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

respostas. 

 

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 

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

tutela mais abrangente. 

 

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 

 

                                                 
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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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. 

 

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, 

                                                 
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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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 

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 

                                                 
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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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.  

 

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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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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