirir, em face das 

circunstâncias de cada caso, se o motivo apresentado pela parte justifica o pedido de 

afastamento antes do decurso do prazo social, cabendo frisar que a alegação, pura e 

simples, de quebra da affectio societatis só deverá ser acolhida quando a continuidade da 

empresa tiver sido posta em risco.177 

 

Por outro lado, a natureza jurídica do rompimento parcial do vínculo societário, 

em tal hipótese – resilição (pela vontade da parte); resolução (por inadimplemento); 

rescisão (por lesão) – dependerá justamente da razão invocada pela parte. 

 

Todavia, a questão mais importante, relativamente ao artigo 1.029 do Código 

Civil, é saber se o mesmo pode ser aplicado às sociedades limitadas e, em caráter 

subsidiário, às sociedades por ações marcadas pela pessoalidade. 

 

                                                 
176 A notificação é dispensável se a dissolução for requerida judicialmente. Vide TJSP-1ª Câm. Dir. Privado, 
Ap. 442.767-4/8-00-Osasco, rel. Des. Vicentini Barroso, prov. parcialmente, v.u., j. 06/03/2007. 
177 Vide capítulo 2.2.2. 
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José Waldecy LUCENA entende que sim, embora caracterize a denúncia 

parcial do vínculo societário como hipótese de recesso.178 E também a jurisprudência 

parece inclinar-se no mesmo sentido. 

 

O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por ocasião do julgamento da 

apelação cível n.º 335255-0179, admitiu expressamente a aplicação do artigo 1.029 às 

sociedades limitadas, “por suprir lacuna” do respectivo capítulo do Código Civil. 

 

Também o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso 

Especial 646221-PR180, admitiu a aplicação subsidiária do dispositivo em comento às 

sociedades limitadas.  

 

Na ocasião, a turma julgadora debatia qual deveria ser a data-base para o 

cálculo dos haveres do sócio que havia pleiteado, originalmente, a dissolução parcial em 

sentido estrito de uma sociedade limitada, fundando-se na quebra da affectio societatis. 

 

O Ministro Relator, Humberto Gomes de Barros, defendeu a tese de que a data-

base deveria ser a do trânsito em julgado da decisão que acolheu o pedido de afastamento, 

porquanto esta teria efeito desconstitutivo do vínculo societário, e não meramente 

declaratório do rompimento. 

 

A Ministra Nancy Andrighi inaugurou divergência, argumentando que a data 

deveria variar conforme o motivo do afastamento – no que é acompanhada pela 

esmagadora maioria da jurisprudência e da doutrina – e que, no caso específico da 

                                                 
178 Das sociedades limitadas... cit., pp. 958/59. Deve-se notar, contudo, a contradição entre a tese do autor, de 
que o artigo 1.029 do Código Civil contempla hipóteses de direito de recesso, e a de que ele é aplicável às 
sociedades limitadas. Com efeito, a disciplina das sociedades simples só é aplicável às limitadas em caráter 
subsidiário; e no que toca ao direito de recesso, há disposição específica no capítulo que trata destas: o artigo 
1.077. Ademais, ainda que se verifique, na legislação brasileira, uma tendência ao alargamento do conceito 
doutrinário de recesso (cf. capítulo 2.1 supra), o fato é que, no rol das hipóteses de extinção parcial do 
vínculo societário, ele ainda se encontra no extremo oposto da resilição parcial imotivada, pois que só pode 
ser exercido em hipóteses taxativamente estabelecidas, na lei ou no contrato. Em suma, a resilição parcial 
imotivada pode ser confundida com tudo, menos com o direito de recesso. 
179 TJPR-12ª Câm., Ap. 335255-0, rel. Des. Celso Rotoli de Macedo, deram provimento, v.u., j. 02/08/2006, 
DJ n.º 7219, de 06/10/2006. 
180 STJ – REsp 646221/PR – 3ª Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 19/04/2005, DJU 30.05.2005 
p. 373, republicado em 08.08.2005 p. 303. 
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dissolução parcial fundada unicamente na vontade do sócio, deveria coincidir com a 

manifestação inequívoca dessa vontade (presumidamente, a data do efetivo afastamento). 

 

O principal argumento utilizado foi o de que, após o afastamento do sócio 

sponte propria, a sociedade limitada continuaria a exercer suas atividades, de modo que 

eventuais alterações no patrimônio desta não poderiam ser àquele imputadas. 

 

Mas a insigne Ministra foi além e invocou, exatamente, o artigo 1.029 do 

Código Civil, para dizer que a resilição parcial das sociedades celebradas por prazo 

indeterminado (sem distinção quanto ao tipo societário) poderia ser operada 

extrajudicialmente, mediante notificação tempestiva aos demais sócios, de sorte que a 

sentença, em tais casos, teria eficácia meramente declaratória. 

 

Os demais integrantes da turma, Ministros Castro Filho e Carlos Alberto 

Menezes Direito, acompanharam a divergência, o que permite afirmar que admitiram, a 

exemplo da Ministra Nancy Aldrighi, a aplicação do artigo 1.029 do Código Civil às 

sociedades limitadas (e por extensão lógica do argumento, às sociedades de pessoas 

travestidas de sociedades por ações).181 

 

Isso significa, como sustenta Nelson NERY JR.182, que se tratando de 

sociedades de pessoas celebradas por prazo indeterminado, a ação de conhecimento para 

pleitear a dissolução parcial em sentido estrito tornou-se despicienda. Deve-se ter presente, 

no entanto, que se sócio que denunciar o seu vínculo não chegar a consenso com seus pares 

na sociedade sobre o valor dos seus direitos, caberá ação de apuração de haveres para 

discutir, inclusive, os motivos do afastamento, o que repercutirá diretamente no montante a 

que faz jus, como será demonstrado na conclusão deste trabalho. 

 

                                                 
181 No mesmo sentido, vide TJRS-5ª Câm., Ag. nº 70021354741, rel. Des. Paulo Sérgio Scarparo, negaram 
prov., v.u., j. 26/09/2007, DJ 03.10.2007; e TJRS-6ª Câm., Ag. 70007092927, rel. Des. Léo Lima, deram 
prov., v.u., j. 16.03.2006, DJ 31.03.2006. 
182 Código Civil Comentado, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2006, p. 670. 
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2.4 Da extinção da personalidade jurídica do sócio 

 

A extinção da personalidade jurídica do sócio, seja por morte, no caso das 

pessoas físicas, seja pela dissolução183, fusão, incorporação por outra ou cisão total184, no 

caso das pessoas jurídicas, recebe o mesmo tratamento jurídico no que tange ao vínculo 

com a sociedade. Por isso, todas essas hipóteses serão tratadas em um único capítulo.185 

 

Sobreleva, nessa matéria, a distinção entre sociedades de pessoas e sociedades 

de capitais, porque, nestas, os sucessores do sócio cuja personalidade jurídica se extinguiu 

simplesmente se tornam os novos titulares da ação ou cota, podendo aliená-las, se assim 

desejarem, e as atividades da sociedade prosseguirão normalmente. Já nas sociedades de 

pessoas, vários são os desdobramentos possíveis. 

 

Na Lei 6.404/1976, a única disposição relativa à extinção da personalidade 

jurídica do sócio é o §2º do artigo 31, segundo o qual a transferência das ações por 

sucessão universal ou legado opera-se por meio de averbação no livro de “Registro de 

Ações Nominativas” (Lei 6.404/1976, art. 100, I), à vista de documento hábil, que ficará 

em poder da companhia. 

 

No mais, o diploma em questão traz apenas artigos que tratam da extinção, 

fusão, cisão ou incorporação da própria companhia e da outra sociedade com a qual a 

operação é celebrada. Isso se explica pelo fato de que tal diploma regula tipos societários 

cuja vocação é capitalista, nos quais, como afirmado, a sucessão na titularidade das ações 

ou cotas ocorre sem maiores percalços. 

 

Não obstante, os estatutos e a forma como são administradas tais companhias 

podem conferir-lhes caráter pessoal, hipótese em que a extinção da personalidade jurídica 

do sócio, se não for objeto de disposição estatutária específica, terá que ser regulada, 

subsidiariamente, pelo Código Civil, nos termos do artigo 1.089. 

                                                 
183 Sobre as causas de dissolução das sociedades empresárias, vide artigo 206 e 207 da Lei 6.404/1976; 
artigos 1.033, 1.044 e 1.087 do Código Civil de 2002. 
184 Cf. Código Civil, arts. 1.118 a 1.119, e art. 219, II da Lei 6.404/1976. 
185 Para evitar confusões terminológicas neste capítulo, o sócio pessoa jurídica não será designado pelos 
termos “sociedade” ou “companhia”. 
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Como regra geral, o Código Civil, que disciplina os tipos societários 

usualmente caracterizados pela pessoalidade, estabelece que a cota do sócio falecido 

deverá ser liquidada186 em favor dos seus sucessores, continuando a sociedade a existir, 

mas com seu capital reduzido (cf. art. 1.028, caput).187 

 

Poderão, no entanto, os sócios remanescentes estipular de forma diversa, seja 

no contrato social, seja por deliberação posterior ao evento, admitida não apenas a 

possibilidade de dissolução total, mas também a de os sucessores do sócio falecido 

ingressarem na sociedade (art. 1.028, incisos I a III). 

 

Há uma única exceção: tratando-se de sociedades em comandita simples, a 

regra geral é de que o falecimento do sócio comanditário acarreta, na ausência de 

disposição contratual em sentido contrário, a transferência de suas cotas aos respectivos 

herdeiros, que designarão quem os represente (cf. art. 1.050 do Código Civil). De fato, na 

medida em que os sócios comanditários não praticam atos de gestão nem emprestam seu 

nome à firma social, exercendo função eminentemente provedora de capitais, a sua 

identidade física é assaz irrelevante para a condução da sociedade – ao contrário do que 

ocorre com os sócios comanditados, que a administram e a representam, submetendo-se ao 

mesmo tratamento jurídico dado os integrantes de sociedades em nome coletivo (cf. art. 

1.046, parágrafo único do Código Civil). 

 

Perceba-se, ainda, que o efetivo ingresso dos sucessores na sociedade 

dependerá, invariavelmente, de sua concordância. Afinal, tanto no caso dos sócios 

comanditários quanto naqueles em que for deliberado que as cotas do falecido serão 

transferidas aos seus herdeiros, estes poderão aliená-las aos demais sócios ou a terceiros; e 

mesmo que isso não seja possível, os herdeiros poderão pleitear, judicialmente, a 

                                                 
186 Sobre a liquidação, vide Capítulo 3.2, infra. 
187 O regime anterior era distinto. Como regra geral, a morte do sócio acarretava a dissolução total da 
sociedade (cf. artigo 1.399, IV do Cód. Civil de 1916 e artigo 335, 4 do Código Comercial). Todavia, nas 
sociedades comerciais, os sócios sobrevivos poderiam convencionar a continuidade da empresa, com ou sem 
os herdeiros do falecido, com a ressalva de que herdeiros menores só poderiam se tornar sócios se fossem 
legalmente emancipados (Cód. Comercial, art. 308). Já nas então chamadas sociedades civis, a pretensão de 
continuidade, com ou sem os herdeiros do sócio morto, tinha que estar contemplada no contrato social (Cód. 
Civil, art. 1.402); mas os herdeiros menores poderiam ingressar na sociedade, salvo determinação judicial em 
contrário (Cód. Civil, art. 1403). 
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dissolução parcial em sentido estrito para extinguir seu vínculo com a sociedade, 

fundando-se não na quebra, mas na absoluta inexistência de affectio societatis. 

 

Por fim, tratando-se de sócio pessoa jurídica, faz-se necessário verificar se a 

sociedade de que fazia parte tem caráter intuitu personae, hipótese em que as disposições 

relativas ao falecimento do sócio pessoa física serão aplicáveis por analogia; ou se se trata 

de sociedade capitalista, à vista do que dispõe o seu contrato social e da maneira pela qual 

é administrada. Nesse último caso, a tendência é de que o sucessor da pessoa jurídica 

dissolvida, fundida, cindida ou incorporada sub-rogue-se nos seus direitos e nas suas 

obrigações (cf. Código Civil, arts. 1.116 e 1.119; e lei 6.404/1976, arts. 227, caput; 228, 

caput; e 229, §1º). 
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2.5 Outras hipóteses de extinção parcial do vínculo societário 

 

2.5.1 Resgate de ações 

 

A operação de resgate, aplicável unicamente nas sociedades por ações, consiste 

na aplicação de lucros ou reservas de companhia, com base em previsão estatutária, para 

aquisição de ações de sua própria emissão, a fim de retirá-las definitivamente de 

circulação. Pode acarretar, ou não, redução do capital social, conforme as ações sejam 

mantidas em tesouraria ou canceladas, e se não abranger a totalidade de ações uma classe, 

far-se-á mediante sorteio (Lei 6.404/1976, art. 44, caput c/c §§ 1º e 4º). 

 

Não se confunde com a hipótese de o acionista controlador realizar oferta 

pública para aquisição das demais ações em circulação (art. 4º, § 4º), pois que, nesse caso, 

é ele, acionista, quem arca com o custo da aquisição. Tampouco se confunde com as 

ofertas públicas de que tratam o artigo 254-A – aquisição das participações minoritárias em 

caso de alienação do controle da companhia (o chamado “tag along”) – e 257 – aquisição 

originária de controle – da mesma lei. 

 

O resgate representa, dessa forma, uma exceção à regra geral de proibição a que 

a companhia negocie com suas próprias ações (Lei 6.404/1976, art. 30, caput e § 1º), tendo 

sido introduzido, no Direito Brasileiro, pelo Decreto n.º 21.536, de 15 de junho de 1932, 

como forma de defesa do patrimônio social em face dos privilégios atribuídos às ações 

preferenciais, então criadas. O Decreto-Lei n.º 2.627, de 26 de setembro de 1940, estendeu 

a possibilidade às ações ordinárias, o que foi mantido pela Lei 6.404/1976, no seu artigo 

44.  

 

Fábio Konder COMPARATO reputa o resgate de ações ordinárias um 

liberalismo “excessivo e condenável”, porque transforma o instituto em um “expediente de 

escol para a expropriação abusiva de minoritários”.188  

 

                                                 
188 Fábio Konder Comparato, Funções e disfunções... cit., p. 125/126. 
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De fato, prossegue o autor, utilizando-se de recursos da empresa, e não de seus 

próprios, o acionista controlador logra excluir da sociedade acionistas minoritários 

“incômodos ou recalcitrantes”, sem apresentar nenhuma justificativa clara de benefício 

para a companhia. 

 

Visando a restringir essa forma anômala de utilização do instituto, a Lei 10.303, 

de 31 de outubro de 2001, fez incluir o parágrafo 6º no artigo 44 da Lei das S.A., 

determinando que o resgate de uma ou mais classes de ações só será efetuado se aprovado 

por acionistas representando a metade das ações atingidas, em assembléia convocada 

especificamente para esse fim.  

 

Estranhamente, porém, ficou ressalvada a possibilidade de o estatuto dispor de 

modo diverso, o que retira parte substancial dos efeitos práticos dessa inovação legislativa. 

 

Como forma de defesa dos acionistas minoritários contra tal iniciativa, 

evidentemente é possível cogitar de abuso do poder de controle (Lei 6.404/1976, art. 117, § 

1º, “c”) e da eventual anulação da deliberação, caso tenha sido decidida em assembléia (art. 

115). 

 

De forma mais ousada, pode-se cogitar inclusive da ilicitude de tal iniciativa – e 

conseqüentemente, de sua nulidade (Código Civil, art. 166, I c/c art. 185) quando não 

motivada pelo interesse social. Com efeito, o artigo 187 do mesmo Código reputa ilícito o 

ato praticado pelo titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites 

impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. 

 

Mas, em último caso, não logrando os acionistas minoritários abusivamente 

atingidos pelo resgate evitá-lo, será imperioso assegurar-lhes a mais ampla e justa 

indenização. O assunto voltará a ser abordado na conclusão. 

 

2.5.2  Desapropriação de ações e quotas  

 

A exemplo do que ocorreu com a penhora e liquidação de cotas sociais para 

satisfação de dívidas pessoais do sócio, a possibilidade de o Estado desapropriar ações e 
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cotas de sociedades empresárias foi questão bastante controvertida na doutrina e na 

jurisprudência brasileiras. 

 

Carlos Eduardo Thompson Flores LENZ189 relata, sobre esse assunto, que o 

debate só foi superado com a edição do Decreto-lei 856/1969, que acrescentou o parágrafo 

3º ao artigo 2º do Decreto-Lei 3.365/1941, que por sua vez regulava a desapropriação por 

razões de necessidade ou utilidade pública.190 

 

O autor cita, como caso paradigmático sobre a matéria, o acórdão proferido 

pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário n.º 38.644-MG, cujos 

termos foram sucessivamente reiterados, até a edição da Súmula 476.191 

 

Admitida, pois, a possibilidade de desapropriação de ações e cotas de 

sociedades empresárias por razões de necessidade ou utilidade pública, ou ainda por 

interesse social192, é possível distinguir três hipóteses: (i) a de serem desapropriadas todas 

as ações ou cotas de capital, de modo que a sociedade desapropriada seja transformada em 

“empresa” pública; (ii) a desapropriação de somente uma parte das ações ou cotas 

(presumidamente, aquelas que pertençam ao acionista controlador ou ao bloco de 

controle193), que resulta na formação de uma sociedade de economia mista; e (iii) a 

desapropriação das ações de titularidade de particulares, nas sociedades de economia mista 

já existentes. 

 

Dessas três hipóteses, somente a última contempla um caso de extinção parcial 

do vínculo societário, vez que, nas duas primeiras, ocorre simples transferência de 

titularidade, sem implicar, a priori, a diminuição do capital social. Seja como for, inexiste 

impedimento jurídico à implementação de qualquer delas.194 

                                                 
189 Carlos Eduardo Thompson Flores LENZ, A justa indenização na desapropriação de ações in RT 664/37-
42, fev. 1991. 
190 Cf. artigo 5º do Decreto-Lei n. 3.365, de 21 de junho de 1941. 
191 STF, Súmula 476: “Desapropriadas as ações de uma sociedade, o poder desapropriante, imitido na posse, 
pode exercer, desde logo, todos os direitos inerentes aos respectivos títulos.” 
192 Cf. artigo 2º da Lei n. 4.132, de 10 de setembro de 1962. 
193 Afinal, é muito difícil vislumbrar necessidade ou utilidade pública, ou interesse social, na desapropriação 
de um quinhão minoritário. 
194 Cf. Caio Druso de Castro PENALVA VITA e Eugênio de Souza KRUSCHEWSKY, Sociedade de 
economia mista: a exclusão do acionista no conflito de interesses, in Revista da Procuradoria Geral da 
Bahia, v. 29, Salvador, Procuradoria Geral da Bahia, jan./dez. 2002, p. 35-49. 
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Há que se zelar, porém, para que o interesse que motiva a desapropriação seja, 

de fato, de natureza pública, e transcenda, pois, os interesses de acionistas, governos ou, 

até mesmo, da sociedade cujas ações ou cotas estão sendo desapropriadas. 

 

Em outras palavras, as razões que podem ensejar, nas sociedades empresárias, a 

exclusão de sócio, a dissolução parcial em sentido estrito, ou mesmo a operação de resgate, 

não podem ser invocadas como justificativa para a desapropriação de ações ou cotas. 

 

Primeiro, porque “necessidade” ou “utilidade” públicas, ou interesse social, não 

se confundem com interesses de acionistas, majoritários ou minoritários, nem de governos 

ou da própria sociedade empresária, ainda que esta possa desempenhar uma função social.  

 

E segundo, porque ocorrendo circunstâncias que justifiquem a exclusão de um 

sócio, a dissolução parcial, ou o resgate de suas ações, tais medidas poderão ser 

implementadas ainda que o acionista controlador seja entidade do Poder Público, como no 

caso das sociedades de economia mista. 

 

Enfim, havendo a desapropriação de ações ou cotas, deverá haver prévia e justa 

indenização ao expropriado, nos termos do artigo 5º, inciso XXIV da Constituição Federal. 
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PARTE III – CONSEQÜÊNCIAS PATRIMONIAIS DA EXTINÇÃO 

PARCIAL DO VÍNCULO SOCIETÁRIO: A APURAÇÃO DE 

HAVERES 

  

O rompimento parcial do liame societário faz surgir, para o sócio que se afasta, 

o direito de ser reembolsado do valor de suas cotas ou ações; e para a sociedade (ou para os 

demais sócios, conforme se verá), a correlata obrigação de pagá-lo.195 

 

Conseqüentemente, a apuração dos haveres do sócio – procedimento que visa à 

liquidação de sua participação societária – produzirá efeitos sobre as três dimensões 

patrimoniais da empresa: o capital social, o patrimônio líquido e o estabelecimento 

empresarial. 

 

O capital social tende a ser reduzido, em razão de que o afastamento de um 

sócio acarreta, em regra, o cancelamento das respectivas cotas ou ações. Os sócios 

remanescentes poderão, contudo, fazer novo aporte, para suprir-lhes o valor (Código Civil, 

arts. 1.031, §2º, e 1.086).  

 

Nas sociedades por ações, porém, a redução do capital social, como decorrência 

do exercício do direito de recesso, só ocorrerá se os acionistas reembolsados do valor de 

suas ações não forem substituídos no prazo de cento e vinte dias da assembléia-geral em 

que foram tomadas as deliberações que ensejaram a retirada. O resgate, da mesma forma, 

pode ser realizado sem redução do capital social. Havendo, porém, a redução, o valor 

nominal das ações remanescentes, quando tiver sido estabelecido, deverá ser aumentado 

(Lei 6.404/1976, art. 44, §1º, parte final).  

 

Na hipótese de exclusão do acionista remisso, a redução do capital social 

somente ocorrerá se a companhia não lograr vender as ações a terceiros, em leilão especial 

realizado em bolsa de valores, ou executar judicialmente o sócio em mora na obrigação de 

integralizar sua participação no capital. Ainda assim, a companhia poderá integralizar as 

ações mediante a capitalização de lucros ou reservas (exceto a legal); todavia, se não os 

                                                 
195 Cf. Hernani ESTRELLA, Apuração...cit, p. 115. Vide tb. Priscila M. P. CORRÊA DA FONSECA, 
Dissolução parcial, retirada...cit., p. 119-21 e o capítulo 3.4, infra. 
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tiver em montante suficiente, poderá declarar as ações em comisso pelo prazo de um ano, 

findo o qual, não tendo aparecido comprador, finalmente a assembléia-geral poderá 

deliberar a correspondente redução do capital (Lei 6.404/1976, art. 107). 

 

Também o patrimônio líquido das sociedades tende a ser diminuído, pois ele 

engloba o capital social, de maneira que a redução deste implica, necessariamente, a 

daquele; mas ainda que não ocorra alteração no capital, o pagamento de haveres poderá 

recair sobre o acervo da sociedade, de modo que a redução do patrimônio líquido só será 

evitada se os consócios repuserem os recursos utilizados.  

 

Mas o impacto mais significativo que a saída de um dos sócios pode causar 

sobre o patrimônio da sociedade verifica-se no estabelecimento empresarial, isto é, a 

dimensão patrimonial que pressupõe a atividade em exercício e cujo valor é uma função 

das perspectivas de rentabilidade desta. 

 

Nem sempre tal impacto ocorre. Nas sociedades de capitais, a perspectiva de 

continuidade dos negócios e, portanto, o valor do estabelecimento, costumam ser muito 

mais afetados por mudanças nos órgãos de administração do que pelo afastamento de um 

sócio em particular. Entretanto, é possível conceber as figuras do sócio e do administrador 

recaindo sobre a mesma pessoa; da mesma forma que se podem vislumbrar impactos sérios 

em termos de disponibilidade financeira para a sociedade – e, por conseguinte, sobre o 

andamento dos negócios – se o sócio afastado for detentor de parcela substantiva do capital 

social. 

 

Já nas sociedades de pessoas, o impacto da extinção parcial do vínculo 

societário sobre o valor do estabelecimento é direto. A pessoa dos sócios, como já 

mencionado, representa verdadeira premissa para a celebração do contrato de sociedade, de 

tal sorte que a própria empresa e a perspectiva de rentabilidade que gera são moldadas de 

acordo com as suas personalidades. 

 

Tanto é assim que Mario ROTONDI distingue o aviamento “objetivo” ou 

“real”, derivado da organização dos elementos do estabelecimento, do aviamento 
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“subjetivo” ou “pessoal”, oriundo do prestígio pessoal do sócio e dele inseparável.196 

Também COPYNGTON197 classifica o aviamento em “comercial” e “pessoal”, conforme 

esteja associado à organização ou às pessoas. 

 

Isso significa que, nas sociedades de pessoas, o afastamento de um sócio 

implica inegável aumento do risco empresarial para a sociedade e para os consócios 

remanescentes, porquanto o aviamento – isto é, a perspectiva de rentabilidade futura - é 

afetado de modo igualmente direto e, no mais das vezes, de difícil mensuração.  

 

A atividade empresarial é, por sua natureza, especulativa, e quaisquer 

modificações no cenário em que se desenvolve importam, por pressuposto, aumento de 

incerteza e, por conseguinte, de risco. Ninguém pode antever, com segurança, de que 

forma e em que medida o afastamento de um sócio afetará as relações da sociedade com 

sua clientela ou com seus fornecedores; se esse sócio não se tornará concorrente da própria 

sociedade; se o conhecimento que detém sobre as atividades será satisfatoriamente suprido 

pelo dos demais sócios; enfim, como a empresa vai se desenvolver ante o novo cenário. 

 

Já para o sócio que se afasta, a situação é oposta. O risco empresarial diminui 

sensivelmente – se é que não desaparece por completo – no momento em que a sua saída é 

tornada pública, seja pelo arquivamento da correspondente alteração contratual no Registro 

de Comércio, no caso das sociedades reguladas pelo Código Civil, seja pela averbação no 

livro de “Registro de Ações Nominativas”, no caso das sociedades por ações. 

 

Isso porque, desligado da sociedade, o sócio não mais estará sujeito às 

incertezas que cercam a atividade, ainda que possa permanecer responsável por certas 

dívidas.198 

                                                 
196
 Trattato Di Diritto Dell'Industria, v. 1, Padova, Cedam, 1935, p. 162. 

197 apud Eliseu MARTINS, Contribuição...cit., p. 74. 
198 Nas sociedades reguladas pelo Código Civil, por exemplo, o sócio afastado ou seus sucessores 
permanecem obrigados pelas dívidas existentes à data da saída, pelo prazo de dois anos contados da 
averbação da alteração contratual; e nos casos de retirada ou exclusão, também pelas dívidas posteriores, por 
igual prazo ou até que se requeira a averbação (art. 1.032). Isso, contudo, não contraria a afirmação de que, 
para tal sócio, o risco empresarial diminui sensivelmente. Primeiro, porque o valor das dívidas preexistentes 
será computado no cálculo dos seus haveres, o que significa dizer que ele, teoricamente, terá deixado fundos 
à disposição da sociedade, para liquidá-las. Segundo, porque na hipótese extrema de vir a ser compelido a 
arcar com dívidas da sociedade, ele certamente terá direito de regresso contra esta ou os demais sócios (ante 
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Diante dessa nova distribuição do risco empresarial, tem-se que os resultados 

futuros que a sociedade irá auferir, sejam eles positivos ou negativos, deixam de interessar 

para o sócio afastado. Para ele, a atividade empresarial cessa no exato momento do seu 

desligamento. 

 

Outrossim, salvo nos casos em que for possível constatar que a vontade original 

do sócio era permanecer na sociedade e que o seu afastamento se deu por razões alheias à 

sua responsabilidade, a única forma coerente de avaliar seu quinhão societário será 

considerar as dimensões estáticas do patrimônio empresarial (capital social e patrimônio 

líquido), porque não pressupõem a empresa em exercício. 

 

Aliás, como se verá a seguir, é justamente isso o que determina a legislação 

para a maior parte das hipóteses de extinção parcial do vínculo societário. 

 

                                                                                                                                                    

o pressuposto de que tais dívidas já foram computadas no cálculo dos seus haveres). E terceiro, porque o 
sócio só responderá por dívidas sociais posteriores à sua saída se, de forma negligente, não cuidar para que a 
correspondente alteração do contrato social seja averbada. 
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3.1 Apuração de haveres 

 

3.1.1 Disciplina jurídica  

 

A apuração de haveres consiste no procedimento judicial em que se apura o 

valor a ser pago ao sócio pela sua participação societária, quando do seu afastamento da 

sociedade. 

 

Distingue-se, portanto, do procedimento de dissolução e liquidação das 

sociedades199 porque, ao cabo deste, as atividades sociais encerram-se e a personalidade 

jurídica extingue-se; ao passo que, na apuração de haveres, busca-se exatamente o 

contrário: a preservação da empresa e a sobrevivência do ente jurídico, malgrado a 

ausência de um de seus integrantes. 

 

Hernani ESTRELLA analisa com profundidade as implicações de um e de 

outro procedimento, destacando que, com a dissolução, os bens remanescentes após a 

liquidação do acervo social e quitação do passivo contábil são revertidos ao patrimônio 

pessoal dos sócios, em comunhão (tratando-se de bens indivisíveis) ou na proporção de 

suas participações societárias. 

 

Já na apuração de haveres, a sociedade permanece como titular do próprio 

patrimônio, de tal sorte que o direito do sócio que se desliga e a correlata obrigação da 

sociedade têm conteúdo exclusivamente pecuniário. 

 

Conseqüência direta dessa constatação é a possibilidade de as partes 

convencionarem a respeito do momento e da forma de cálculo dos haveres do sócio, bem 

assim sobre o respectivo pagamento, pois tais questões envolvem direitos patrimoniais 

disponíveis. 

 

                                                 
199 Código Civil, arts. 1102 a 1.112; Lei 6.404/1976, arts. 209 a 218; e Decreto-lei no 1.608, de 18 de 
setembro de 1939, arts. 655 a 674 (em vigor por força do art. 1.218, VII do Código de Processo Civil). 
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Lorenzo MOSSA adverte, no entanto, que a autonomia dos sócios não é 

ilimitada em matéria societária200, devendo ser resguardados interesses de terceiros e da 

própria sociedade.  

 

A autonomia privada é também balizada pelas normas de ordem pública que 

disciplinam a matéria. Assim, o direito do sócio ao reembolso do seu quinhão não poderá 

jamais ser suprimido por disposição contratual ou estatuária, haja vista o teor do artigo 

1.031 do Código Civil. 

 

A referida disposição estabelece que, em caso de extinção do vínculo societário 

em relação a um dos sócios, o valor do seu quinhão será (e não, “poderá ser”) liquidado 

com base na situação patrimonial da sociedade, verificada em balanço especialmente tirado 

à data da extinção201. Dessa forma, as partes podem dispor, em contrato, apenas sobre a 

forma de cálculo e de pagamento dos haveres. 

 

Essa regra é aplicável a todos os tipos societários disciplinados pelo próprio 

Código; e em caráter subsidiário, também às sociedades por ações, exceto em se tratando 

de reembolso decorrente do exercício do direito de retirada. Nesse caso, aplica-se o 

disposto nos parágrafos 1º e 5º do artigo 45 da Lei 6.404/1976, segundo os quais o valor de 

reembolso só poderá ser inferior ao valor patrimonial líquido (apurado no último balanço) 

se corresponder ao “valor econômico” das ações, ou seja, à fração proporcional do valor 

dinâmico da companhia em funcionamento (cf capítulo 1.3.3 supra). 

 

O critério legal para determinação do valor de reembolso nas sociedades por 

ações constitui exceção à regra geral de que os haveres do sócio devem ser apurados com 

base na situação patrimonial estática da sociedade. Sua ratio é permitir ao acionista 
                                                 
200 Società Commerciali Personali in Trattato del Nuovo Diritto, Padova, Cedam, 1951, p. 644 
201 Para Hernani ESTRELLA, o balanço a que alude o dispositivo não se confunde com aquele de gestão, 
expedido ao final de cada exercício fiscal; tampouco se trata de um balanço “de cessão” – cujo escopo é 
expressar o valor global da empresa, para efeito de transferência de sua titularidade – ou do balanço de 
liquidação da sociedade, no qual o passivo é considerado imediatamente exigível. Trata-se do chamado 
“balanço de determinação”, expressão cunhada por Osmida Innocente, que designa a demonstração 
financeira tirada por ocasião e para o fim específico de se proceder à apuração dos haveres do sócio que se 
desliga da sociedade. Esse tipo de balanço deve ser orientado pelo fundamento jurídico geral que informa a 
extinção parcial do liame societário – a máxima preservação da empresa – e não se presta a nenhuma outra 
função, nem mesmo à apuração de haveres de outro sócio, em outro momento (Apuração... cit., p. 122 a 
129). 
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dissidente participar dos resultados futuros da sociedade202, vez que sua saída não teria 

ocorrido se os demais acionistas não tivessem tomado a deliberação que ensejou o 

exercício do direito de recesso. 

 

Note-se, por outro lado, que de acordo com a disciplina jurídica hoje vigente, o 

direito do sócio à apuração dos seus haveres subsiste até mesmo na hipótese de ele ter dado 

causa ao rompimento parcial do vínculo societário por ação, omissão, ou simples vontade 

não amparada expressamente pela legislação. 

 

Nesse particular, o contrato de sociedade distingue-se dos demais negócios 

jurídicos contratuais porque, nestes, a parte que dá causa ao desfazimento do vínculo não 

recebe, em regra, nenhum pagamento – nem mesmo se suas prestações anteriores tiverem 

proporcionado benefício à outra parte. 

 

Tome-se o exemplo do contrato de representação comercial, no âmbito do qual 

é comum o representante fazer investimentos em ações promocionais e de divulgação dos 

produtos do representado. É de se conceber que esse esforço resultará no aumento das 

vendas desses produtos, beneficiando igualmente a ambas as partes. De fato, ao menos 

uma parcela do mercado tende a tornar-se consumidora habitual do produto em questão, 

assegurando a continuidade dos negócios por prazo indeterminado. 

 

Imagine-se, então, que o representante comercial, mesmo não tendo amortizado 

todos os seus investimentos, resolva denunciar o contrato, com fundamento no artigo 34 da 

Lei 4.886/1965. Ao invés de receber qualquer pagamento, ele seria obrigado a conceder 

aviso prévio de trinta dias ou a pagar um terço das comissões auferidas nos três meses 

anteriores ao da denúncia.203 

                                                 
202 Como visto nos capítulos 1.3.3.3 e 1.3.3.4, supra, o valor “econômico” da sociedade captura o vetor 
“utilidade” dos bens integrantes do estabelecimento empresarial, bem como o vetor “organização” desses 
bens para o exercício da empresa, traduzindo, portanto, a aptidão do estabelecimento para gerar lucros (o 
aviamento). Portanto, qualquer quantia que ultrapasse o valor estático (contábil ou patrimonial real) dos bens 
que integram o estabelecimento representará uma função dos resultados a serem gerados na atividade. 
203 Não se aplica, neste caso, o disposto no parágrafo único do artigo 473 do Código Civil, porquanto a 
iniciativa da resilição teria sido do próprio representante, artífice dos investimentos não amortizados. Seria 
diferente, por óbvio, se a denúncia tivesse partido do representado, pois em tal caso ela só produziria efeitos 
se já tivesse transcorrido prazo compatível com a natureza e o vulto de tais investimentos, conforme reza o 
dispositivo em questão. 
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Mais contundentes ainda seriam as hipóteses de condenação definitiva do 

representante comercial por crime infamante (art. 35, “d” da Lei 4.886/1965), ou de prática 

de atos que importassem descrédito comercial do representado (alínea “b”), que dariam 

ensejo ao rompimento justificado do contrato. Seria, então, absolutamente despropositado 

cogitar de “reembolso” ou “indenização” de qualquer natureza para o representante 

comercial. 

 

Mas em se tratando de contrato de sociedade, como visto acima, a situação é 

diversa.  O sócio que se desliga da sociedade terá direito à apuração de haveres mesmo que 

a sua saída tenha sido motivada pelo mais vil comportamento. 

 

Talvez isso possa ser explicado pelo fato de que, na liquidação e dissolução das 

sociedades, o eventual remanescente do acervo social é partilhado entre os sócios; e como 

a extinção parcial do vínculo societário deriva, de certa forma, da dissolução total 

(porquanto concebida como uma alternativa menos gravosa para a sociedade), é razoável 

supor que se pretendeu manter, na medida do possível, as mesmas características. 

 

Seja como for, a apuração dos haveres do sócio que dá causa ao próprio 

afastamento, fora das hipóteses legais em que tal se lhe afigura um direito, constitui 

exceção à regra geral insculpida no artigo 475 do Código Civil204, e como toda exceção, 

deve ser interpretada de forma restritiva. Conseqüentemente, o pagamento a esse sócio 

deve-se dar nos exatos termos da lei, sem nenhuma extensão ou ampliação. 

 

3.1.2 Aplicação do artigo 1.031 do Código Civil Brasileiro 

 

Até a entrada em vigor do Código Civil de 2002, o critério legal para 

determinação dos haveres do sócio, nas hipóteses de exclusão, retirada ou extinção da 

personalidade jurídica do sócio era dado pelo artigo 15 do Decreto 3.708/1919, que 

                                                 
204 “Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-
lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.”  
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determinava a liquidação da cota do sócio com base nos valores contábeis lançados no 

último balanço aprovado pela sociedade antes do desligamento daquele.205 

 

Todavia, a utilização de valores históricos para avaliação do quinhão societário 

poderia distorcer a verdadeira situação patrimonial da sociedade, vez que o patrimônio 

líquido desta poderia sofrer variações entre a data de emissão do balanço e a da retirada do 

sócio.  

 

De fato, como anota Martinho Maurício Gomes de ORNELAS206, as 

informações constantes dos balanços de gestão são baseadas, em regra, no custo de 

aquisição dos bens integrantes do ativo, e pelo valor de face, no tocante aos itens do 

passivo; em outras palavras, pelos respectivos valores “de entrada”. Contudo, a situação de 

afastamento do sócio deveria ensejar a contabilização do patrimônio social por valores “de 

saída” (o valor de mercado dos bens do ativo e o valor presente dos itens do passivo), 

justamente para evitar a sub ou superavaliação da respectiva participação.207 

 

A possibilidade de ajuste nos valores contábeis históricos por meio de 

depreciações e amortizações também se afigura insuficiente para assegurar tal desiderato, 

não apenas por causa dos lapsos temporais usualmente verificados entre a data de emissão 

do balanço do exercício e a da saída do sócio – que, como lembra Tullio ASCARELLI, 

                                                 
205 Com exceção das hipóteses de reembolso e de exclusão do acionista remisso, conforme exposto no 
capítulo 3.1.1 supra. O dispositivo também não era aplicado na hipótese de desapropriação de ações, 
porquanto o pagamento ao sócio desapropriado tinha caráter indenizatório, e não de apuração de haveres. 
Vide, a respeito, CAIO TÁCITO, Desapropriação de ações no direito brasileiro in Revista de Direito 
Administrativo 126/1-20, out./dez 1976; Carlos Eduardo Thompson Flores LENZ, A justa indenização... cit.. 
206 Avaliação de sociedades: apuração de haveres em processos judiciais, São Paulo, Atlas, 2001, p. 112 e 
ss. 
207 A Lei 11.638, de 28 de dezembro de 2007 modifica drasticamente as normas contábeis brasileiras, 
equiparando as sociedades consideradas “de grande porte” (aquelas não constituídas sob a forma de 
sociedade anônima, cujo ativo seja superior a duzentos e quarenta milhões de reais, ou que tenham auferido 
receita bruta anual superior a trezentos milhões de reais) às companhias, inclusive para fins de auditoria 
externa; tornando obrigatória a emissão de demonstrações financeiras relativas às mutações do patrimônio 
líquido, aos fluxos de caixa e ao valor adicionado; acrescentando conta específica no balanço para 
lançamento de bens intangíveis, inclusive o fundo de comércio adquirido pela sociedade; e determinando a 
utilização de valores “de saída” em certos casos, notadamente bens integrantes do ativo diferido e dívidas de 
longo prazo. Saliente-se, de toda forma, que a promulgação dessa lei não modifica as constatações deste 
capítulo, no que concernem às dificuldades ocasionadas pela utilização de valores contábeis para o cálculo 
dos haveres do sócio que se desliga da sociedade, eis que remanesce o risco de alteração patrimonial 
substantiva entre a data da elaboração do balanço e a do afastamento desse sócio. Vide, a respeito, Maria 
Lúcia de ALMEIDA PRADO e Thiago GIANTOMASSI, A mudança das regras contábeis brasileiras in 
Valor Econômico, edição de 08/01/2008, p. E2. 
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também podem fazer com o sócio retirante não participe dos resultados positivos ou 

negativos do período208 – mas também porque existem métodos contábeis alternativos e 

igualmente aceitáveis para procedê-las, que podem conduzir a resultados finais 

completamente diversos, como anota Alfred RAPPAPORT.209 

 

Atento a essa realidade, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula 265, 

consagrando o entendimento de que o balanço não aprovado pelo sócio falecido, excluído 

ou que se retirou não prevalece na apuração do valor da respectiva cota. 

 

Mais do que isso, firmou o entendimento de que, na dissolução parcial em 

sentido estrito –criação pretoriana e, justamente por isso, não adstrita ao critério fixado 

pelo artigo 15 do Decreto 3.708/1919 – o valor do quinhão societário deveria ser apurado 

como se se tratasse de dissolução total. Por conseguinte, o valor da cota deveria ser 

baseado na situação patrimonial real da sociedade, apurada em balanço específico, na data 

do desligamento do sócio. 

 

Paradigmático, nesse sentido, é o acórdão proferido pela 2a Turma do Supremo 

Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário n.º 89.464-SP. O relator, Min. 

Décio Miranda, sustenta em seu voto que “se se admite a dissolução parcial como 

modalidade da dissolução total, aquela deve adotar a forma de liquidação dos interesses do 

sócio dissidente que mais se aproxime da que resultaria da última. Na liquidação resultante 

da dissolução total, alienam-se os bens para realização do ativo, forma de apuração que, 

segundo se presume, mais revela o verdadeiro valor das coisas. Na dissolução parcial, que 

por natureza impede a realização do ativo e do monte partível pela alienação de bens, não 

há de prevalecer o último balanço aprovado, a não ser que o aceitem as partes. Há de 

prevalecer a apuração em toda a sua amplitude, dos haveres do sócio dissidente, com exata 

                                                 
208 Problemas das sociedades... cit,, p. 429. 
209 A depreciação de ativos, por exemplo, pode ser linear ou acelerada. Por causa disso, e também porque 
outras variáveis, como custos de vendas, de fusões e ou de aquisições podem ser contabilizadas de maneiras 
distintas, o autor chega ao extremo de afirmar que o lucro é muito mais uma “opinião” do que um “fato” 
(Gerando valor para o acionista: um guia para administradores e investidores, São Paulo, Atlas, 2001, pp. 
30 e ss). 
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verificação, física e contábil, dos bens e direitos da sociedade, sem a restrição do artigo 15 

do Decreto n.º 3.708.”210 

 

Tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto os tribunais estaduais inspiraram-se 

nessa iterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e passaram a aplicar o critério 

da dissolução parcial em sentido estrito – apuração do valor real da cota, como se se 

tratasse de dissolução total – a outras hipóteses de extinção parcial do vínculo societário.211 

Confira-se o aresto da 3a Turma do STJ: “Na dissolução de sociedade de responsabilidade 

limitada, a apuração de haveres, no caso de sócio retirante ou pré-morto, ou ainda por 

motivo de quebra da affectio societatis, há de fazer-se como de dissolução total se tratasse 

posto que (sic), segundo a jurisprudência do STJ, essa linha de entendimento tem por 

escopo preservar o quantum devido ao sócio retirante, que deve ser medido com justiça, 

evitando-se, de outro modo, o locupletamento indevido da sociedade ou sócios 

remanescentes em detrimento dos retirantes.” (grifo nosso)212 

 

A doutrina criticou com veemência a extensão do critério aplicável na 

dissolução parcial em sentido estrito para as demais formas de extinção parcial do vínculo 

societário, argumentando, essencialmente, que o simples fato de serem todas elas espécies 

de um mesmo gênero (a dissolução parcial em sentido amplo) não seria suficiente para 

justificar tal ampliação. 

 

Essa linha de raciocínio repercutiu em alguns julgados, como, por exemplo, o 

acórdão proferido pelo STJ nos autos do Recurso Especial n.º 77.122-PR.213 

 

Na ocasião, o Tribunal Superior anotou a diferença existente entre a dissolução 

parcial em sentido estrito, resultante da perda da affectio societatis, e a retirada decorrente 

da discordância do sócio de certas deliberações sociais, utilizando critério que já havia sido 

adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento dos Embargos 

                                                 
210 STF-2a Turma – RExtr. 89.464-SP, rel. Min. Décio Miranda, prov. Parcialmente, v.u., j. 12.12.1978  (RTJ 
89/1.054). 
211 Cf. PRISCILA M. P. CORRÊA DA FONSECA Dissolução parcial, retirada... cit., p. 183 a 206, com 
citação de inúmeros arestos dos tribunais estaduais e dos tribunais superiores, anteriores ao Código Civil de 
2002. 
212 STJ – 3a Turma, REsp. n.º 38.160-SP, j. 09.11.1993, DJ em 13.12.1993. 
213 STJ, Resp n.º 77.122-PR, 4ªTurma, rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. 13/02/1996. 
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Infringentes n.º 154.918-2.214 No primeiro caso, segundo o Tribunal paulista, os haveres 

devem ser apurados como se se tratasse de liquidação total, ou seja, com toda sua 

amplitude, com a verificação dos bens e direitos da sociedade. Já no segundo a apuração 

dos haveres faz-se com base no último balanço aprovado. 

 

O mesmo Tribunal de São Paulo entendeu que os motivos do afastamento do 

sócio são determinantes também para a verificação da possibilidade ou impossibilidade de 

parcelamento dos haveres que lhe são devidos.215 Com efeito, “na retirada voluntária, os 

haveres são apurados segundo o contrato, com base em balanço de natureza puramente 

contábil, sem o levantamento da integralidade do patrimônio social no ensejo da retirada; 

enquanto que, na dissolução parcial, que se processa como dissolução total, faz-se a 

verificação do patrimônio com toda a sua amplitude (...) E o pagamento neste caso é feito 

de uma só vez, livrando-se o sócio dissidente do risco de não receber (...)”.216 

 

Essa jurisprudência, contudo, acabou não prevalecendo, porque com o advento 

do Código Civil de 2002, em particular do mencionado artigo 1.031, o critério 

originalmente estabelecido para apuração dos haveres do sócio nas hipóteses de retirada, 

exclusão e extinção da personalidade jurídica passou a ser o mesmo da dissolução parcial 

em sentido estrito. 

 

Em vista do novo critério legal, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro, por exemplo, proferiu acórdão cuja ementa não deixa margem para dúvidas: “1- 

Ação de dissolução parcial de sociedade comercial. 2- Exclusão de sócio minoritário, por 

decisão da maioria. 3- Apuração de haveres do sócio excluído, com base no real valor 

da sociedade, à data da exclusão. (...)”217 (grifo nosso) 

 

Também o Tribunal paulista, onde havia sido observada certa resistência à 

aplicação indiscriminada do critério originalmente concebido para a hipótese de dissolução 

                                                 
214 TJSP, Embargos Infringentes n.º 154.918-2, 18ª Câmara de Direito Privado, rel. Des. Egas Galbiatti, j. 25 
de fevereiro de 1991 (disponível na RT 130/373). 
215 TJSP, Embargos Infringentes n.º 178.263-2, 11ª Câmara de Direito Privado, rel. Des. Itamar Gaino, j. 8 de 
outubro de 1992 (RT 139/219). 
216 Esse entendimento também foi respaldado pelo STJ, em decisão proferida no Recurso Especial n.º 87.731-
SP (3ª Turma, rel. Min. Waldemar Zveiter, j. 26/06/1997). 
217 TJRJ – 4ª Câm. Ap. 2007.001.37546, rel. Des. Mário dos Santos Paulo, j. 30/10/2007. 
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parcial em sentido estrito, passou a adotar o mesmo entendimento: “Em hipóteses como a 

dos autos, a apuração de haveres do sócio retirante ‘deve ter em conta o real valor de sua 

participação societária, como se de dissolução total se tratasse’ (REsp. 105667/SC).”218 

 

A verdade, enfim, é que a atual disciplina jurídica da apuração de haveres está 

orientada à preservação dos interesses do sócio que se afasta, tendo em vista que a 

avaliação de suas cotas com base apenas na escrituração contábil regular da sociedade 

pode resultar em valores absolutamente apartados da realidade patrimonial desta. 

 

Isso explica, ainda, o fato de a jurisprudência mais recente inclinar-se pela 

inclusão incondicional dos elementos intangíveis do estabelecimento empresarial e do 

aviamento na base de cálculo dos haveres do sócio dissidente, assunto tratado a seguir. 

 
3.1.3 Destinação dos elementos intangíveis do estabelecimento 

empresarial e do aviamento na extinção parcial do vínculo 

societário: análise crítica da orientação jurisprudencial 

 

A apuração dos haveres do sócio, por ocasião do seu desligamento da 

sociedade, coloca em confronto o interesse do primeiro, de receber o maior valor possível 

pelo seu quinhão, e o da sociedade, juntamente com o dos consócios remanescentes, de 

evitar que o desenvolvimento das atividades seja prejudicado por uma excessiva 

descapitalização, resultante do pagamento dos haveres. 

 

Em face desse inevitável conflito, diversas vozes levantaram-se, umas 

defendendo a inclusão dos intangíveis e do aviamento nos haveres do sócio afastado, à 

vista de sua presumida contribuição para a organização do estabelecimento; outras 

invocando o princípio da preservação da empresa para rechaçar tal inclusão. 

 

Priscila M. P. Corrêa da FONSECA219 sintetiza o debate com precisão, 

arrolando os diversos argumentos contrários à inclusão dos elementos intangíveis do 

                                                 
218 TJSP – 1ª Câm., Ap. 1639424300, rel. Des. Elliot Akel, negaram provimento, j. 16/10/2007. No mesmo 
sentido, vide acórdão registrado em 29/06/2007, proferido nos autos da Apelação Cível n.º 3190954800. 
219 Dissolução... cit., p. 219 a 221. 
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estabelecimento, bem assim do aviamento, na base de cálculo dos haveres do sócio que se 

desliga da sociedade: 

 

a) O Supremo Tribunal Federal prescreveu que a liquidação dos haveres do sócio que se 

afasta da sociedade deve ser feita da forma mais ampla possível, por meio de plena 

verificação física e contábil dos valores do ativo. Na medida em que diversos elementos 

intangíveis do estabelecimento (por exemplo, o nome empresarial e o ponto), assim como 

o aviamento, não são inseridos contabilmente no ativo da sociedade, os mesmos são 

insuscetíveis de avaliação, para o fim em questão.220 

 

b) Com a dissolução parcial da sociedade, na conformação original do instituto idealizada 

pelos Tribunais, deve-se buscar o resultado mais próximo possível do que seria o da 

dissolução total, sendo que nesta não são considerados o aviamento nem os elementos 

intangíveis do fundo de empresa. 

 

c) O pagamento ao sócio afastado do equivalente ao que seria a sua parcela do sobrevalor 

atribuído ao aviamento, assim como do ponto comercial, dos direitos de propriedade 

industrial e de outros elementos intangíveis pode prejudicar ou mesmo inviabilizar a 

continuidade da empresa, produzindo efeito contrário ao que foi almejado com a criação da 

dissolução parcial em sentido. 

 

d) O interesse particular do sócio que se retira da sociedade não pode preponderar sobre o 

interesse desta, de maneira que mesmo o eventual enriquecimento da sociedade e dos 

sócios remanescentes à custa do empobrecimento do sócio afastado não seria antijurídico. 

 

e) Não existe norma legal que disponha sobre a avaliação de tais bens, por ocasião da 

retirada do sócio. 

 

                                                 
220 Esse argumento perdeu, em parte, o seu sentido com a entrada em vigor da Lei 11.638, de 28 de dezembro 
de 2007. Como já mencionado, ela determina, dentre outras providências, a contabilização dos bens 
intangíveis em alínea própria no balanço das sociedades anônimas e nas consideradas “de grande porte”. 
Vide notas de rodapé n.os 52 e 207. 
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f) Os bens intangíveis do estabelecimento e o aviamento aderem de tal modo à empresa 

que não podem ser transferidos ou cedidos isoladamente. Logo, também não poderão ser 

cindidos para pagamento da parcela em tese cabível ao sócio dissidente. 

 

A mesma autora221 identifica os argumentos utilizados pelos que defendem o 

direito do sócio à indenização do aviamento e dos elementos intangíveis do fundo de 

empresa (cf. a terminologia de PONTES DE MIRANDA222): 

 

a) Não conceder tal indenização implicaria o enriquecimento da sociedade e dos seus 

sócios remanescentes, às custas do empobrecimento do sócio afastado que contribuiu com 

sua cota e participação social para a formação do fundo de empresa e do seu aviamento. 

 

b) Além de poder apresentar significativa expressão pecuniária, os bens intangíveis e o 

aviamento constituem, em muitos casos, a verdadeira essência de determinados negócios. 

Em comparação com tais bens e com o sobrevalor do aviamento, os ativos tangíveis da 

sociedade, em alguns casos, poderiam valer muito pouco. 

 

c) O estabelecimento empresarial integra o patrimônio da sociedade, devendo ser avaliado 

e pago ao sócio que dela se retira na medida em que este tem direito ao recebimento do 

valor patrimonial das suas cotas ou ações.  

 

Na jurisprudência, embora existam decisões em sentido contrário223, a 

orientação dominante é aquela que admite a inclusão do goodwill e dos elementos 

intangíveis do fundo de empresa nos haveres do sócio que se retira.224 

 

                                                 
221 Priscila M. P. CORREA DA FONSECA, Dissolução parcial, retirada...cit., pp. 221/222. A autora anota 
que esse entendimento é predominante no Direito Italiano, citando Francesco GALGANO e Giuseppe 
FERRI. 
222 Tratado de Direito Privado, v. XV, § 1799, 1956, p. 355. 
223 TJRS, Ap. Cível n.º 598574499, 6ª Câm. Cível, Rel. Des. Décio Antônio Erpen, j. 12/05/1999; TJRS, 
Emb. Infring. n.º 594047235, 3º Grupo de Câm. Cíveis, Rel. Des. Clarindo Favretto, j. 07/10/1994. 
224 STJ-4ª Turma, REsp n.º 271930–SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 25/03/2002; STJ-4ª 
Turma, REsp n.º 77122–PR, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. 13/02/1996; STJ-3ª Turma, REsp n.º 43395-
SP, Rel. Min. Ari Pargendler, j. 25/05/1999; TJRJ, AP. CÍVEL n.º 2002.001.01442, 11ª Câm. Cível, Rel. 
Des. João Carlos Guimarães, j. 15/05/2002; TJRJ, Ag. de Instrumento n.º 1998.002.00802, 3ª Câm. Cível, 
Rel. Des. Antonio Eduardo F. Duarte, j. 19/05/1998; TJRJ, AP. CÍVEL n.º 1997.001.04295, 6ª Câm. Cível, 
Rel. Des. José Affonso Rondeau, j. 25/11/1997. 
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O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, por exemplo, em caso 

envolvendo a exclusão de um sócio, decidiu que “A melhor forma para se calcular o valor 

de uma empresa deve considerar os ativos intangíveis, que assumem cada vez mais uma 

participação relevante no processo de precificação. Tem-se tornado óbvio que o valor real 

das empresas não pode ser determinado somente pelos valores contábeis tradicionais. A 

nova fonte de riqueza não é de natureza material, mas consiste de informação e no 

conhecimento aplicado ao trabalho para criar valor. Assim sendo, a valoração de uma 

empresa deve-se embasar em seu conhecimento organizacional, posição de mercado, 

lealdade e satisfação dos clientes, inovação do produto, acervo técnico, disposição dos 

empregados, patentes, marcas registradas e qualidade dos serviços que presta ou do que 

produz. Se não atribuirmos valores a esses parâmetros dinâmicos, estaremos distorcendo, 

de forma primária, o valor de uma empresa. Se se reconhece, por via de atraente trabalho 

pericial, que a empresa de onde foram excluídos dois sócios ‘agrega uma parcela 

significativa do valor representado pelo Capital Intelectual utilizado pela empresa na 

consecução dos serviços prestados e atestados por seus clientes’, não deve o julgador ficar 

alheio ao fato. Antes, haverá de considerá-lo, ao tratar do ressarcimento devido aos ditos 

sócios, como forma de evitar um injusto enriquecimento da sociedade e indiretamente das 

pessoas que nela permaneceram e correspondente empobrecimento daqueles que dela 

foram excluídos, por deliberação dos demais.”225 

 

O Tribunal mineiro já havia adotado o mesmo entendimento em ação de 

apuração de haveres de sócio falecido: “A apuração dos haveres do herdeiro de sócio 

falecido deve ser feita de forma ampla, englobando todos os bens do ativo, inclusive 

imateriais, bem como do passivo, a fim de que a apuração do montante devido seja 

realizado de acordo com a real situação financeira da sociedade.”226 

 

No Rio de Janeiro, o Tribunal Estadual filiou-se à mesma corrente, em processo 

de dissolução parcial em sentido estrito: “O fundo de comércio, como complexo de bens 

organizados para a exploração da empresa, não se resume ao espaço físico em que o 

empresário encontra-se localizado, adquirindo um valor patrimonial pelo seu todo que não 

                                                 
225 TJMG, Ap. 405.135-6, rel. Des. Beatriz Pinheiro Caíres, j. 19/08/2004, DJ 03/09/2004. 
226 TJMG, Ap. 429.996-1, rel. Des. Dídimo Inocêncio de Paula, j. 27/05/2004, DJ 10/06/2004. 
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pode ser desconsiderado quando da apuração de haveres. Recurso ao qual se nega 

provimento.”227 

 

Em São Paulo, idem (embora, no caso concreto, a perícia contábil tenha 

apurado que as perspectivas de resultado da sociedade eram desfavoráveis, portanto não 

havia valor a ser pago pelo fundo de comércio): “Não se ignora que, em hipóteses como a 

dos autos, a apuração de haveres do sócio retirante ‘deve ter em conta o real valor de sua 

participação societária, como se de dissolução total se tratasse (REsp 105667/SC).’ (...) De 

qualquer modo, realizadas aos menos duas perícias contábeis nestes autos, as condições 

para o reconhecimento do goodwill ou aviamento não se apresentaram evidentes. Os 

resultados líquidos das empresas dissolvendas, entre 1993 e 1997, não foram superiores 

aos esperados, conforme indica o laudo (fl 5649/5651). Aliás, demonstrou o assistente 

técnico dos requeridos que no período de apuração a empresa Irmãos Mantovani & Cia. 

Ltda acumulou até prejuízo (fl 3838). Nenhum estudo realizado nos autos demonstrou de 

fato haver nas empresas dissolvendas real expectativa de lucros extraordinários, de modo 

que nem mesmo o último laudo aqui encartado pode prevalecer nesse ponto, até porque 

adotou método inaceitável para a apuração do goodwill, conforme criteriosamente 

demonstrou o assistente dos requeridos (fls. 5913/5916).”228 

 

No mesmo sentido: “Em hipóteses como a dos autos, a apuração de haveres do 

sócio retirante "deve ter em conta o real valor de sua participação societária, como se de 

dissolução total se tratasse" (REsp. 105667/SC). Já se decidiu nesta Corte que ‘(...) a 

apuração de haveres do sócio retirante, no caso de dissolução parcial da sociedade, deve 

ser ampla e visar a determinação do valor efetivo da empresa. Assim é que não pode ficar 

limitada à mera indenização do patrimônio líquido da sociedade, na proporção das quotas 

do sócio retirante, devendo abranger, por igual, os bens integrantes do patrimônio 

incorpóreo da sociedade, vale dizer, o conjunto em operação, o aviamento, o fundo de 

comércio, a clientela, enfim, a especial aptidão da empresa para gerar riqueza e sua estima 

                                                 
227 TJRJ, Ap. 2000.001.56296-RJ; Rel. Des. Lindolpho Morais Marinho; j. 24/1/2007 (BAASP 2550, 19 a 
25/11/2007). 
228 TJSP, Ap. 3190954800. Relator, data do julgamento e data da publicação não disponíveis. Acórdão 
registrado em 29/06/2007. 
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no mercado (..)’ (Apelação Cível n° 134.960.4/8, 6ª Câmara de Direito Privado, Rei. Des. 

Sebastião Carlos Garcia, j . 27.06 2002, v.u.)”229 

 

Também no Superior Tribunal de Justiça, é “Firme o entendimento (...) no 

sentido da integração do fundo de comércio ao quinhão do sócio retirante. Confiram-se: 

REsp n. 271.930-SP, relatado pelo eminente Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 

25/02/2002; REsp n. 43.395-SP, relatado pelo eminente Ministro Ari Pargendler, DJ de 

28/06/1999; REsp n. 77.122-PR, relatado pelo eminente Ministro Ruy Rosado de Aguiar, 

DJ de 08/04/1996). Colho do voto condutor desse último: ‘O fundo de comércio e o fundo 

de reserva instituído pela vontade dos sócios integram o patrimônio da sociedade e, por 

isso, devem ser considerados na avaliação. Se excluídos, enriqueceriam o patrimônio dos 

sócios remanescentes, em prejuízo do retirante, que também contribuiu, com a sua quota e 

participação social, para a formação dos dois fundos.’”230 

 

Como se vê, a tendência jurisprudencial amplamente dominante é favorável à 

inclusão dos bens intangíveis e do aviamento nos haveres do sócio que se desliga da 

sociedade, não obstante nenhum dos acórdãos mencionados tenha analisado, com 

profundidade, o conteúdo econômico dos bens intangíveis e do aviamento. Apenas se 

argumenta, genericamente, que o estabelecimento integra o patrimônio das sociedades, de 

modo que deve ser levado integralmente em consideração por ocasião da extinção parcial 

do vínculo societário.231  

 

Ocorre que, sob o ponto de vista lógico, a orientação jurisprudencial dominante 

revela-se absolutamente inconsistente. 

 

Como demonstrado nos capítulos 1.3.3.3 e 1.3.3.4, supra, o conteúdo 

econômico dos bens intangíveis e do aviamento decorre da sua instrumentalidade em 

relação à empresa e da organização do estabelecimento, pressupondo, portanto, a 

                                                 
229 TJSP, Ap. 1639424300, rel. Des. Elliot Akel, j 16/10/2007, acórdão registrado em 24/10/2007. 
230 STJ, REsp. 564.711-RS, rel. Min. César Asfor Rocha, j. 13/12/2005. 
231 Existem decisões judiciais que chegam ao extremo de obrigar a sociedade a efetuar esse pagamento ao 
sócio que pleiteia a dissolução parcial ainda que não tenha sido auferido lucro nos exercícios anteriores (cf. 
TJSP – Apelação Cível n.º 66.124-4, 10ª Câmara de Direito Privado, rel. Des. Quaglia Barbosa 2 de março de 
1999 – disponível em RT 231/202). 
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continuidade das atividades. Sendo assim, o valor dos mesmos está intrinsecamente 

associado a – mais do que isso, é uma função matemática de – a perspectiva de resultados 

futuros da sociedade, sendo que sua expressão pecuniária não é nada mais do que uma 

antecipação desses resultados. 

 

Por outro lado, como mencionado em mais de uma oportunidade, a atividade e 

o risco empresarial cessam para o sócio no exato momento do seu desligamento, de modo 

que nem as perdas nem os lucros futuros da sociedade lhe interessam.  

 

A única maneira coerente de avaliar o seu quinhão, portanto, seria considerar o 

patrimônio social de forma estática, ou seja, independentemente da continuidade dos 

negócios sociais. Aliás, esse é o real significado do aforismo pretoriano de que a 

dissolução parcial em sentido estrito deve ser processada como se dissolução total fosse.  

 

Por isso, não há que se falar em bens intangíveis ou em aviamento por ocasião 

da liquidação parcial do quinhão societário. Ora, se a premissa dessa liquidação é o 

encerramento das atividades sociais, em relação ao sócio que se desliga da sociedade, por 

que motivo haveriam de ser considerados bens cujo valor não é absoluto, dependendo 

diretamente dos resultados futuros e incertos da sociedade? 

 

A esse respeito, Martinho Maurício Gomes de ORNELAS afirma, com toda 

razão, que o critério legal hoje vigente (o qual, como demonstrado, é inspirado no citado 

aforismo pretoriano) contradiz frontalmente a orientação no sentido de que sejam incluídos 

os bens intangíveis e o aviamento nos haveres do sócio dissidente. 232 

 

Deveras, a dissolução total acarreta o encerramento das atividades da sociedade 

e a liquidação do seu patrimônio. Nesses casos, sustenta esse autor, o “fundo de comércio, 

enquanto universalidade de bens corpóreos e incorpóreos, extingue-se. A sinergia dessa 

universalidade esvai-se, restando tão-somente aqueles ativos tangíveis ou corpóreos e 

mesmo alguns intangíveis passíveis de realização monetária...”. Conseqüentemente, na 

dissolução total, “não haveria goodwill ou aviamento a ser mensurado.” 

                                                 
232 Avaliação de sociedades... cit., pp. 108-109. 
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Se é assim, equiparar a dissolução parcial (em sentido amplo) à dissolução total, 

como fez a jurisprudência e depois a lei, implica necessariamente excluir os bens 

intangíveis e aviamento da base de cálculo dos haveres do sócio que se desliga da 

sociedade.  

 

Isso significa, em última análise, que a orientação jurisprudencial dominante, 

relativa à destinação dos elementos intangíveis do estabelecimento empresarial e do 

aviamento na extinção parcial do vínculo societário, é ilógica e frontalmente contrária à 

lei. 

 

Ora, nenhuma forma de balanço, seja do exercício, seja de liquidação, seja de 

determinação, tem o condão de capturar o valor instrumental dos bens integrantes do 

patrimônio social, em relação aos fins da empresa. E sendo essa a única expressão do valor 

dos intangíveis e do aviamento233, não poderiam eles, de forma alguma, integrar a base de 

cálculo dos haveres do sócio dissidente. 

 

Isso não quer dizer que o papel estratégico dos ativos intangíveis, e de forma 

mais ampla, do conhecimento e da informação, na dinâmica das relações empresariais, 

deva ser desconsiderado no debate sobre os efeitos patrimoniais da extinção parcial do 

vínculo societário. 

 

Ao contrário, significa que a apuração de haveres não esgota, necessariamente, 

o rol dos direitos do sócio que se desliga da sociedade. Além de partilhar o patrimônio 

estático da sociedade, haverá situações – relacionadas com os motivos do seu afastamento 

– em que ele deverá receber, além dos seus haveres, alguma espécie de compensação por 

ter contribuído, ainda que como mero investidor, para a organização do estabelecimento 

empresarial.  

 

Com efeito, o valor do estabelecimento empresarial, considerado em si mesmo 

como um objeto unitário, transcende a soma dos valores individuais de cada um dos bens 

                                                 
233 Como demonstrado nos capítulos 1.3.3.3 e 1.3.3.4, supra. 
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que o compõem, porque captura os vetores “utilidade” e “organização” para o exercício da 

empresa. Em certos casos, esse valor dinâmico supera, e muito, o do patrimônio líquido da 

sociedade – o que na era da informação é cada vez mais freqüente. 

 

Nesse sentido, negar em qualquer situação o direito do sócio que se afasta da 

sociedade à indenização dos ativos intangíveis e do aviamento, a despeito de sua provável 

contribuição para a organização do estabelecimento empresarial, pode caracterizar 

manifesta injustiça, especialmente se o afastamento tiver sido operado contra a sua vontade 

ou de forma abusiva. 

 

Ora, a extinção parcial do vínculo societário pode ser fundada, entre outras 

razões, no descumprimento das obrigações sociais por parte dos demais sócios. Nesse 

contexto, recusar àquele que se afasta, liminarmente, o direito de ser indenizado pelos bens 

intangíveis do estabelecimento e pela mais-valia atribuída ao aviamento, acabaria não só 

por beneficiar os consócios inadimplentes mas também por desestimular as empreitadas 

futuras do sócio que pleiteou a dissolução parcial. 

 

Por outro lado, também é possível vislumbrar situações em que o pagamento 

dessa indenização, pela sociedade ou pelos demais sócios, acarretar-lhes-ia ônus grave e 

absolutamente desproporcional, com riscos à própria continuidade da empresa. 

 

O sócio que se retira deixa de beneficiar-se do complexo organizado de bens, 

tangíveis e intangíveis, que ajudou a construir ao cumprir com suas obrigações sociais. Em 

contrapartida, deixa de se submeter aos riscos da atividade. Já a sociedade e os demais 

sócios mantêm a expectativa – e tão-somente a expectativa – de beneficiar-se dos lucros 

gerados pela exploração do estabelecimento. 

 

Nesse contexto, se for considerado que a indenização do aviamento e dos 

elementos intangíveis do estabelecimento empresarial corresponde, em essência, à 

antecipação dos lucros futuros da sociedade, visto que correspondem a uma função 
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matemática das perspectivas de rentabilidade e incremento patrimonial da empresa234, não 

faz sentido reconhecer o direito a tal indenização, de forma indiscriminada, ao sócio que se 

desliga, pois isso serviria como estímulo para a adoção de comportamentos claramente 

oportunistas, com o intuito de transformar a mera expectativa de lucros futuros em 

disponibilidade atual, por meio da extinção parcial do vínculo societário.235 

  

Há que ser buscado, destarte, um critério objetivo que permita determinar em 

que hipóteses os direitos do sócio que se desliga da sociedade devem-se esgotar na 

apuração de haveres, e em que hipóteses devem contemplar alguma forma de compensação 

pela sua contribuição à organização do estabelecimento.  

 

Para tanto, convém traçar breve panorama de como a matéria é tratada pelo 

Direito de outros países, para que, em seguida, seja possível determinar a natureza jurídica 

do pagamento pelos bens intangíveis do estabelecimento empresarial e pelo aviamento, por 

ocasião da extinção parcial do vínculo societário, com o que, enfim, se alcançará tal 

critério. 

 

3.1.4 Apuração de haveres no direito estrangeiro 

 

A apuração do valor a ser pago ao sócio, por ocasião do seu afastamento da 

sociedade, suscita, em países como Estados Unidos da América, Itália e França, questões 

jurídicas análogas às que são enfrentados pela doutrina e pela jurisprudência no Brasil. 

 

Discute-se, em apertadíssima síntese, em que hipóteses um sócio pode extinguir 

o seu vínculo com a sociedade e que direitos lhe são reconhecidos em tal situação. 

Vejamos, pois, como o Direito aborda essas questões em cada um dos países citados. 

 
                                                 
234 Cf. capítulos 1.3.3.3 e 1.3.3.4, supra. No mesmo sentido, Vera Helena de Mello FRANCO sustenta que “o 
sobrevalor que da atividade decorre é mera expectativa de lucros futuros”. (Dissolução parcial e recesso nas 
sociedades por quotas de responsabilidade limitada: legitimidade e procedimento; critério e momento de 

apuração in RDM 75/19-30. jul./set. 1989). 
235 “É a perspectiva de lucros o fim último, pelo qual os indivíduos celebram contrato de sociedade 
comercial. Mas essa perspectiva, por mais fundada que seja, poderá não se realizar ou realizar-se numa 
medida muito inferior à vislumbrada. Isso é fato de constatação diuturna, produzido por fatores inúmeros, 
dentre os quais está, designadamente, a aleatoriedade inerente a toda especulação mercantil.” (Hernani 
Estrella, Apuração... cit., p. 133). 
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3.1.4.1 Apuração de haveres nos Estados Unidos da América 

 

O exemplo dos Estados Unidos da América é particularmente interessante, dada 

a semelhança com a evolução histórica da matéria no Brasil. 

 

Como se verá, a extinção parcial do vínculo societário, como alternativa para 

dissolução total da sociedade, também passou a ser admitida por causa da função social da 

empresa; e tanto lá como cá, o problema da apuração de haveres não alcança as chamadas 

“publicly held companies”236, mas apenas as sociedades para cujas ações ou cotas não há 

mercado organizado (“closed held corporations”), vez que as ações de emissão daquelas 

gozam de liquidez, podendo ser facilmente alienadas no desenvolvido mercado de capitais 

estadunidense. 

 

Consoante o minucioso relato de Charles M. MURDOCK237, é da tradição do 

direito societário daquele país o entendimento de que os controladores e administradores 

das sociedades gozam de poderes amplos e discricionários para determinar os rumos de 

cada empreendimento, de acordo com o seu “juízo empresarial” (“business judgement”). 

 

O que limita o exercício dessa discricionariedade é o que os tribunais 

conceberam como “dever de cuidado” (“duty of care”) ou “de lealdade” (“duty of loyalty”) 

na condução dos negócios sociais. Trata-se, em essência, da necessidade de que as decisões 

estratégicas sejam tomadas em bases “racionais”, ou seja, visem ao benefício econômico 

da sociedade, à vista das informações disponíveis no momento da tomada de decisão. 

 

                                                 
236 São consideradas “publicly held companies” não apenas as sociedades cujas ações sejam negociadas em 
bolsa, mas também aquelas cujo capital social esteja distribuído a um número significativo de titulares, o que, 
presumidamente, assegura liquidez para as respectivas ações ou cotas. No Estado de Minnesota, por exemplo, 
sociedades com mais de trinta e cinco sócios são consideradas “publicly held” (cf. Minn. Statute, § 
302A.751, 1984). 
237 The evolution of effective remedies for minority shareholders and its impact upon valuation of minority 
shares in Notre Dame Law Review v. 65, n. 3, 1990, pp. 425-489) 
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Perceba-se, no entanto, que o benefício econômico da sociedade pode ser 

alcançado à custa do sacrifício de interesses igualmente legítimos como, por exemplo, o 

dos sócios minoritários. 

 

Em razão disso, em 1952, um professor da Universidade de Chicago, Carlos 

Israels238, propôs equiparar as “closely held companies” às “partnerships”, entidades sem 

personalidade jurídica em que os sócios têm a obrigação de zelar, reciprocamente, pelos 

interesses respectivos. Os administradores e controladores das sociedades fechadas 

passariam, destarte, a atuar como “trustees”, ou seja, representantes dos minoritários, 

ampliando o alcance do dever de lealdade originalmente concebido apenas em relação à 

própria sociedade. 

 

Tal solução, porém, implicaria a permanência dos sócios minoritários na 

sociedade, eternizando eventuais conflitos com os administradores e controladores desta. 

Daí, enfim, a necessidade de se conceber uma maneira pela qual o sócio pudesse se 

desligar da sociedade. 

 

MURDOCH relata que, até 1933, os atos constitutivos das sociedades não 

costumavam prever a dissolução das sociedades, razão pela qual os tribunais 

estadunidenses normalmente denegavam pleitos nesse sentido.239 

 

Naquele ano, porém, o Estado de Illinois editou o “Business Corporation Act”, 

cujo parágrafo 86(a)(3) – segundo a revisão de 1983 – concede aos tribunais o poder de 

dissolver sociedades, a requerimento de qualquer sócio, quando determinadas 

circunstâncias, em particular uma conduta “opressiva” por parte dos controladores, fossem 

verificadas. 

 

O “Business Corporation Act” de Illinois inspirou a legislação de diversos 

outros Estados, até que foi editado o “Model Business Corporation Act”240, que reproduz, 

em seu parágrafo 14.30(2)(ii), a citada disposição do “Act” de Illinois. 

                                                 
238 The sacred cow of corporate existence: problems of dead-lock and dissolution apud Charles M. 
MURDOCH, The evolution… cit., p. 425 e 433 e ss. 
239 The evolution... cit., p. 440. 
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Todavia, a exemplo do que ocorreu no Brasil, a dissolução total das sociedades 

foi entendida como uma solução demasiadamente drástica, não apenas face à necessidade 

de preservação da empresa, mas também porque o próprio valor das participações 

societárias seria prejudicado. 

 

Com efeito, a jurisprudência estadunidense percebeu que a dissolução total 

implicaria a avaliação do patrimônio social, para efeito de partilha entre os sócios, pelo 

“dead asset value”, ou seja, pelo seu valor estático. O “going concern value”, ou seja, a 

mais-valia resultante da organização do estabelecimento empresarial e da utilidade dos 

elementos que o integram para o exercício da empresa, seria integralmente perdido. 

 

Por conta disso, a partir da década de 1970, as legislações de diversos Estados 

passaram a contemplar alternativas à dissolução total, dentre as quais a mais difundida foi 

a autorização judicial para que o sócio minoritário alienasse sua participação aos sócios 

remanescentes ou a terceiros, sempre que o comportamento dos controladores fosse 

incompatível com expectativas “razoáveis”241. Note-se, a propósito, que diferentemente do 

que ocorre no Brasil, nos Estados Unidos da América não se admite a resilição imotivada 

do contrato de sociedade.242 

 

Surge, então, o problema de mais difícil resolução: que valor deveria ser pago 

ao sócio minoritário, por sua participação? Há intenso debate a esse respeito, mas a questão 

não recebeu tratamento sistemático pela doutrina. As opiniões são bastante variadas, 

prevalecendo aspectos episódicos e esparsos. 

 

                                                                                                                                                    
240 AMERICAN BAR FOUNDATION, Model Business Corporation Act, 3.ed., 2002. Disponível em 
http://www.abanet.org/buslaw/library/onlinepublications/mbca2002.pdf. 
241 Charles M. MURDOCH, The evolution... cit., p. 465. O conceito de “razoabilidade”, na jurisprudência dos 
Estados Unidos, é bastante amplo e comporta as noções de lealdade, boa-fé e proporcionalidade do Direito 
Brasileiro. 
242 Admite-se, porém, o exercício do direito de recesso, em hipóteses que variam de estado para estado (cf. 
capítulo XIII do Model Business Corporation Act), e também a possibilidade de exclusão de sócio. Vide, a 
respeito, Fábio Konder COMPARATO, Exclusão de sócio nas sociedades por cotas de responsabilidade 
limitada in RDM 25/39.   
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Harry L. FLEDDERMAN, por exemplo, defende que uma compensação justa 

deve compreender todos os “fatores de valor” da empresa243. Kenton K. YEE, por seu 

turno, defende que o valor da indenização a ser paga a um sócio minoritário deve ser 

inferior ao que seria pago ao acionista controlador.244  

 

Já na jurisprudência, o entendimento firmado pela Suprema Corte do Estado de 

Delaware costuma ser invocado como referência. Aquele tribunal determinou, em um caso 

envolvendo o exercício do direito de recesso em decorrência de uma fusão, que o valor da 

participação dos dissidentes deveria refletir todas as informações relevantes, não 

especulativas e disponíveis na data do evento que ensejou a retirada.245 

 

Finalmente, o parágrafo 13.01 (4) do Model Business Corporation Act 

estabelece que o valor justo, nos casos de exercício de direito de recesso, deve 

corresponder ao valor das ações no momento imediatamente anterior ao da implementação 

do ato cuja deliberação ensejou a retirada. Tal valor deve ser calculado de acordo com 

métodos de avaliação geralmente utilizados e segundo conceitos usualmente aceitos em 

situações análogas, sem desconto algum por eventual falta de liquidez ou prêmio de 

controle. 

 

3.1.4.2 Apuração de haveres na Itália 

 

Outro país cuja experiência é marcante, no que diz respeito à apuração de 

haveres, é a Itália. O “Codice Civile” contempla diversas hipóteses de extinção parcial do 

vínculo societário, com diferenças pontuais, mas significativas, em relação ao que dispõe a 

lei brasileira. 

 

                                                 
243 Corporations: shareholders: appraisal rights: compensation to shareholders dissenting from mergers and 
consolidations in California Law Review, v. 40, n. 1, pp. 140-147, mar. 1952. Disponível em 
http://www.jstor.org. 
244 Control premiums, minority discounts and optimal judicial valuation in The Journal of Law and 
Economics, v. XLVIII (2), University of Chicago, oct. 2005. 
245 Cede & Co. v. Technicolor, Inc., 684 A.2d 289 in Harvard Law Review, v. 110, n. 8, pp. 1940-45, jun. 
1997.  
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No que diz respeito às sociedades simples, os artigos 2.284, 2.285 e 2.286246 

dispõem sobre o falecimento do sócio, a denúncia, o direito de recesso e a exclusão. 

 

Em caso de morte, os sócios remanescentes gozam de autonomia para decidir se 

dissolvem a sociedade, se liquidam as cotas do falecido em favor dos seus herdeiros ou se 

admitem o ingresso destes no quadro social. 

 

Nas sociedades celebradas por prazo indeterminado ou “por toda a vida de um 

dos sócios”, existe possibilidade de resilição unilateral, que se opera por notificação aos 

consócios com antecedência mínima de três meses. Independentemente do prazo, o 

contrato social pode contemplar hipóteses de direito de recesso e o sócio pode se retirar 

sempre que comprovar a existência de justa causa. 

 

O sócio que descumprir gravemente suas obrigações sociais, bem como aquele 

que tiver sido interditado ou inabilitado, ainda que temporariamente, para o exercício de 

atividade empresarial, poderá ser excluído por deliberação da maioria dos sócios 

remanescentes. O mesmo poderá ocorrer com o sócio que tiver contribuído exclusivamente 

com serviços, quando tal contribuição for considerada “inidônea”; ou que tiver 

integralizado suas cotas com bens in natura, caso pereçam antes da transferência do 

domínio ou durante o período do usufruto, por razões não imputáveis aos administradores. 

 

O procedimento de exclusão vem estabelecido no artigo 2.287 do “Codice”.247 

A exclusão produzirá efeitos a partir do trigésimo dia da data em que for comunicada ao 

                                                 
246 “Art. 2284.  Morte del socio. Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei 
soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero 
continuarla con gli eredi e questi vi acconsentano.” 
“Art. 2285.  Recesso del socio. Ogni socio può recedere dalla società quando questa è contratta a tempo 
indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci. Può inoltre recedere nei casi previsti nel contratto sociale 
ovvero quando sussiste una giusta causa. Nei casi previsti nel primo comma il recesso deve essere 
comunicato agli altri soci con un preavviso di almeno tre mesi.” 
“Art. 2286. Esclusione. L'esclusione di un socio può aver luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni 
che derivano dalla legge o dal contratto sociale, nonché per l'interdizione, l'inabilitazione del socio o per la 
sua condanna ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici. Il socio che ha 
conferito nella società la propria opera o il godimento di una cosa può altresì essere escluso per la 
sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera conferita o per il perimento della cosa dovuto a causa non 
imputabile agli amministratori. Parimenti può essere escluso il socio che si è obbligato con il conferimento a 
trasferire la proprietà di una cosa, se questa è perita prima che la proprietà sia acquistata alla società.” 
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sócio excluído, período em que a deliberação poderá ser contestada judicialmente. 

Tratando-se, porém, de sociedade com apenas dois sócios, a exclusão de um deve ser 

pronunciada em juízo, mediante provocação de um deles. 

 

Finalmente, o sócio que tiver a sua falência decretada ou que tiver seu quinhão 

liquidado para satisfação dos direitos de credores será automaticamente excluído.248 

 

Em qualquer desses casos, as cotas do sócio afastado serão liquidadas de acordo 

com a situação patrimonial da sociedade, na data do afastamento, devendo ser consideradas 

todas as transações até então iniciadas. O pagamento deve ser feito em até seis meses 

contados da mesma data (“Codice”, artigo 2.289249). 

 

Relativamente às sociedades limitadas, o “Codice Civile” estabelece nas 

hipóteses de recesso e de denúncia (art. 2.473) e, ainda, na hipótese de exclusão de sócio 

(art. 2.473-bis), o valor das cotas deve ser apurado de acordo com o “valor de mercado”.250 

                                                                                                                                                    
247 “Art. 2287.  Procedimento di esclusione. La esclusione è deliberata dalla maggioranza dei soci, non 
computandosi nel numero di questi il socio da escludere, ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della 
comunicazione al socio escluso. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti al 
tribunale, il quale può sospendere l'esecuzione. Se la società si compone di due soci, l'esclusione di uno di 
essi è pronunciata dal tribunale, su domanda dell'altro.” 
248 “Art. 2288. Esclusione di diritto. È escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito. Parimenti è escluso 
di diritto il socio nei cui confronti un suo creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota a 
norma dell'articolo 2270.” 
249 “Art. 2289. Liquidazione della quota del socio uscente. Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie 
limitatamente a un socio , questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di danaro che rappresenti 
il valore della quota. La liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel 
giorno in cui si verifica lo scioglimento. Se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli 
utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime. Salvo quanto è disposto nell'articolo 2270, il pagamento 
della quota spettante al socio deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del 
rapporto.” 
250 “Art. 2473. Recesso del socio. L'atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le 
relative modalità. In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento 
dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione al 
trasferimento della sede all'estero alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo 
e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società 
determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 
2468, quarto comma. Restano salve le disposizioni in materia di recesso per le società soggette ad attività di 
direzione e coordinamento. 

Nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni 
momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta giorni; l'atto costitutivo può 
prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purché non superiore ad un anno. 

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in 
proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al 
momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione 
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A lei não especifica, porém, no que consiste esse valor de mercado. E a 

aparente despreocupação da doutrina com o assunto – os autores italianos apenas registram 

que se trata de uma inovação em relação ao critério vigente até 2004, ano em que foi 

empreendida uma importante reforma no direito societário daquele país, que favorece os 

sócios cujo vínculo societário é extinto – indica que não se trata de conceito dos mais 

controvertidos. 

 

Cabe registrar, apenas, que o terceiro parágrafo do artigo 2.473 não menciona o 

“valor de mercado” da sociedade, mas sim do “patrimônio social”. Arriscamo-nos a dizer, 

por isso, que se trata de critério idêntico ao que vigora no Brasil, de acordo com a 

interpretação jurisprudencial predominante.  

 

No que diz respeito às sociedades anônimas, a lei italiana dispõe de modo 

relativamente diverso. 

 

Há hipóteses de direito de recesso, relacionadas no primeiro parágrafo do artigo 

2.437 do Código Civil, que não podem ser suprimidas pelo estatuto; outras, previstas no 

segundo parágrafo do mesmo dispositivo, podem. Nas sociedades de capital fechado, o 

estatuto pode prever, ainda, hipóteses adicionais de recesso, ou mesmo a possibilidade de 

resilição unilateral, quando a sociedade tiver sido celebrada por prazo indeterminado.251 

                                                                                                                                                    

giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più 
diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349. 

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 
centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Esso può avvenire anche mediante 
acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo 
concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando 
riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si 
applica l'articolo 2482 e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del 
socio receduto, la società viene posta in liquidazione. 

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la 
delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. 

Art. 2473-bis. Esclusione del socio. L'atto costitutivo può prevedere specifiche ipotesi di esclusione per 
giusta causa del socio. In tal caso si applicano le disposizioni del precedente articolo, esclusa la possibilità 
del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.” 
251 “Art. 2437.  Diritto di recesso. Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non 
hanno concorso alle deliberazioni riguardanti: 
a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività 
della società; 
b) la trasformazione della società; 
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Nas companhias fechadas, o valor de reembolso ao sócio recedente será 

determinado pelos administradores da companhia, após manifestação do conselho fiscal e 

dos auditores independentes, devendo ser levadas em consideração a situação patrimonial 

da sociedade, as suas perspectivas de rentabilidade e o valor de mercado das ações. Já nas 

companhias abertas, o valor de reembolso corresponderá à média aritmética da cotação das 

ações nos seis meses anteriores à data da convocação da assembléia que tiver tomado a 

deliberação que deu ensejo à retirada do sócio. 

 

Em qualquer dos casos, o estatuto poderá estabelecer outros critérios para 

liquidação, indicando elementos do ativo e do passivo cujo valor poderá ser retificado em 

relação ao que consta do balanço, bem assim os critérios para retificação e outros 

elementos, suscetíveis de avaliação, que devam ser levados em consideração no cálculo do 

valor de reembolso.  

 

Caso o sócio recedente divirja do valor atribuído às suas ações pela 

administração, poderá requerer em juízo seja feita nova avaliação.252 

                                                                                                                                                    

c) il trasferimento della sede sociale all'estero; 
d) la revoca dello stato di liquidazione; 
e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal successivo comma ovvero dallo statuto; 
f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso; 
g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione. 
Salvo che lo statuto disponga diversamente, hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso 
all'approvazione delle deliberazioni riguardanti: 
a) la proroga del termine; 
b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari. 

Se la società è costituita a tempo indeterminato e le azioni non sono quotate in un mercato regolamentato 
il socio può recedere con il preavviso di almeno centottanta giorni; lo statuto può prevedere un termine 
maggiore, non superiore ad un anno. 

Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere ulteriori 
cause di recesso. 

Restano salve le disposizioni dettate in tema di recesso per le società soggette ad attività di direzione e 
coordinamento. 

È nullo ogni patto volto ad escludere o rendere più gravoso l'esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi 
previste dal primo comma del presente articolo.” 
252 “Art. 2437-ter. Criteri di determinazione del valore delle azioni.  

Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso. 
Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio 

sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile, tenuto conto della consistenza patrimoniale della 
società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni. 

Il valore di liquidazione delle azioni quotate in mercati regolamentati è determinato facendo 
esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione 
ovvero ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso. 
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Note-se que a disciplina atualmente conferida pelo Direito italiano ao recesso 

nas sociedades anônimas é coerente com a constatação de que os elementos intangíveis do 

estabelecimento empresarial e o aviamento não integram o patrimônio líquido das 

sociedades. 

 

Com efeito, até o ano de 2004, a legislação estabelecia que valor de reembolso 

deveria corresponder, nas sociedades de capital fechado, à fração do patrimônio social, 

conforme apurado no balanço do último exercício, proporcional ao número de ações do 

sócio recedente. 

 

O texto legal foi, então, modificado com o escopo de tornar o direito de recesso 

um instrumento mais eficaz de proteção aos acionistas minoritários, mediante uma 

avaliação mais adequada de suas ações.253  

 

Destaca-se, dentre as principais inovações, a supressão da referência ao último 

balanço aprovado; a determinação de que sejam consideradas “as perspectivas de 

rentabilidade” da sociedade, além da sua situação patrimonial, para determinação do valor 

de reembolso; e a permissão de que, nas sociedades de capital fechado, o estatuto 

estabeleça não apenas novas hipóteses de recesso, mas outros elementos que não os ativos 

e passivos contábeis os quais devam ser considerados no cálculo do valor de reembolso (cf. 

artigo 2437-ter do “Codice Civile”). 

 

                                                                                                                                                    

Lo statuto può stabilire criteri diversi di determinazione del valore di liquidazione, indicando gli 
elementi dell'attivo e del passivo del bilancio che possono essere rettificati rispetto ai valori risultanti dal 
bilancio, unitamente ai criteri di rettifica, nonché altri elementi suscettibili di valutazione patrimoniale da 
tenere in considerazione. 

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore di cui al secondo comma del presente 
articolo nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l'assemblea; ciascun socio ha diritto di prenderne 
visione e di ottenerne copia a proprie spese. 

In caso di contestazione da proporre contestualmente alla dichiarazione di recesso il valore di 
liquidazione è determinato entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata 
di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si 
applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349.” 
253 Cf. Paolo PISCITELLO, Riflessioni sulla nuova disciplina del recesso nelle società di capitali in Rivista 
delle Società, n. 2-3, Milano, Giuffrè, marzo-giugno 2005, pp. 518-33.; e Francesco CHIAPPETTA, Nuova 
disciplina del recesso di società di capitali: profili interpretativi e applicativi in Rivista delle Società, n. 2-3, 
Milano, Giuffrè, marzo-giugno 2005, pp. 487-517. 
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As referências às perspectivas de rentabilidade da sociedade e a “outros 

elementos”, além dos ativos e passivos contábeis, dizem respeito justamente aos bens 

intangíveis e ao aviamento, cujo valor corresponde a uma função dos resultados futuros da 

própria sociedade.254  

 

Deveras, em artigo que trata especificamente do assunto, Marco 

VENTORUZZO afirma: “(...) segundo os estudiosos do estabelecimento, uma avaliação da 

consistência patrimonial (...) não prescinde, de modo algum (...), de que seja levado em 

conta o valor de (...) ‘intangíveis’ não inscritos no balanço, principalmente quando a 

empresa apresenta capacidade de produzir resultados econômicos positivos. Dentre eles, a 

literatura sobre avaliação cita, por exemplo, o assim chamado ‘know-how’, segredos 

industriais, informações organizadas segundo critérios específicos visando ao 

desenvolvimento da atividade empresarial (pensa-se em uma base de dados de clientes 

potenciais para empresas que desenvolvem a atividade de vendas por correspondência), 

investimentos em relações públicas, e outros.” E “(...) sob a perspectiva da rentabilidade”, 

prossegue o autor, “o aviamento poderá e deverá ser considerado na aplicação do critério 

legal em exame (...).”255 

 

3.1.4.3 Apuração de haveres na França 

 

Na França, a apuração de haveres obedece ao disposto no artigo 1843-4 do 

Código Civil. Consoante o dispositivo, em todos os casos de cessão dos direitos de um 

sócio, ou de reembolso de tais direitos pela sociedade, não havendo acordo entre as partes 

interessadas, o respectivo valor será determinado por um árbitro designado de comum 

                                                 
254 Vide capítulos 1.3.3.3 e 1.3.3.4, supra. 
255 “(…) secondo gli studiosi di material aziendali, una valutazione della consistenza patrimoniale condotta 
con i suddetti metodi non esclude affatto – anzi, almeno secondo le impostazioni più moderne potrebbe 
richiedere – di tenere conto del valore di ‘condizioni produttive’ cosiddette ‘intangibles’ non iscritte in 
bilancio, quantomeno l’impresa ha la capacità di produrre risultati economici positivi. Tra questi la 
manualistica in tema di valutazione d’azienda cita, ad esempio, il cosiddetto know how, segreti industriali, 
informazioni organizzate secondo particolari criteri funzionali allo svolgimento dell’attività d’impresa (si 
pensi a un database di potenziali clienti per imprese che svolgono attività di vendita per corrispondenza), 
investimenti in pubbliche relazioni, ed altri ancora. (...) Da queste considerazioni discende che, quantomeno 
nell’ambito delle prospettive reddituali, dell’avviamento si potrà e dovrà tener conto anche in applicazione 
del criterio legale in esame (...).” (Marco VENTORUZZO... cit., pp.370-72). 
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acordo ou por decisão judicial, caso não seja definido um nome de consenso. A decisão 

desse árbitro será, então, definitiva.256 

 

A lei contempla, de forma expressa, relativamente às sociedades limitadas, as 

hipóteses de falecimento ou divórcio de sócios, bem como de cessão de cotas a terceiros.  

 

No primeiro caso, os respectivos herdeiros ou o ex-cônjuge meeiro poderão 

ingressar livremente na sociedade, a menos que os sócios remanescentes tenham 

estabelecido de forma diversa, hipótese em que o artigo 1843-4 do Código Civil será 

aplicável. 257 

 

No segundo, a cessão dependerá do consentimento da maioria dos sócios 

remanescentes, representando no mínimo a metade do capital social, se quorum maior não 

tiver sido estabelecido no contrato social. Se a transferência da participação societária for 

vetada, os consócios responsáveis pela decisão serão obrigados, no prazo de três meses, a 

adquirir tais cotas ou encontrar outro comprador que as adquira, pelo preço fixado na 

forma do citado artigo 1843-4 do Código Civil.258 

                                                 
256 “Article 1843-4. Dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat 
de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, 
soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la 
forme des référés et sans recours possible.” 
257 Cf. Código de Comércio, artigo L223-13: “Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de 
succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux et librement cessibles entre 
conjoints et entre ascendants et descendants. (§) Toutefois, les statuts peuvent stipuler que le conjoint, un 
héritier, un ascendant ou un descendant ne peut devenir associé qu'après avoir été agréé dans les conditions 
prévues à l'article L. 223-14. A peine de nullité de la clause, les délais accordés à la société pour statuer sur 
l'agrément ne peuvent être plus longs que ceux prévus à l'article L. 223-14, et la majorité exigée ne peut être 
plus forte que celle prévue audit article. En cas de refus d'agrément, il est fait application des dispositions des 
troisième et quatrième alinéas de l'article L. 223-14. Si aucune des solutions prévues à ces alinéas n'intervient 
dans les délais impartis, l'agrément est réputé acquis. (§) Les statuts peuvent stipuler qu'en cas de décès de 
l'un des associés la société continuera avec son héritier ou seulement avec les associés survivants. Lorsque la 
société continue avec les seuls associés survivants, ou lorsque l'agrément a été refusé à l'héritier, celui-ci a 
droit à la valeur des droits sociaux de son auteur. (§) Il peut aussi être stipulé que la société continuera, soit 
avec le conjoint survivant, soit avec un ou plusieurs des héritiers, soit avec toute autre personne désignée par 
les statuts ou, si ceux-ci l'autorisent, par dispositions testamentaires. (§) Dans les cas prévus au présent 
article, la valeur des droits sociaux est déterminée au jour du décès conformément à l'article 1843-4 du code 
civil. 
258 Código de Comércio Art. L223-14 “Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la 
société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, 
à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. (§) Lorsque la société comporte plus d'un associé, le 
projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés. Si la société n'a pas fait connaître sa 
décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le 
consentement à la cession est réputé acquis. (§) Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés 
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Relativamente às sociedades em geral, o artigo L231-6 do Código de Comércio 

estabelece as possibilidades de resilição parcial do vínculo societário e de exclusão de 

sócio. Já o artigo e L231-8 dispõe que a sociedade não se dissolve em nenhum caso de 

extinção parcial desse vínculo.259 

 

A questão mais controvertida, como ocorre nos Estados Unidos e na Itália, é o 

critério a ser utilizado pelo árbitro para avaliação de uma participação societária. 

 

Jean GUYENOT defende a idéia de que, inexistindo cotação em bolsa, tal valor 

deve ser determinado em função dos resultados auferidos pela sociedade e consoante as 

cláusulas contratuais ou estatutárias que disponham sobre a matéria. Na ausência destas, 

em conformidade com a decisão dos órgãos sociais por ocasião do afastamento de um 

sócio.260 

 

                                                                                                                                                    

sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix 
fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil, sauf si le cédant renonce à la cession de ses 
parts. Les frais d'expertise sont à la charge de la société. A la demande du gérant, ce délai peut être prolongé 
par décision de justice, sans que cette prolongation puisse excéder six mois. (§) La société peut également, 
avec le consentement de l'associé cédant, décider, dans le même délai, de réduire son capital du montant de la 
valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues 
ci-dessus. Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans peut, sur justification, être accordé à la 
société par décision de justice. Les sommes dues portent intérêt au taux légal en matière commerciale. (§) Si, 
à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues aux troisième et quatrième alinéas ci-dessus n'est 
intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue. (§) Sauf en cas de succession, de liquidation 
de communauté de biens entre époux, ou de donation au profit d'un conjoint, ascendant ou descendant, 
l'associé cédant ne peut se prévaloir des dispositions des troisième et cinquième alinéas ci-dessus s'il ne 
détient ses parts depuis au moins deux ans. (§) Toute clause contraire aux dispositions du présent article est 
réputée non écrite.” 
259 “Article L231-6. Chaque associé peut se retirer de la société lorsqu'il le juge convenable à moins de 
conventions contraires et sauf application du premier alinéa de l'article L. 231-5. (§) Il peut être stipulé que 
l'assemblée générale a le droit de décider, à la majorité fixée pour la modification des statuts, que l'un ou 
plusieurs des associés cessent de faire partie de la société. (§) L'associé qui cesse de faire partie de la société, 
soit par l'effet de sa volonté, soit par suite de décision de l'assemblée générale, reste tenu, pendant cinq ans, 
envers les associés et envers les tiers, de toutes les obligations existant au moment de sa retraite.” 
“Article L231-8. La société n'est dissoute ni par la mort ou par le retrait d'un associé ni par un jugement de 
liquidation, ou par une mesure d'interdiction d'exercer une profession commerciale, ou par une mesure 
d'incapacité prononcée à l'égard de l'un des associés ou la déconfiture de l'un d'entre eux. Elle continue de 
plein droit entre les autres associés.” 
260 L'evaluation des titres non cotes en bourse: incidences en droit fiscal in Revue Trimestrielle de Droit 
Commercial, v. VIII, n.8, Paris, 1955, p.251-85. 
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Didier MARTIN, por sua vez, sustenta que a avaliação de cotas e ações deve ter 

em conta a finalidade para a qual é destinada.261 Segundo o autor, a “Comission des 

Opérations de Bourse”, órgão estatal francês incumbido de fiscalizar o mercado de 

capitais, recomenda, em regra, a ponderação entre formas diversas de avaliação. 

 

Na legislação, a única referência às formas de avaliação está contida no 

regulamento do Código de Comércio, mais especificamente no artigo R123-178, que 

estabelece critérios contábeis para lançamento de bens e dívidas nas demonstrações 

financeiras das sociedades.262 O inciso 4 do citado artigo estabelece que valor “atual” de 

um bem corresponde a uma estimativa baseada no mercado e na utilidade do bem para o 

exercício da empresa. 

 

Como se vê, na França, assim como nos Estados Unidos e na Itália, inexiste 

disposição legal ou doutrina que tratem, especificamente, da destinação dos elementos 

intangíveis do estabelecimento empresarial e do aviamento na extinção parcial do vínculo 

societário. 

 

Admite-se, porém, que conforme a finalidade da avaliação, o valor das ações ou 

cotas seja calculado com base no valor da empresa em exercício (o “going value”, no 

direito estadunidense), ou seja, incluindo-se as “perspectivas de rentabilidade” e “outros 

elementos que não os ativos e passivos contábeis” da sociedade (consoante a terminologia 

                                                 
261 Les criteres d'evaluation et le droit des acquisitions in Revue de Droit des Affaires Internationales, Paris, 
n.3, 1988, p.301-21. 
262 “Article R123-178. Pour l'application de l'article L123-18: 
1) Le coût d'acquisition est égal au prix d'achat majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état 
d'utilisation du bien; 
2) Le coût de production est égal au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges 
directes et d'une fraction des charges indirectes de production e les intérêts des capitaux empruntés pour 
financer la fabrication d'une immobilisation peuvent être inclus dans le coût de production lorsqu'ils 
concernent la période de fabrication. En ce qui concerne les éléments de l'actif circulant tel qu'il est défini au 
2 de l'article R.123-182, cette faculté est limitée à ceux dont le cycle de production dépasse nécessairement la 
durée de l'exercice. La justification et le montant de ces inclusions figurent à l'annexe; 
3) La valeur vénale d'un bien acquis à titre gratuit correspond au prix qui aurait été acquitté dans des 
conditions normales de marché; 
4) La valeur actuelle est une valeur d'estimation qui s'apprécie en fonction du marché et de l'utilité du bien 
pour l'entreprise; 
5) La valeur d'inventaire est égale à la valeur actuelle ; toutefois, lorsque la valeur d'inventaire d'une 
immobilisation non financière n'est pas jugée notablement inférieure à sa valeur comptable nette, celle-ci est 
retenue comme valeur d'inventaire.” 
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da legislação italiana). Em outras palavras, de acordo com o mercado e a utilidade dos bens 

integrantes do patrimônio social para a empresa (segundo a lei francesa). 

 

É exatamente isso o que se propõe neste trabalho: que sejam considerados os 

motivos que ensejam o afastamento de um sócio para que se lhe reconheça, ou não, o 

direito à indenização dos elementos intangíveis do estabelecimento empresarial e do 

aviamento, haja vista a sua natureza jurídica de lucros cessantes. 
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3.2 Natureza jurídica da indenização do “fundo de comércio” 

 

Como demonstrado na Parte I deste trabalho, a realidade do patrimônio das 

sociedades só pode ser inteiramente compreendida se forem vislumbradas as suas três 

dimensões: capital social, patrimônio líquido e estabelecimento empresarial. 

 

Nas duas primeiras, as expressões pecuniárias do valor dos bens, direitos e 

obrigações que o integram (valores contábeis ou “patrimoniais reais”) são estáticas, vez 

que prescindem do efetivo exercício da empresa para serem conhecidas. Nessas dimensões, 

portanto, o valor instrumental de cada um dos bens para a consecução dos fins da empresa 

– o lucro – não é capturada. Isso ocorre somente na dimensão dinâmica do patrimônio 

social, que é o estabelecimento empresarial. 

 

Os elementos intangíveis do estabelecimento empresarial e o aviamento, como 

também já ficou demonstrado, não são passíveis de avaliação econômica fora do contexto 

da atividade, vez que não são materializados em um corpo físico que possa ser avaliado 

pelos seus atributos. Por conseguinte, nenhum bem intangível tem valor absoluto, 

associado à condição de coisa; tampouco o aviamento. O valor deles é sempre relativo e 

corresponde a uma função dos resultados futuros que a sua utilização, na atividade, permite 

esperar. 

 

Evidência incontestável disso é a inclusão, bastante comum, de cláusulas de 

“ajuste” de preços nos contratos relativos à aquisição de empresas ou aquisição de direitos 

de propriedade intelectual. As partes estabelecem um preço de referência, com base em 

métodos econômicos de avaliação263, que é pago por ocasião do fechamento do negócio. 

Além disso, convencionam que esse preço será ajustado, para mais ou para menos, 

conforme os resultados projetados durante a avaliação sejam ou não verificados. 

 

Se o “preço” dos bens intangíveis e do aviamento não significasse a expressão 

pecuniária, em valor presente, dos resultados futuros esperados em decorrência da sua 

exploração comercial, cláusulas desse tipo não fariam nenhum sentido.  

                                                 
263 Vide capítulo 3.3, infra. 
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Juridicamente, portanto, os pagamentos relativos a tais bens e ao aviamento, 

efetuados ao sócio ou aos seus sucessores quando da extinção do vínculo com a sociedade, 

independentemente do motivo que a enseja, têm natureza de lucros cessantes (Código 

Civil, artigo 402).264  

 

Ora, a noção jurídica de lucro cessante remonta ao Direito Romano265 e traduz a 

probabilidade objetiva de que determinado resultado econômico seria alcançado, não fosse 

pela ocorrência de determinado ato ou evento de responsabilidade de terceiros.266 O seu 

reconhecimento depende, destarte, de juízos de razoabilidade que o distingue do lucro 

meramente hipotético e o transforma em lucro possível ou provável. 

 

AGOSTINHO ALVIM destaca, a respeito, que a razoabilidade não se prende a 

uma idéia de moderação, a ser observada pelo juiz ao fixar o montante da indenização 

pelos lucros cessantes. Pelo contrário, diz com a própria existência do dano, até mesmo 

porque, admitida a sua ocorrência, a indenização não se pautará pelo razoável, e sim pelo 

provado.267 

 

Não se exige, contudo, para que os lucros cessantes sejam indenizados, 

comprovação cabal de que teriam sido auferidos se não fosse pela ocorrência do evento 

tido como danoso. Como informa Carlos Eduardo Thompson Flores LENZ, predomina, na 

doutrina e na jurisprudência, o entendimento de que a demonstração da probabilidade ou 

verossimilhança da expectativa de lucros frustrada é suficiente para configurar o dever de 

indenizar.268 

 

                                                 
264 Art. 402: “Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor 
abragem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.” (grifo nosso) 
265 “... para estimar-se o dano, é preciso ter em consideração que ele se compõe de dois elementos: (a) o 
damnum emergens (...); (b) o lucrum cessans – que consiste nas vantagens futuras que adviriam para o 
patrimônio do credor se a obrigação tivesse sido cumprida.” (José Carlos MOREIRA ALVES, Direito 
romano, v. 2, 5.ed., Rio de Janeiro, Forense, 1992, p. 49). 
266 Renato MANESCHY, Questões de Direito Positivo, Renovar, Rio de Janeiro, p. 110.  
267 Da Inexecução das Obrigações e Suas Conseqüências, 3ª Edição, Editora Jurídica e Universitária, São 
Paulo, 1966. 
268 Considerações sobre a indenização dos lucros cessantes in Revista da Procuradoria Geral da República 
04/86-89, São Paulo, Revista dos Tribunais, 1993. 
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A indenização por lucros cessantes corresponde, dessa forma, à reparação pela 

perda de ganhos que possivelmente seriam auferidos com a exploração empresarial de 

determinada atividade. 

 

Destarte, na medida em que a perspectiva futura de rentabilidade e incremento 

patrimonial constitui a essência do valor dos bens intangíveis e do aviamento, não há outra 

forma de considerar o montante pago por tais bens ao sócio que deixa uma sociedade senão 

como a indenização daquilo que ele “razoavelmente” deixará de lucrar como conseqüência 

do seu afastamento.269 

 

Cumpre lembrar que os bens intangíveis e o aviamento não podem ser 

incluídos, de forma alguma, na base de cálculo dos haveres desse sócio, pois isso se 

afiguraria não apenas ilógico – já que, com relação ao sócio que se afasta, a atividade cessa 

– como também ilegal, porque, à exceção da hipótese de recesso nas sociedades por ações, 

a legislação (segundo a interpretação amplamente dominante na jurisprudência) manda 

apurar o valor patrimonial real do quinhão societário com base em balanço especial tirado 

à data do desligamento – o que, como vem sendo reiterado, exclui o valor instrumental dos 

bens integrantes do estabelecimento. 

 

Há pelo menos um precedente judicial reconhecendo o caráter de lucros 

cessantes à indenização dos elementos intangíveis do estabelecimento e do aviamento. O 

Desembargador Antonio Eduardo F. Duarte, da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio de Janeiro, em acórdão proferido no dia 20/10/1998, nos autos da Apelação 

Cível n.º 1998.001.08797, afastou a pretensão à indenização do fundo de comércio sob o 

argumento de que fora feito pedido cumulado de indenização por lucros cessantes, o que 

implicaria uma “duplicidade reparatória” pelo mesmo fato.270 

 

E esse posicionamento é perfeitamente coerente com o modo pelo qual o 

próprio patrimônio das sociedades é formado. 

 

                                                 
269 Note-se que a exata medida dessa perspectiva futura é capturada nos métodos de avaliação de empresas 
baseados em estimativas de fluxos de caixa. Vide capítulo 3.3, infra. 
270 TJRJ, Ap. Cível n.º 1998.001.08797, 3ª Câm. Cível, Rel. Des. Antonio Eduardo F. Duarte, j. 20/10/1998. 
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Com efeito, o sócio, ao ingressar na sociedade e integralizar sua participação no 

capital, pode fazê-lo em dinheiro ou bens, transferindo-os a título de propriedade. 

Somados eventuais aportes não capitalizados, tem-se o patrimônio líquido da sociedade no 

momento da sua constituição. Esse patrimônio pode ser aumentado ou diminuído, 

conforme a ele sejam acrescidos os resultados da atividade a ser exercida. 

 

Também acrescem a esse patrimônio líquido, como decorrência do exercício da 

atividade, elementos intangíveis, de caráter nitidamente instrumental, que nunca 

integraram o patrimônio individual do sócio e não poderiam jamais passar a integrar 

justamente quando ele se desliga da sociedade. 

 

Nesse sentido, não há que se falar em restituição do quanto o sócio “investiu” 

para a formação do aviamento e dos bens incorpóreos, nem em resolução da propriedade 

imaterial. 271 

 

Há que se falar, tão-somente, em indenização pelos lucros que deixará de 

auferir em decorrência do seu afastamento, quando este se der contra a sua vontade 

original, e por razões imputáveis aos demais sócios. 

 

Na hipótese contrária, ou seja, quando a extinção parcial do vínculo societário 

tiver sido causada pela vontade unilateral e imotivada do sócio dissidente, pela sua 

exclusão legítima ou por circunstâncias de força maior, haverá apenas a apuração dos seus 

haveres, conforme preconizado pela legislação. Saliente-se, a propósito, que, não fossem as 

disposições legais aplicáveis, sequer os haveres seriam apurados em tais hipóteses, a 

exemplo do que ocorreria em qualquer outra relação contratual. 

 

E não se diga que, em tais hipóteses, o sócio afastado sofreria dano por ter 

contribuído para a formação do estabelecimento empresarial e não receber nenhuma 

contraprestação correspondente ao deixar a sociedade. Como ensina Hans Albrecht 

                                                 
271 Irrelevante, para esse mister, a possibilidade de os sócios aportarem ou de a sociedade adquirir, com o 
produto da sua atividade, bens intangíveis. Para efeito de apuração de haveres, os intangíveis adquiridos 
serão incluídos no balanço especial pelo seu custo de aquisição, a exemplo dos bens tangíveis, sem prejuízo 
do reconhecimento à sua contribuição para o aviamento. 
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FISCHER, não há o que indenizar se o que a causa do prejuízo é a conduta da própria 

parte, moralmente ou de alguma forma reprovada pelo Direito.272 

 

Ademais, a tese ora defendida resguarda amplamente os direitos individuais do 

sócio indevidamente afastado da sociedade, que teve frustrada uma expectativa legítima 

quanto à continuidade da empresa e quanto aos resultados financeiros que lhe seriam 

proporcionados. 

 

Ao mesmo tempo, elimina a possibilidade de que a extinção parcial do vínculo 

societário seja promovida de forma oportunista pelo sócio, ávido pela antecipação de 

lucros futuros (por sua natureza, incertos), sem oferecer nenhuma contrapartida em termos 

de contribuição para a sociedade ou de assunção de riscos do negócio. 

 

Aliás, nessa hipótese, é o próprio sócio afastado quem frustra a expectativa de 

continuidade da empresa, ao adotar comportamentos incompatíveis com o espírito de 

sociedade. Por que, então, haveria ele de ser agraciado com a avaliação econômica de suas 

cotas, na qual estaria capturada uma perspectiva de resultado futuro que ele próprio 

ameaça? 

 

Em suma, a adoção da tese ora defendida protege a própria sociedade, na 

medida em que limita o comprometimento do seu patrimônio às hipóteses em que a lei 

expressamente lhe imputa responsabilidade pelo pagamento ao sócio afastado, o que vai 

diretamente ao encontro do princípio da preservação da empresa. 

 

3.3 Dos métodos de avaliação de bens intangíveis e do aviamento 

 

A constatação de que o pagamento relativo aos bens intangíveis do 

estabelecimento empresarial e ao aviamento, na extinção parcial do vínculo societário, tem 

                                                 
272 “Não pode entrar no conceito jurídico de dano o lucro frustrado que deveria ter decorrido de ações imorais 
ou de algum modo reprovadas pelo direito, como claramente resulta do espírito geral do complexo de normas 
que constituem o nosso código civil.” (Der Schaden nach dem Burgerlichen Gesetzbuche  - A reparação dos 
danos no Direito Civil, trad. espanhola de W. Roces; trad. portuguesa, a partir da espanhola, de Antonio de 
Arruda Ferrer Correia, São Paulo, Saraiva, 1938, p. 47. 
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natureza de lucros cessantes e não de apuração de haveres, é corroborada pelos métodos 

mais freqüentemente utilizados e aceitos para sua avaliação.273 

 

Deve-se observar, antes de mais nada, que se trata de formas de avaliação da 

sociedade como um todo, a que se seguem, como se verá, cálculos aritméticos 

relativamente simples para identificar qual a parcela do valor desta é atribuível aos 

intangíveis e ao aviamento. 

 

Existem vários métodos de avaliação de empresas. Alguns são baseados em 

parâmetros histórico-contábeis (lucro por ação/cota, retorno sobre investimentos, retorno 

sobre patrimônio líquido, etc.); outros são baseados em cotações de mercado dos bens 

integrantes do patrimônio líquido (avaliação “patrimonial real”); e há também métodos 

baseados na geração de fluxos de caixa ao longo de determinado período, genericamente 

referidos como “avaliação econômica” de empresas. 

 

O uso de métodos de avaliação baseados em parâmetros histórico-contábeis tem 

sido cada vez mais criticado, não apenas para efeito de cálculo de haveres do sócio274, mas 

também nos casos de alienação de empresas e para avaliação de investimentos. 

 

Particularmente no que diz respeito à avaliação de bens intangíveis e do 

aviamento, a utilização de parâmetros histórico-contábeis, além de incoerente com o 

caráter instrumental e dinâmico daqueles, é absolutamente inviável, por causa de 

limitações da própria ciência contábil: 

 

“Ao adentramos o segundo milênio, estamos testemunhado um dos períodos 

mais críticos na história da Contabilidade. Desde que as economias desenvolvidas 

tornaram-se baseadas no conhecimento e no uso intensivo da tecnologia, nossa visão da 

empresa mudou substancialmente e novos elementos (intangíveis) tornaram-se 

determinantes fundamentais de valor. Até o momento, a Contabilidade falhou em fornecer 

uma visão precisa desses vetores de valor e, portanto, as demonstrações financeiras 

tradicionais (custo histórico) experimentaram uma dramática perda de relevância (ainda 
                                                 
273 Vide nota de rodapé n.º 277, infra. 
274 Cf. exposto no capítulo 3.1.2 supra. 
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que tenham mantido sua confiabilidade). Como conseqüência, existe atualmente uma 

significativa lacuna entre o valor contábil da empresa e o valor de mercado do seu 

patrimônio. Dessa forma, os órgãos de padronização encontram-se diante da necessidade 

(urgente) de desenvolver novas diretrizes para o reconhecimento, a avaliação e a 

escrituração dos intangíveis. Por outro lado, os administradores devem entender a natureza 

e o valor dos intangíveis, a fim de fortalecer a competitividade da empresa e maximizar a 

riqueza dos acionistas”.275 

 

Também não se pode admitir, para fins de avaliação dos bens intangíveis e do 

aviamento, a utilização de métodos baseados em valores “patrimoniais reais”, na medida 

em que, como visto, eles não têm existência corpórea, de modo que inexiste coisa (res) a 

ser avaliada. Ademais, suas cotações “de mercado” nada têm a ver com seus atributos; 

antes, são expressões pecuniárias relativas à perspectiva de lucratividade e incremento 

patrimonial que fazem agregar à empresa. 

 

Outrossim, é imperativa a utilização de métodos de avaliação baseados no 

desempenho econômico da própria empresa, que está diretamente associado à maneira 

como o estabelecimento é organizado pelo empresário, à utilidade de cada um dos seus 

elementos para o desenvolvimento das atividades sociais, e à sinergia entre esses mesmos 

elementos, que conformam o aviamento. 

 

De fato, como ensina Cristiano CINCOTTI, “definitivamente o estabelecimento 

não vale pelos bens de que dispõe, mas pelo fluxo de resultados que tem condições de 

gerar. Segundo a opinião majoritária da doutrina aziendalistica, a avaliação de um 

                                                 
275 Leandro CANIBAÑO, Manuel García-Ayuso COVARSÍ e M. Paloma SÁNCHEZ, The value relevance 
and managerial implications of intangibles: a literature review, s.l, OCDE, 1999, p. 54. Disponível em 
http://www.oecd.org/dataoecd/17/4/1947974.pdf (“As we enter the second millennium we are witnessing one 
of the most critical times in the history of Accounting. Since developed economies have become knowledge-
based and technology-intensive, our view of the firm has significantly changed and new (intangible) elements 
have become the fundamental determinants of value. Thus far, Accounting has failed to provide an accurate 
view of such value drives and therefore traditional (historical cost) financial statements have experienced a 
dramatic loss of relevance (although they have maintained their reliability). As a consequence, there is 
currently a significant gap between the accounting book value of the firm and the market value of its equity. 
Therefore, standard setting bodies are facing the (urgent) need to develop new guidelines for the recognition, 
valuation and reporting of intangibles. On the other hand, managers need to understand the nature and value 
of intangibles in order to be able to strengthen the firm’s competitive position and maximize shareholders’ 
wealth.”). 
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estabelecimento (...) deveria ser conduzida por meio de métodos baseados nos seus fluxos. 

(...) Os métodos patrimoniais, aparentemente mais confiáveis, manifestam inaceitáveis 

limites no plano operativo. Portanto, se os métodos patrimoniais já dificultam a avaliação 

de bens intangíveis contabilizados, é evidente que não oferecem condições de avaliarem os 

bens não contabilizados (...), que na verdade determinam o valor agregado de todos os 

componentes, materiais e imateriais, do estabelecimento.”276 

 

Os métodos de avaliação econômica – que, como mencionado, têm sido cada 

vez mais utilizados – baseiam-se, fundamentalmente, na estimação dos fluxos de caixa 

futuros da sociedade, seguindo-se uma operação de “desconto” do valor obtido, segundo 

parâmetros estabelecidos em face das circunstâncias de cada caso (daí, a origem de outra 

expressão que usualmente os designa: “fluxo de caixa descontado”). 

 

Com isso, alcança-se o valor “presente” de tais fluxos futuros, ou seja, a soma 

que, se estivesse disponível no momento da avaliação e fosse investida em aplicação 

financeira de perfil conservador (para ser remunerada pela mesma taxa de juros utilizada 

no cálculo do “desconto”), geraria, em prazo igual, quantia idêntica ao que 

presumidamente auferirá a sociedade.277 

 

Observe-se, como alertado anteriormente, que o número então alcançado 

corresponde não ao valor dos bens intangíveis e do aviamento, mas sim da pessoa jurídica 

como um todo. Para que se apure o valor dos bens intangíveis e do aviamento, será 

necessário, ainda, subtrair desse montante os valores patrimoniais reais dos bens 

                                                 
276 La valutazione delle aziende innovative nelle operazioni di conferimento alla luce del novellato art. 2343 
in Rivista delle Società, Milano, v. 50., n. 1., genn./febb. 2005, pp. 114 e ss. (“In definitiva, l’azienda non 
vale tanto per i beni di cui dispone, quanto per i flussi di risultato che essa è in grado di generare. Secondo 
l’opinione maggioritaria della dottrina aziendalistica, la valutazione di un’azienda  (...) dovrebbe essere 
condotta mediante i metodi basati sui flussi. (...) I metodi patrimoniali, pur apparentemente affidabili, 
manifestano inaccettabili limiti sul piano operativo. Orbene, laddove i metodi patrimoniali stentano già nel 
valutare i beni immateriali ‘nominati’, è evidente che non sono certo in grado di valutare il bene ‘innominato’ 
(...) che in realtà determina il valore aggiunto di tutte le compenenti aziendali, materiali ed immateriali.”). 
277 Para uma visão geral dos diversos métodos utilizados, vide Paulo SCHIMDT e José Luiz dos SANTOS, 
Avaliação... cit., p. 52 e ss; e tb. Priscila M. P. CORRÊA DA FONSECA, Dissolução parcial, retirada... cit., 
p. 225-230. E para uma excelente síntese das questões jurídicas suscitadas em sua aplicação, vide Marco 
VENTOROZUZZO, I criteri... cit., pp. 373 e ss. O importante, no exame de tais métodos, é constatar que 
todos, sem exceção, contemplam, nas respectivas fórmulas ou metodologias, alguma medida (lucro, fluxo de 
caixa para o sócio ou para a empresa) de resultados futuros. 
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integrantes do ativo contábil, de sorte que a diferença corresponderá ao valor dos bens 

intangíveis, acrescido da mais-valia atribuída ao aviamento.278 

 

Sob a ótica econômica, portanto, o valor dos bens intangíveis e do aviamento é 

(i) apurado pelo seu conjunto, e não por cada bem considerado individualmente; (ii) 

residual, pois corresponde à diferença entre o valor total do estabelecimento e o dos bens 

passíveis de avaliação individual; e (iii) instrumental, porque representa uma função dos 

resultados futuros da empresa, e não dos atributos intrínsecos de cada bem.279 

 

Essa abordagem – cuja superioridade em relação às demais ficou demonstrada 

acima – permite que se faça, de forma consistente, a verificação da probabilidade objetiva 

de ganhos futuros com a exploração da atividade.  

 

É, portanto, absolutamente coerente com a natureza jurídica do estabelecimento 

empresarial (objeto unitário de direitos, dotado de uma mais-valia cujo valor transcende a 

soma dos valores individuais dos elementos que o integram); e com a tese ora defendida, 

de que, na extinção parcial do vínculo societário, a indenização do valor dos bens 

intangíveis e do aviamento tem natureza de antecipação de resultados, ou em termos mais 

específicos, de lucros cessantes. 

 

Ora, se os lucros cessantes correspondem ao que, razoavelmente, o sócio 

esperaria alcançar com sua permanência na sociedade, o valor presente dos resultados 

futuros dessa mesma sociedade – ou seja, o seu valor econômico – corresponde exatamente 

à expressão pecuniária dessa expectativa.  

 

                                                 
278 A possibilidade de certos bens intangíveis serem contabilizados individualmente - notadamente quando os 
direitos a eles relativos tenham sido cedidos ou licenciados de forma onerosa por terceiros – não altera a 
aplicação dos métodos de avaliação baseados na estimativa dos fluxos de caixa. Nessa hipótese, os bens 
intangíveis serão inscritos no ativo patrimonial contábil pelo seu custo de aquisição, que por sua vez será 
também deduzido do valor total da empresa, para fins de apuração do valor do patrimônio intangível não 
contabilizado. 
279 Com efeito, para o empresário, uma marca visual, por exemplo, não vale mais ou menos pelo fato de ser 
esteticamente bela ou feia, ou por ter ou não sido elaborada por um artista plástico de renome; vale, sim, pelo 
fato de estabelecer uma relação de fidelidade com a clientela, o que, por sua vez, faz aumentar a 
probabilidade de um resultado econômico positivo. 
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Em síntese, a mensuração do valor dos elementos intangíveis do 

estabelecimento empresarial e do aviamento pressupõe a continuidade dos negócios 

sociais. Sob o ponto de vista econômico, isso implica que esse valor corresponderá, 

sempre, a uma função dos resultados futuros dessa mesma sociedade; e sob o ponto de 

vista jurídico, significa que o eventual pagamento por tais bens e pelo aviamento ao sócio 

que se desliga da sociedade tem natureza de lucros cessantes. 

 

Antes, porém, de passarmos às conclusões, é pertinente apresentar, em rápida 

digressão, algumas considerações gerais sobre a metodologia de avaliação do fundo de 

comércio nos processos de extinção parcial do vínculo societário. 

 

3.3.1 Considerações gerais sobre a metodologia de avaliação de 

bens intangíveis e do aviamento, nos processos judiciais 

relativos à extinção parcial do vínculo societário  

 

Os métodos econômicos de avaliação das empresas, que constituem etapa 

fundamental na avaliação do fundo de comércio, são dotados de grande subjetividade, 

tendo em vista que muitas das variáveis utilizadas têm que ser arbitradas de acordo com 

premissas pré-estabelecidas pelo avaliador. Dessa forma, a consistência da aplicação de 

qualquer um desses métodos repousa não na amplitude de eventuais fórmulas utilizadas, 

mas na veracidade das premissas adotadas. 

 

As variáveis a serem consideradas são, essencialmente: 

 

a) Períodos de tempo, passados e futuros; 

b) Parâmetros de resultados passados, para projeção dos fluxos de caixa futuros; 

c) Taxas de crescimento dos resultados sociais (que podem ser negativas); 

d) Custo de capital, taxas de juros e taxa de risco, que servirão para descontar os 

resultados esperados no futuro a valor presente.280 

 

                                                 
280 Para detalhes, vide Aswath DAMODARAN, Avaliação de Investimentos, 3ª ed., Rio de Janeiro, 
Qualitymark, 2003, pp. 348/349, pp. 133 e ss., especialmente capítulo 8. 
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Em regra, a estimação dos fluxos de caixa futuros da sociedade é baseada na 

média daqueles gerados em um determinado número de anos anteriores à avaliação. Esses 

resultados são projetados para um certo número de anos subseqüentes, observando-se uma 

taxa de crescimento estabelecida conforme as perspectivas do mercado em que atua a 

sociedade, a posição que ocupa nesse mesmo mercado vis-à-vis a de seus concorrentes, e a 

conjuntura macroeconômica do local onde as atividades são exercidas. 

 

Na ausência de tais dados, seja por mera indisponibilidade, seja porque a 

sociedade avaliada foi constituída pouco tempo antes da avaliação (e, portanto, não possui 

histórico de resultados que sirva como parâmetro), Aswath DAMODARAN281 sugere a 

utilização de dados de sociedades atuantes no mesmo mercado, devendo ser respeitadas, na 

medida do possível, as diferenças na organização dos respectivos estabelecimentos e nas 

respectivas estratégias empresariais. Outra possibilidade seria estimar tais dados a partir de 

uma análise dos fundamentos econômicos da empresa, ponderando-se cenários mais 

otimistas ou menos.282 

 

No que diz respeito ao custo de capital, o que se deve medir, essencialmente, é 

o custo de oportunidade das fontes provedoras de capital para a sociedade, ou seja, se as 

suas disponibilidades financeiras estão alocadas de maneira eficiente. O custo de 

oportunidade é a variável que determina, por exemplo, se determinado bem deve ser 

adquirido com recursos próprios da sociedade ou mediante financiamento de terceiros. Se 

o retorno proporcionado pela aplicação desses recursos em outras etapas da atividade for 

maior do que o custo financeiro do endividamento, então a opção tende a ser pela aquisição 

financiada. Caso contrário, a utilização de recursos próprios será economicamente mais 

eficiente. 

 

Já a taxa de juros usualmente adotada como parâmetro é o índice oficial de 

remuneração dos títulos da dívida pública federal. Ainda que a rentabilidade de uma 

aplicação financeira de perfil conservador dificilmente proporcione a mesma remuneração 

                                                 
281 Avaliação... cit., pp. 348/349. 
282 Essa também é a sugestão de COPELAND, KOLLER e MURRIN para avaliação de sociedades que 
celebram negócios exclusivamente pela Internet (Avaliação de empresas (valuation): calculando e 
gerenciando o valor das empresas, 3ª ed., São Paulo, Pearsan Education do Brasil, 2002, pp.325/326). 
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que esses títulos, trata-se de informação estável e disponível, e por isso mesmo confiável. 

Ademais, atualmente qualquer pessoa pode adquirir esses títulos em seu próprio nome, sem 

a necessidade de adesão a nenhum fundo administrado por instituição financeira, de modo 

que a rentabilidade auferida passa a ser justamente o que é pago pela Administração 

Federal. 

 

Por fim, a taxa de risco é um índice que deve refletir a probabilidade de 

ocorrência de cenários macroeconômicos e mercadológicos mais ou menos otimistas, de 

acordo com análises devidamente fundamentadas. 

 

Imagine-se, para exemplificar, que determinada sociedade tenha produzido um 

faturamento anual de cinco milhões de reais, durante dez anos, ao custo anual de três 

milhões de reais, incluindo despesas operacionais, custo de capital e tributos. O fluxo de 

caixa livre para o sócio, neste caso, será de dois milhões de reais por ano.  

 

O valor econômico desta sociedade será obtido projetando-se esse resultado 

para certo número de anos subseqüentes (por exemplo, três), tendo-se em conta as 

perspectivas do mercado em que ela atua. Se as análises indicarem uma tendência de 

crescimento da demanda, é razoável supor que essa sociedade, dispondo de capacidade 

ociosa (de modo que não será necessário fazer novos investimentos), poderá elevar sua 

produção e, com isso, incrementar seus resultados em, suponha-se, dez por cento. Assim, o 

valor final obtido pela empresa, ao término dos três anos, será de seis milhões e seiscentos 

mil reais. 

 

Considere-se, então, que as taxas de juros oficiais vigentes sejam de oito por 

cento, e que a conjuntura econômica, bem como os riscos e incertezas inerentes à própria 

atividade, sejam refletidos em um índice numérico qualquer entre zero e um, que refletirá a 

taxa de risco. 

 

O valor presente dessa sociedade será finalmente obtido multiplicando-se o 

valor projetado pelo índice em questão e descontando-se os juros anuais de oito por cento. 
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O resultado corresponderá ao montante que, se fosse remunerado pela mesma taxa de 

juros, totalizaria seis milhões e seiscentos mil reais, ou seja, a projeção dos fluxos de caixa. 

 

A aplicação dos métodos de avaliação baseados no desconto de resultados 

futuros esbarra em diversas dificuldades de ordem prática, e por isso não se encontra 

imune a críticas. 

 

A primeira e mais comum corresponde ao acesso restrito às informações. 

Deveras, a maior parte das sociedades não se submete às mesmas exigências contábeis que 

as sociedades de capital aberto, relativamente à divulgação de resultados e demonstrações 

financeiras, o que implica menor disponibilidade de dados sobre faturamento, 

investimentos e custo de capital. 

 

Essa constatação, no entanto, deve ser relativizada quando a avaliação tiver que 

ser feita no âmbito de um processo judicial. Os avaliadores, na condição de peritos 

nomeados pelo juiz ou de assistentes técnicos das partes, disporão de prerrogativas que, em 

outras circunstâncias, não existiriam. Com efeito, o artigo 429 do Código de Processo Civil 

estabelece que “para o desempenho de sua função, podem o perito e os assistentes técnicos 

utilizar-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder de parte ou em repartições públicas, bem 

como instruir o laudo com plantas, desenhos, fotografias e outras quaisquer peças.” Ainda 

assim, informações relevantes para a avaliação, como, por exemplo, séries históricas de 

preços de ações ou quotas, podem simplesmente não estar disponíveis, uma vez que a 

maior parte das sociedades brasileiras não negocia participações em mercados de balcão 

organizados. 

 

Outra dificuldade resulta da eventual confusão entre os interesses dos sócios e 

os da própria sociedade. Em tal situação, a avaliação deve ser antecedida por uma auditoria 

contábil, que permita distinguir, dentre as despesas feitas em nome da sociedade, quais 

dizem respeito à atividade e quais são pertinentes aos interesses pessoais dos sócios, 

embora tenham sido indevidamente custeadas pela sociedade. 
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Sem essa precaução, a avaliação da sociedade pode ficar seriamente 

comprometida, não apenas porque os resultados tomados como parâmetro seriam diversos, 

mas também porque as próprias taxas de crescimento podem ser afetadas quando a gestão 

da sociedade é direcionada, de forma não profissional, por variáveis alheias ao ambiente 

empresarial. 

 

Mas a circunstância mais importante que o avaliador deve observar ao lidar 

com sociedades em processos de extinção parcial do vínculo societário é a de que, 

ultimado tal processo, a sociedade se encontrará em situação nova, distinta da que levou 

aos resultados encontrados. 

 

Com efeito, o sócio dissidente não mais integrará os quadros societários e não 

mais contribuirá para geração de resultados, o que pode implicar alterações drásticas nas 

perspectivas de continuidade da empresa – mormente em se tratando de sociedades de 

pessoas, em que além do chamado aviamento objetivo, pode existir também o aviamento 

subjetivo ou pessoal, conforme a citada classificação de Mário ROTONDI.283 

 

Esse novo contexto não pode ser levado em consideração para efeito de cálculo 

na extinção parcial do vínculo societário, pois sob o ponto de vista do sócio que se afasta, a 

empresa cessa no exato momento do afastamento, de modo que lhe interessam apenas os 

resultados que a sociedade auferiria se tal não tivesse ocorrido. 

 

Um último aspecto particular da avaliação de bens intangíveis e do aviamento 

nas hipóteses de extinção parcial do vínculo societário é o de que as razões que levam ao 

rompimento do relacionamento entre os sócios podem, também, ter causado impactos nos 

resultados da sociedade. Assim, há que se considerar um ambiente de normalidade 

administrativa, adequando-se, na medida do possível, os parâmetros utilizados no cálculo a 

esse ambiente. 

 

Enfim, há dificuldades de ordem prática na aplicação de métodos de avaliação 

baseados em desconto de fluxo de caixa, mas tais dificuldades não implicam que essa 

                                                 
283 Vide o capítulo introdutório da Parte III. 
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abordagem seja menos indicada do que as alternativas existentes para fins de avaliação do 

fundo de comércio nos processos relativos à extinção parcial do vínculo societário. 

 

Muito ao contrário, elas evidenciam que as causas da extinção parcial do 

vínculo societário, bem como prognósticos sobre o mercado e a economia, afetam a 

avaliação de forma muito mais direta que os atributos desses mesmos bens, o que vai 

diretamente ao encontro da proposição fundamental deste trabalho: o valor dos elementos 

intangíveis do estabelecimento empresarial e do aviamento é função direta da perspectiva 

de rentabilidade e incremento patrimonial da empresa, e não dos respectivos atributos.  

 

Sendo assim, a expressão monetária desse valor traduz os resultados 

razoavelmente esperados em decorrência do exercício da atividade. Isso significa, pois, que 

o pagamento do montante correspondente ao sócio que se desliga da sociedade tem 

natureza jurídica de lucros cessantes, ou seja, aquilo que razoavelmente ele esperaria 

ganhar se permanecesse na sociedade. 

 

3.4 Proposta para a adequada destinação dos intangíveis e do 

aviamento nas diversas hipóteses de extinção parcial do vínculo 

societário 

 

Constatado que a indenização dos elementos intangíveis do estabelecimento 

empresarial e do aviamento ao sócio que se afasta da sociedade tem natureza jurídica de 

lucros cessantes, resta-nos verificar quais as conseqüências que isso traz para cada uma das 

hipóteses de extinção parcial do vínculo societário. 

 

Importa frisar, de imediato, que à míngua de disposição legal específica, os 

sócios gozam de ampla autonomia para convencionar a respeito de tal indenização, 

podendo estabelecer a forma e o momento do pagamento, limitações quanto ao respectivo 

valor, e até mesmo renunciar antecipadamente ao direito de recebê-la.284 

                                                 
284 Segundo José de Aguiar Dias (Da Responsabilidade Civil, v. II, 6.ed., Rio de Janeiro, Forense, 1979, p. 
341 e ss), “a cláusula ou convenção de irresponsabilidade consiste na estipulação prévia  (...) pela qual a parte 
que viria a obrigar-se civilmente perante outra afasta, de acordo com esta, a aplicação da lei comum ao seu 
caso. Visa anular, modificar ou restringir as conseqüências normais de um fato da responsabilidade do 
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Na ausência de acordo entre os sócios, anterior ou posterior aos eventos que 

ensejam o afastamento de um deles, há que se identificar em que hipóteses aquele que se 

desliga da sociedade fará jus à indenização dos elementos intangíveis do estabelecimento 

empresarial e do aviamento. 

 

Dessume-se, em termos genéricos, que esse direito só existirá se o desligamento 

decorrer de circunstâncias atribuíveis diretamente aos demais sócios, ou seja, quando a 

vontade original do dissidente era permanecer na sociedade, mas a ação ou omissão dos 

consócios acabou motivando o seu afastamento. 

 

Não se cuida, apenas, de hipóteses em que estes tenham agido com dolo ou 

culpa, em qualquer de suas modalidades; que tenha havido abuso de direitos ou violações 

positivas285 ao contrato de sociedade. Cuida-se, também, dos casos em que, mesmo tendo 

sido observados todos os deveres positivos de conduta oriundos do princípio da boa-fé286, a 

ação ou omissão dos consócios serviu como causa imediata para esse afastamento. 

 

Sob essa perspectiva, a responsabilidade pelo pagamento da indenização dos 

intangíveis e do aviamento será de natureza objetiva287 e, em regra, recairá não sobre a 

sociedade, mas sobre os sócios.  

 

Com efeito, tratando-se de responsabilidade objetiva, o patrimônio social só 

poderia ser alcançado para efeito de pagamento dos intangíveis e do aviamento se 

houvesse disposição legal expressa nesse sentido. Entretanto, a lei determina que os 

                                                                                                                                                    

beneficiário da estipulação”. Vide também, do mesmo autor, Cláusula de não indenizar: chamada cláusula 
de irresponsabilidade, 4.ed, Rio de Janeiro, Forense, 1980; e Antonio Junqueira de AZEVEDO, Cláusula 
cruzada de não indenizar (cross-waiver of liability), ou cláusula de não indenizar com eficácia para ambos 

os contratantes: renúncia ao direito de indenização, promessa de fato de terceiros, estipulação em favor de 

terceiro in RT 769/103-9, no. 1999. 
285 Hermann STAUB, Die positiven Vertragsverletzungen in Antonio Manuel da Rocha e MENEZES 
CORDEIRO, Da boa-fé no direito civil, Coimbra, Almedina, 1997, p. 594 e ss. 
286 Sobre o princípio da boa-fé, vide, além de MENEZES CORDEIRO (Da boa-fé... cit.), Judith MARTINS-
COSTA, A boa fé no direito privado: sistema e tópica no processo obrigacional, São Paulo, Revista dos 
Tribunais, 1999. 
287 Cf. Código Civil, artigo 927, parágrafo único: “Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente 
de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do 
dano implicar, por sua natureza, riscos para os direitos de outrem.” 
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haveres sejam apurados com base na situação patrimonial estática da sociedade, verificada 

em balanço especial à data da retirada, sendo certo que esse valor patrimonial não alcança 

nem os bens intangíveis, nem o aviamento, como exaustivamente demonstrado. 

 

As únicas exceções são as hipóteses de recesso nas sociedades anônimas, vez 

que o artigo 45, caput, da Lei 6.404/1976, determina que a companhia efetue o pagamento 

do valor de reembolso288, e de desapropriação de ações de sociedades de economia mista, 

em que caberá ao órgão público expropriante, acionista ou não, indenizar o sócio 

expropriado. 

 

Já o patrimônio pessoal dos sócios será alcançado com fundamento no artigo 

884 do Código Civil, que estabelece: “Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa 

de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos 

valores monetários.” 

 

Deveras, nada acresce ao patrimônio da sociedade quando o sócio que dela se 

desliga não é indenizado pelos elementos intangíveis do estabelecimento empresarial e 

pelo aviamento. Afinal, ela era a respectiva titular antes mesmo do afastamento do sócio. 

Já os consócios enriquecem na medida em que o valor presente de tais bens é incorporado 

ao valor de suas participações societárias. 

 

Verificando-se, pois, que o afastamento foi motivado por ação ou omissão dos 

consócios, ficará caracterizado o locupletamento injustificado destes, o que é suficiente 

para a sua responsabilização perante o sócio afastado. É evidente, contudo, que se ficar 

constatado, na avaliação dos bens intangíveis e do aviamento, que o valor dos intangíveis e 

do aviamento é negativo, não terá havido acréscimo patrimonial, e não haverá lucros 

cessantes a serem pagos ao sócio que se afasta. 

 
 

                                                 
288 O parágrafo primeiro do mesmo artigo contempla, expressamente, a possibilidade de avaliação 
“econômica” (ou seja, compreensiva do valor dos intangíveis e do aviamento) da participação acionária dos 
dissidentes, para efeito de reembolso. 
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3.4.1 Destinação dos intangíveis e do aviamento no recesso 

societário 

 
Tratando-se do exercício regular do direito de recesso, nas hipóteses legais ou 

contratualmente estabelecidas, não há nenhuma dúvida de que o dissidente deve ser 

indenizado pelos elementos intangíveis do estabelecimento empresarial e do aviamento, 

além, obviamente, de ver apurados os seus haveres contábeis. 

 

A causa imediata do afastamento terá sido, nesses casos, a deliberação da 

maioria, modificativa dos riscos empresariais a serem suportados. E terá havido dano aos 

dissidentes, consistente na perda da oportunidade de auferir os resultados projetados de 

acordo com a situação original da sociedade.289 

 

Pouco importa se, objetivamente, a deliberação social que deu ensejo à retirada 

tenha aberto perspectivas melhores ou piores para a empresa. O ponto a ser observado é de 

que o “contra-direito potestativo” do sócio dissidente poderia se revelar absolutamente 

iníquo se as expectativas deste, quanto à participação nos resultados futuros da sociedade, 

fossem simplesmente frustradas por ocasião do exercício daquele. 

 

Ademais, a avaliação econômica dos elementos intangíveis do estabelecimento 

empresarial e do aviamento deverá ser feita, para efeito de reembolso, com base em 

premissas econômicas realistas, como se a deliberação jamais tivesse sido tomada.290 

Afinal, se o sócio não está disposto a aceitar a nova situação e o novo grau de risco 

imputado à sociedade, retirando-se justamente por isso, não há por que sujeitá-lo a tanto 

quando da avaliação econômica do seu quinhão. Com isso, desestimula-se o exercício 

dessa faculdade quando a deliberação vise claramente ao benefício da própria sociedade, 

pois que nenhuma expectativa irrealista do sócio dissidente será contemplada. 

 

Saliente-se, ainda, que a responsabilidade pelo pagamento dessa indenização, 

como visto, não é da sociedade, mas dos próprios sócios responsáveis pela deliberação. 

                                                 
289 Nessa linha de consideração, é evidente que se os resultados projetados forem negativos, o dissidente não 
terá nada a receber a título de indenização pelos intangíveis e pelo aviamento. 
290 Cf. capítulo 3.1.3, supra. 
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Poder-se-ia argumentar que a deliberação regular, no âmbito dos órgãos 

deliberativos das sociedades, é ato da sociedade, e não dos sócios, razão pela qual deveria 

ser ela a responsável pelo pagamento dos haveres. Entretanto, deve-se ter presente que a 

sociedade, ainda que dotada de personalidade jurídica própria, jamais deixará de funcionar 

como veículo para atuação dos indivíduos que a integram; e que são estes, não aquela, que 

enriqueceriam injustificadamente à custa dos dissidentes. 

 

3.4.2 Destinação dos intangíveis e do aviamento em caso de 

exclusão de sócio 

 

Em consonância com o que foi demonstrado acima, a indenização dos 

elementos intangíveis do estabelecimento empresarial e do aviamento não será devida ao 

sócio que tiver sido legitimamente excluído da sociedade, em razão do descumprimento de 

deveres sociais ou ameaça à continuidade da empresa. Do contrário, estar-se-ia admitindo 

o pagamento de lucros cessantes àquele que, pelo seu comportamento, colocou em risco a 

própria realização desses lucros.  

 

Da mesma forma, nas hipóteses de decretação de falência ou de liquidação de 

cotas em decorrência de constrição judicial, em que a exclusão se opera de pleno Direito, 

tal pagamento não será devido, porque, do contrário, resultados futuros (e incertos) da 

sociedade estariam sendo utilizados para saldar dívidas atuais e certas do sócio excluído. 

 

É evidente, contudo, que se o sócio excluído demonstrar, em juízo, que a sua 

expulsão se deu em bases inconsistentes ou inverídicas, o valor dos bens intangíveis e do 

aviamento devem-lhe ser indenizados de forma plena, como se ele nunca tivesse sido 

compulsoriamente afastado, sem prejuízo da eventual tentativa de anulação da decisão. 
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3.4.3 Destinação dos intangíveis e do aviamento em caso de 

dissolução parcial em sentido estrito 

 

A extinção parcial do vínculo societário motivada pela dissolução parcial em 

sentido estrito exige uma análise, caso a caso, dos motivos que a ensejaram, para fins de 

determinação do direito do sócio que se desliga ao pagamento de lucros cessantes. 

 

A simples denúncia imotivada, ou resilição, operando-se judicial ou 

extrajudicialmente, não dá direito a esse pagamento, porque o sócio, sponte propria, opta 

por não correr mais os riscos da atividade, sendo certo que a não participação nos lucros 

futuros é ônus dessa decisão. 

 

No entanto, se o sócio lograr demonstrar, em juízo, que foram os demais sócios 

que ocasionaram a quebra da affectio societatis, com risco à continuidade dos negócios, 

então o pagamento pelos elementos intangíveis do estabelcimento e pelo aviamento deve 

ser feito de forma integral, como se nunca tivessem ocorrido os fatos que ensejaram a 

dissolução parcial. 

 

Evidentemente, para esse desiderato, não será bastante a simples alegação de 

incompatibilidade pessoal ou desacordo com os rumos da administração. Será necessário 

demonstrar que o comportamento dos demais sócios ou coloca em risco a própria 

sociedade ou atenta contra a lei, o contrato social ou mesmo princípios gerais de direito das 

obrigações, como a boa-fé, a função social dos contratos e a vedação à onerosidade 

excessiva. 

 

Deve-se ter presente, uma vez mais, que o sócio que promove a dissolução 

parcial em sentido estrito não mais correrá os riscos normais da atividade, ao contrário dos 

consócios remanescentes e da própria sociedade. Assim, mais do que nunca, o direito à 

indenização dos lucros cessantes só há de lhe ser reconhecido se ele demonstrar que a sua 

vontade original, de permanecer na sociedade, foi irremediavelmente comprometida pelo 

comportamento omissivo ou comissivo dos demais sócios, a quem, a exemplo do que 

ocorre no recesso e na exclusão, incumbirá pagar a indenização. 
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3.4.4 Destinação dos intangíveis e do aviamento em caso de 

extinção da personalidade jurídica do sócio 

 

Quando ocorre a extinção da personalidade jurídica do sócio, seja pela morte, 

no caso das pessoas físicas, seja pela dissolução e liquidação, no caso das pessoas 

jurídicas, não se cogita de nenhum tipo de responsabilidade, seja da sociedade, seja dos 

demais sócios, com relação aos sucessores, que por sua vez jamais assumiram qualquer 

risco no tocante ao exercício da atividade. 

 

Outrossim, quando as cotas ou ações deixadas tiverem que ser liquidadas, resta 

invocar a primazia do interesse social e pagar aos sucessores apenas os haveres contábeis, 

ainda que apurado o seu valor patrimonial real. 

 

Nem a sociedade nem os sócios remanescentes deverão ser compelidos a pagar-

lhes lucros cessantes, vale dizer, indenização pelos elementos intangíveis do 

estabelecimento empresarial e pelo aviamento, porque “em tais hipóteses (transmissão 

inter vivos e causa mortis)”, aduz Fábio Konder COMPARATO, “(...) a avaliação das 

ações é, por assim dizer, direta e estática. Ela leva em consideração, primariamente, o 

pacote acionário, e não a empresa explorada pela companhia. Ela considera, ademais, o 

valor presente das ações transferidas, não as perspectivas prováveis de resultados 

futuros.”291 

 

Note-se que os sucessores do sócio morto ou dissolvido e liquidado sequer terão 

sofrido dano, pois a perspectiva de rentabilidade futura da sociedade nunca terá integrado 

os seus patrimônios individuais. É irrelevante, dessa forma, se esses sucessores teriam 

preferido ingressar na sociedade a receber o valor das cotas ou ações herdadas, mas foram 

impedidos pelos sócios remanescentes. 

 

                                                 
291  Fábio Konder COMPARATO, Avaliação de ações de companhia fechada in Direito Empresarial... cit., 
p. 146. 
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3.4.5 Destinação dos intangíveis e do aviamento em caso de 

resgate acionário 

 

Relativamente aos casos de extinção parcial do vínculo societário motivada pela 

operação de resgate acionário, Fábio K. COMPARATO formula raciocínio absolutamente 

coerente com as idéias aqui defendidas:  

 

“Se (...) o resgate foi pactuado entre a sociedade e o acionista como forma de se 

captarem recursos de investimento a prazo fixo, sob a aparência de capital de risco, não há 

fundamento algum para se afastar o critério, ou o preço, fixado no estatuto ou determinado 

em assembléia. Se, em outra hipótese, a possibilidade de resgate tiver sido prevista no 

estatuto, no interesse geral da sociedade, como contrapartida ao encargo financeiro 

representado pelos privilégios concedidos às ações preferenciais, é inadmissível privar-se o 

acionista de seu direito essencial à participação nos lucros de funcionamento da 

companhia, bem como do acervo social líquido, tal como espelhados nas demonstrações 

contábeis (...). Mas se, ao revés, determinado resgate configura autêntica exclusão de 

acionista em benefício próprio do controlador (...), o preço de resgate não pode deixar de 

corresponder ao valor real das ações, como título de participação no patrimônio 

empresarial.” (grifamos)  

 

Será preciso, “de um lado, avaliar o acervo social a preços de mercado, de 

modo a fazer aparecer o montante das reservas ocultas, notadamente as que se referem aos 

bens do ativo permanente (...). Por outro lado, há de se levar em conta, também, o valor 

dos intangíveis da empresa, constituintes do seu aviamento ou goodwill. (...)”292 (grifamos) 

 

Perceba-se: a lógica insculpida no raciocínio é a mesma que foi aplicada nas 

demais hipóteses de extinção parcial do vínculo societário. Havendo previsão estatutária 

quanto à possibilidade de resgate, o sócio cujas ações foram adquiridas pela companhia 

não poderá alegar que teve frustrada a sua expectativa quanto à participação nos lucros 

futuros, salvo se o resgate tiver sido utilizado para fins não defensáveis à luz dos princípios 

jurídicos que informam as relações societárias. 

                                                 
292 Fábio Konder Comparato, Funções e disfunções... cit. p. 128/129. 
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Sem prejuízo de eventual ação de responsabilidade contra o acionista 

controlador, fundada em abuso do poder de controle (Lei 6.404/1976, art. 117, §1º, “c”)293, 

a responsabilidade pelo pagamento da indenização dos intangíveis e do aviamento, nesses 

casos, será dos sócios, salvo se o estatuto ou a assembléia geral extraordinária autorizarem 

a aplicação de lucros ou reservas no resgate, conforme previsto no artigo 44 da Lei 

6.404/1976. 

 

3.4.6 Destinação dos intangíveis e do aviamento em caso de 

desapropriação de ações 

 

Finalmente, na hipótese de desapropriação de ações de sociedades de economia 

mista, os elementos intangíveis do estabelecimento empresarial e o aviamento devem ser 

indenizados sempre pelo Poder Público expropriante, sócio majoritário ou não em tal 

corporação, não apenas porque inexiste disposição legal que comine tal pagamento à 

sociedade, mas também porque a extinção parcial do vínculo societário se dá pelas razões 

de necessidade ou utilidade pública, ou de interesse social, que ensejaram a edição do 

decreto expropriatório (diferentemente do que ocorre nas demais hipóteses de extinção 

parcial, relacionadas a circunstâncias do relacionamento entre os sócios). 

 

De mais a mais, o Poder Público expropriante priva o sócio particular não 

apenas de sua participação no acervo social, mas dos resultados que razoavelmente 

esperava auferir. Assim, excluir os elementos intangíveis do estabelecimento empresarial e 

o aviamento da indenização transformaria o ato expropriatório em verdadeiro confisco. A 

jurisprudência é pacífica nesse sentido.294 

 

                                                 
293 Não se cogite de aplicação analógica desse dispositivo às demais hipóteses de extinção parcial do vínculo 
societário porque, como mencionado, a responsabilidade em comento é objetiva e, como tal, deve decorrer de 
disposição legal expressa. 
294 Nesse sentido, vide STF-1a Turma, RExtr. 95689-RJ, rel. Min. Rafael Mayer, j. 08/06/1982, DJ 
06/08/1982, p. 07351 (publ. Ementário de Jurisprudência do STF v. 1261-02, p. 737 e RTJ 106-02, p. 682.); 
STF-1a Turma, RExtr. 92112, rel. Min. Rafael Mayer, j. 04/03/1980, DJ 21/03/1980, p. 01555 (publ. 
Ementário de Jurisprudência do STF v. 01164-03, p. 940); STF-1a Turma, RE 96408-RJ, rel. Min. Rafael 
Mayer, j. 11/06/1982, DJ 13-08-1982, p. 07589 (publ. Ementário de Jurisprudência do STF v. 01262-03, p. 
00657); STF-2a Turma, RExtr. 88422, rel. Min. Décio Miranda, j. 31/10/1978, DJ 20/11/1978, p. 09236 
(publ. Ementário de Jurisprudência do STF v. 1116, p. 419) 
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É interessante observar que, não obstante a orientação doutrinária e 

jurisprudencial seja no sentido de buscar a indenização “mais ampla e completa 

possível”295, à luz do artigo 5º, XXIV da Constituição Federal, inexistem referências 

explícitas ao pagamento de lucros cessantes ao sócio expropriado, mas apenas à 

indenização do “fundo de comércio”. Essa circunstância demonstra, mais uma vez, que tais 

lucros coincidem, econômica e juridicamente, com a indenização dos elementos 

intangíveis do estabelecimento empresarial e do aviamento. 

 

                                                 
295 Cf. Carlos Eduardo Thompson Flores LENZ, A justa indenização... cit., p. 40/41. Vide também CAIO 
TÁCITO, Desapropriação de ações...cit., p. 19. 
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CONCLUSÃO 

 
Nos casos de extinção parcial do vínculo societário, o pagamento dos haveres 

contábeis, apurados pelo seu valor patrimonial real, deverá ser feito ao sócio que se desliga 

independentemente das razões que ensejaram o rompimento, vez que a lei assim 

estabelece.  

 

Cuida-se, sob essa perspectiva, de exceção à regra geral de que, nos contratos bi 

ou plurilaterais, a parte que descumprir as suas obrigações não terá do que ser indenizada. 

E como toda exceção, deveria ser interpretada de forma restritiva. 

 

A jurisprudência dominante, contudo, orienta-se no sentido de que os elementos 

intangíveis do estabelecimento empresarial e o aviamento, ainda que não contabilizados, 

devem ser sempre indenizados ao sócio que se afasta, mesmo que ele tenha sido excluído 

da sociedade por ter colocado em risco a própria continuidade da empresa. 

 

Como se pode observar, tal orientação é ilógica e contrária às disposições legais 

que regem a matéria. Além disso, pode acarretar ônus grave para a sociedade ou os sócios 

remanescentes, na medida em que sejam obrigados a se desfazer de recursos outrora 

destinados à atividade a fim de satisfazer o crédito do sócio que se desliga. 

 

Por outro lado, negar liminarmente o direito do sócio afastado à indenização 

dos bens intangíveis e do aviamento pode caracterizar manifesta injustiça, especialmente se 

o afastamento tiver sido operado contra a sua vontade ou de forma abusiva. 

 

Faz-se necessário, pois, identificar um critério objetivo que permita determinar 

em quais hipóteses o sócio afastado terá e em quais não terá direito à tal indenização. 

 

Com esse desiderato, analisamos as três dimensões do patrimônio das 

sociedades – capital social, patrimônio líquido e estabelecimento empresarial – tendo 

constatado que as duas primeiras são dimensões estáticas, porque não pressupõem a 

empresa em exercício; e que a terceira tem um valor que transcende a soma dos valores 

individuais de cada um dos elementos que o integram. 
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A teoria econômica explica que essa mais-valia é resultado da captura de dois 

vetores de valor: a “organização” e a “utilidade” dos elementos tangíveis e intangíveis do 

estabelecimento empresarial, que dão a medida da aptidão deste para gerar lucros, ou seja, 

do aviamento. 

 

Destarte, é somente quando o patrimônio da sociedade é visto sob a perspectiva 

da empresa em exercício que esse valor – cuja expressão pecuniária é função matemática 

dos lucros futuros da sociedade – se manifesta. 

 

Em outras palavras, é apenas sob a perspectiva do estabelecimento empresarial 

que os bens integrantes do patrimônio social deixam de ser avaliados pelos seus atributos e 

passam a valer em função do quanto agregam à perspectiva futura de resultados da 

sociedade. 

 

Deve-se observar, ainda, que este valor instrumental, que nunca é absoluto 

(determinado bem pode ser mais útil em uma atividade do que em outra), é a única 

expressão do valor dos bens intangíveis e do aviamento, na medida em que nenhum deles 

está materializado em um corpo físico. Se não há coisa para avaliar, não há que se cogitar 

de um valor estático, oriundo dos respectivos seus atributos. 

 

Nem mesmo a possibilidade de contabilização de um bem intangível pelo seu 

custo de aquisição modifica essa constatação. Esse preço é calculado justamente com base 

no valor instrumental que o adquirente atribui a tal bem. Ou seja, se este empresário não 

acreditar que a utilização do bem intangível em sua atividade proporcionar-lhe-á lucros 

futuros, sequer o adquirirá. 

 

Disso resulta que a expressão pecuniária dos bens intangíveis e do aviamento 

representa, também, o valor atual de uma parcela dos resultados que a sociedade tende a 

auferir, de acordo com expectativas e projeções em relação ao mercado em que atua.  
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Conseqüentemente, quando o vínculo entre um sócio e a sociedade é rompido, o 

pagamento relativo a esses bens e ao aviamento significa a antecipação, para o sócio que se 

afasta, dessa parcela de resultados futuros a eles associada. 

 

Tem-se, pois, de forma inexorável, que nas diversas hipóteses de extinção 

parcial do vínculo societário, o pagamento pelo “fundo de comércio” não constitui parcela 

dos haveres do sócio que se afasta. Ao contrário, trata-se de indenização pelo que esse 

sócio “razoavelmente deixou de lucrar” em decorrência do seu afastamento. 

 

Em outras palavras, tem-se que a indenização dos elementos intangíveis do 

estabelecimento empresarial e do aviamento, em tais hipóteses, tem natureza jurídica de 

lucros cessantes, pois corresponde à antecipação de resultados econômicos a serem 

auferidos na atividade, segundo um juízo de probabilidade e verossimilhança quanto às 

suas perspectivas. 

 

Os métodos mais aceitos para avaliação de tais bens buscam precisamente 

fornecer subsídios para esse juízo de probabilidade, o que corrobora amplamente a 

conclusão acima exposta.  

 

Ademais, reconhecer que o pagamento pelos bens intangíveis e pelo aviamento, 

na extinção parcial do vínculo societário, tem natureza de lucros cessantes, permite 

distinguir, de forma objetiva e adequada, as hipóteses em que o sócio afastado terá direito 

ou não ao pagamento em questão. 

 

A destinação de bens e do aviamento dependerá, em síntese, dos motivos que 

ensejam o desligamento do sócio. Como formulação geral, este terá direito à respectiva 

indenização se e somente se a sua vontade original era permanecer na sociedade, tendo 

sido o afastamento determinado, ainda que sem culpa, pelo comportamento comissivo ou 

omissivo dos demais sócios. Se, no entanto, a extinção parcial do vínculo societário tiver 

sido causada pela vontade unilateral e imotivada do sócio dissidente, pela sua exclusão 

legítima ou por circunstâncias de força maior, haverá apenas a apuração dos seus haveres, 

conforme preconizado pela legislação. 
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A indenização dos intangíveis e do aviamento, quando devida, deverá ser paga, 

em regra, pelos sócios remanescentes, na medida em que tenham se locupletado 

indevidamente, à custa do sócio afastado.  

 

Na hipótese de recesso nas sociedades por ações, haja vista disposição legal 

expressa, tal pagamento incumbirá à sociedade.  

 

Finalmente, na hipótese de desapropriação de ações em sociedades de economia 

mista, caberá ao Poder Público expropriante, independentemente de ser também acionista, 

arcar com a indenização. 
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