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RESUMO 

SANTOS, Leonardo Mäder Furtado dos. Apuração de haveres e balanço de determinação: 

uma análise da jurisprudência brasileira. 117 p. 2018. Dissertação (Mestrado em Direito) – 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 

O Direito brasileiro prevê que a participação do sócio que se retira de sociedade limitada 

será paga com base no valor do patrimônio da sociedade, avaliado a preço de mercado, 

apurado em um instrumento denominado de balanço de determinação. De acordo com esse 

critério, os ativos e passivos da sociedade são avaliados individualmente em uma simulação 

de liquidação da sociedade. Essa regra impede, por consequência, que os haveres sejam 

avaliados por metodologia que se denomina de fluxo de caixa descontado, haja vista que se 

trata de metodologia que avalia o negócio em vez de avaliar os ativos e passivos da sociedade 

individualmente a preço de liquidação. Além disso, a regra de apuração de haveres no direito 

brasileiro, descrita acima, não admite a inclusão do que a jurisprudência tem denominado de 

“fundo de comércio”, haja vista que não se trata de um ativo. A análise dos laudos periciais 

e das decisões judiciais que homologam tais laudos em processos de apuração de haveres 

demonstra que os critérios de apuração de haveres previstos no sistema legal brasileiro não 

têm sido respeitados. 

Palavras-chave: Dissolução parcial de sociedade. Avaliação do patrimônio da sociedade. 

Apuração de haveres. Balanço de determinação. 

 

 

  



ABSTRACT 

FURTADO, Leonardo Mäder Furtado dos. Apuração de haveres e balanço de determinação: 

uma análise da jurisprudência brasileira. 117 p. 2018. Dissertação (Mestrado em Direito) – 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 

Brazilian law provides that the equity of the partner that leaves the limited liability 

partnership will be paid according to the value of the assets of the partnership, valued on a 

market base, recorded in a document named balance of determination. According to this 

criterion, the assets and liabilities of the partnership are valued separately simulating a 

liquidation of the partnership. This rule impedes, by consequence, that the equity is valued 

by the methodology named discounted cash flow, since it concerns a methodology that 

values the business instead of valuing the assets and liabilities of the partnership individually 

on a liquidation basis. Moreover, the rule for equity valuation under Brazilian law, described 

above, does not admit the inclusion of what the case law has named as “fundo de comércio”, 

considering it is not an asset. The analysis of the expert opinions and the decisions that 

recognize such opinions in the equity valuation legal proceedings demonstrates that the 

criteria of equity valuation provided in Brazilian law are not being regarded.  

Keywords: Partial dissolution of partnership. Valuation of the assets of the partnership. 

Equity valuation. Balance of determination. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem por objetivo demonstrar uma inconsistência nas 

decisões judiciais sobre apuração de haveres em sociedades limitadas no Brasil. Por 

apuração de haveres quer-se dizer o procedimento de avaliação de participação de sócio que 

se desliga da sociedade. 

Como será visto ao longo do presente trabalho, essa patologia nasce de uma 

dificuldade na interpretação do critério de apuração de haveres previsto no Código Civil 

(“CC”) e no Código de Processo Civil (“CPC”) e caminha para uma dificuldade maior ainda 

que diz respeito à incompatibilidade das decisões judiciais com os laudos periciais que 

integram esses processos. 

Diante desse problema, o primeiro capítulo desta dissertação buscará esclarecer 

qual é o critério de apuração de haveres no Direito brasileiro. Apesar de haver previsão legal, 

tanto no CC1, como no CPC2, a respeito da forma de apuração de haveres na hipótese de 

dissolução parcial de sociedade3, a jurisprudência tem determinado a apuração de haveres 

por critérios nem sempre compatíveis com a regra. 

Ademais, será esclarecido que o critério previsto no CC é o mesmo daquele 

previsto no CPC. Explica-se, enquanto o CC prevê que os haveres serão apurados com base 

no patrimônio da sociedade, a partir do balanço especialmente levantado, o CPC prevê que 

os haveres serão apurados com base no patrimônio da sociedade, a partir do balanço de 

determinação elaborado com base no preço de saída. Apesar de utilizarem expressões 

distintas, será demonstrado que tais comandos legais dizem respeito ao mesmo critério. 

Passado esse esclarecimento inicial, os capítulos 3 e 4 abordarão decisões 

judiciais sobre apuração de haveres que não se coadunam com o critério legal. Tais capítulos 

explicarão o porquê da inconsistência dessas decisões com o critério legal. 

                                                 
1 Art. 1.031. Nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio, o valor da sua quota, considerada 

pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á, salvo disposição contratual em contrário, com base na 

situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. 
2 Art. 606. Em caso de omissão do contrato social, o juiz definirá, como critério de apuração de haveres, o valor 

patrimonial apurado em balanço de determinação, tomando-se por referência a data da resolução e avaliando-

se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo também a ser apurado de 

igual forma. 
3 A jurisprudência acaba por denominar a hipótese em que a sociedade se resolve em relação a um sócio de 

dissolução parcial de sociedade e o Código de Processo Civil atual também se refere ao instituto pela mesma 

denominação. Dessa forma, a expressão dissolução parcial será utilizada ao longo deste trabalho para se referir 

às hipóteses em que a sociedade se resolve em relação a um sócio. 
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Como será exposto em detalhes no capítulo 3, há decisões que conferem uma 

interpretação mais ampla ao critério patrimonial, abrangendo avaliações realizadas por meio 

de projeções de resultados futuros e há decisões que interpretam o critério patrimonial como 

sendo uma avaliação de todos os ativos e passivos da sociedade de forma independente. Ou 

seja, em um cenário avalia-se o negócio, por meio de metodologia denominada de fluxo de 

caixa descontado (“FCD”), um critério econômico, e em outro cenário avalia-se o patrimônio 

da sociedade, uma somatória do valor de mercado dos ativos, subtraindo-se os passivos a 

valor presente. 

Dada essa inconsistência de decisões, o autor demonstrará os motivos pelos 

quais a intepretação de que os haveres se apuram por meio da avaliação do patrimônio da 

sociedade é apropriada4. Para tanto, o autor fará um cotejo entre a avaliação do patrimônio 

da sociedade e a avaliação econômica (FCD), com o propósito de análise da adequação dos 

resultados dessas metodologias às premissas jurídicas estabelecidas para apuração de 

haveres no Direito brasileiro. 

Em seguida, no capítulo 4, o autor abordará a inclusão do que a jurisprudência 

tem denominado de fundo de comércio5 na apuração de haveres. O denominado fundo de 

comércio não é um ativo per se, mas simplesmente o conjunto de bens utilizados para o 

desenvolvimento de determinada atividade. Além disso, sua avaliação tem sido realizada por 

diversas métricas que não parecem respeitar as premissas do artigo 1.031. Dessa forma, será 

demonstrado que o fundo de comércio não deverá integrar os haveres. 

No capítulo 5 o autor abordará a data-base para a apuração dos haveres, questão 

que deveria ter sido resolvida no âmbito da codificação pelo CC e pelo CPC, mas que ainda 

encontra algumas divergências na jurisprudência. 

Após estabelecido o critério de apuração de haveres e se demonstrar o porquê da 

não aplicação de algumas metodologias de avaliação nas hipóteses de dissolução parcial de 

sociedades, chega-se ao capítulo principal deste trabalho (capítulo 6): a demonstração de que 

as decisões judiciais, além de não respeitarem o critério previsto na lei, são inconsistentes 

com os laudos periciais desses processos. 

                                                 
4 A apuração de haveres toca os campos jurídico, contábil e financeiro. Dessa forma, tratar do assunto com 

discussões restritas ao campo jurídico resultaria em um trabalho parcial, incapaz de identificar todas as 

dificuldades do tema. Assim, a presente dissertação acaba por fazer referência a questões contábeis e 

financeiras para clarificar questões jurídicas. 
5 STJ, REsp 907.014/MS, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11.10.2011. 

STJ, REsp 564.711/RS, Relator Ministro Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, julgado em 13.12.2005. 
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Essa demonstração será feita por meio de um cotejo entre as decisões judiciais e 

os respectivos laudos periciais. Para demonstrar a patologia das decisões que tratam do 

assunto, assim como a patologia dos laudos periciais que integram tais processos, foram 

selecionados alguns casos para análise aprofundada em capítulo específico. Trata-se de 

acórdãos representativos e que ilustram a patologia, ou seja, uma análise por amostragem. 

Com relação ao recorte aplicado à dissertação, esclarece-se que não se discutirá 

as causas de apuração de haveres, mas limitar-se-á aos critérios de apuração de haveres 

aplicáveis às sociedades limitadas. Ademais, a presente dissertação se aplica aos casos em 

que as partes não previram critério de apuração de haveres nos instrumentos de constituição 

da sociedade ou aos casos em que os tribunais afastaram a aplicação da cláusula que definia 

o critério de apuração de haveres e determinaram que a apuração de haveres fosse procedida 

conforme o CC ou o CPC. Dessa forma, não se discutirá na presente dissertação a validade 

e eficácia das cláusulas que definem o critério de apuração de haveres. 

Em relação à metodologia de pesquisa, as questões doutrinárias foram 

levantadas a partir da produção doutrinária no Brasil, considerando que a presente 

dissertação está focada em questões de Direito brasileiro, não se aplicando direito 

comparado. Em relação à pesquisa jurisprudencial, o autor buscou decisões no Superior 

Tribunal de Justiça (“STJ”) e no Tribunal de Justiça de São Paulo (“TJSP”). O STJ foi 

escolhido pela relevância de suas decisões e o TJSP em razão do volume de decisões a 

respeito do tema. A pesquisa jurisprudencial foi elaborada de forma ampla, utilizando-se 

expressões como “dissolução parcial” e “apuração de haveres”. Nem todas as decisões 

encontradas foram referidas nesta dissertação, haja vista que várias delas se repetem e várias 

delas não abordam o critério de apuração de haveres, sendo estas últimas consideradas falsas 

positivas. 

Há decisões citadas ao longo da dissertação que são provenientes de outros 

tribunais de justiça. Tais decisões foram citadas em doutrina ou em decisões judiciais do STJ 

e do TJSP. 
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2. CRITÉRIO DE APURAÇÃO DE HAVERES NO BRASIL 

2.1. Evolução da apuração de haveres no Direito brasileiro 

Antes da edição do Código Civil de 2002, o Decreto 3.708/1919 regulava as 

sociedades limitadas no Brasil. E “o art. 15 do Decreto 3.708 autorizava a retirada de sócio 

somente na hipótese de discordância com a alteração do contrato social”6. Com fundamento 

no referido artigo 15 do Decreto 3.708/19197, apuravam-se os haveres do sócio dissidente 

de deliberação assemblear levando-se em consideração o último balanço8 aprovado pelos 

sócios. Referida regra passou a ser de tal relevância que se o sócio retirante não houvesse 

aprovado o último balanço, este não poderia ser levado em consideração para a apuração de 

seus haveres9. Essa matéria inclusive foi objeto da Súmula 265 do Supremo Tribunal 

Federal10. 

Essa regra, todavia, era aplicável somente aos casos de recesso. Não havia 

previsão legal para a hipótese que um sócio desejasse se desligar da sociedade por motivo 

diverso do recesso. Com o passar dos anos, passou-se a admitir a dissolução parcial de 

sociedades e, a partir dessa possibilidade, a discutir como seria a forma de pagamento dos 

haveres do sócio que se retirava. A conclusão é que os haveres deveriam ser apurados como 

se dissolução total se tratasse, ou seja, pelo valor do balanço atualizado a valor de mercado11. 

                                                 
6 FORGIONI, Paula Andrea. A unicidade do regramento jurídico das sociedades limitadas e o art. 1.053 

do CC. Usos e costumes e regência supletiva in Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e 

financeiro, ano XLVI, n. 147, julho-setembro/2007, p. 8. 
7 Decreto 3.708/1919, art. 15: “Assiste aos socios que divergirem da alteração do contracto social a faculdade 

de se retirarem da sociedade, obtendo o reembolso da quantia correpondente ao seu capital, na proporção do 

ultimo balanço approvado. Ficam, porém, obrigados ás prestações correspondentes ás quotas respectivas, na 

parte em que essas prestações forem necessarias para pagamento das obrigações contrahidas, até á data do 

registro definitivo da modificação do estatuto social”. 
8 O balanço patrimonial foi a forma encontrada pelos comerciantes das primeiras sociedades comerciais 

captarem recursos com investidores. À época, as sociedades comerciais tinham como finalidade a realização 

de determinado empreendimento, como uma expedição marítima. Após a realização desse empreendimento, 

pagavam-se os credores e distribuíam-se, então, os lucros. Ocorre que para captar mais recursos os 

comerciantes foram forçados a oferecer a distribuição de lucros previamente ao final da empreitada, o que foi 

viabilizado com o balanço patrimonial, uma forma de liquidação fictícia da companhia para distribuir lucros 

aos acionistas antes do final do empreendimento (PEDREIRA, José Luiz Bulhões. Finanças e demonstrações 

financeiras da companhia: conceitos e fundamentos. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 266/267). 
9 LUCENA, José Waldecy. Das sociedades limitadas. 5ª ed. Atual. e amp. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 

939/941. 
10 Súmula 265 – Supremo Tribunal Federal: “Na apuração de haveres, não prevalece o balanço não aprovado 

pelo sócio falecido ou que se retirou.” 
11 CALÇAS, Manoel de Queiroz Pereira. Sociedade limitada no novo Código Civil. São Paulo: Atlas, 2003, 

p. 138/139; cf. também LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros. Pareceres. Vol. I. 2 vols. São Paulo: Singular, 

2004, p. 722; e MENDES, Rodrigo Octávio Broglia. Apuração de Haveres na Retirada do Sócio e Fundo 

de Comércio (Aviamento) in Processo Societário, por Flávio Yarshell e Guilherme Setoguti J. Pereira, 647-

666. São Paulo: Quartier Latin, 2012, pp. 654/655. 
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A esse respeito, veja-se a abordagem do tema por Sérgio Campinho: 

Consciente dessa realidade de que o balanço não corresponde à verdadeira 

situação econômica e financeira da sociedade, evoluiu ainda mais a 

construção pretoriana, para consagrar a figura do balanço especial de 

determinação, que deve refletir um levantamento contemporâneo à época 

da despedida do sócio, a fim de que a apuração dos haveres se faça pelos 

valores reais do patrimônio da sociedade (aí incluídos os bens corpóreos e 

incorpóreos) e não os valores contabilizados, sem qualquer sanção ao sócio 

retirante, excluído, ou a seus herdeiros que não venham a sucedê-lo na 

sociedade em caso de seu falecimento (...). Afastou-se, destarte, a figura 

do ‘último balanço aprovado’ como paradigma para o cálculo dos haveres, 

evitando-se o enriquecimento sem causa dos sócios remanescentes e da 

sociedade, em detrimento do sócio que se despede ou de seus herdeiros, se 

falecido12. 

Essa diferença no critério da apuração de haveres poderia tornar-se causa de 

comportamento oportunista pelos sócios que se retiravam das sociedades. Isso porque, o 

sócio dissidente de assembleia, que teria direito a receber seus haveres de acordo com o 

último balanço aprovado – balanço esse que representava os valores históricos dos ativos da 

sociedade – poderia pleitear dissolução parcial da sociedade em juízo com base na quebra 

da affectio societatis, forma essa que o permitiria receber seus haveres com base em balanço 

patrimonial levantado pelo valor de mercado dos bens que integravam o patrimônio da 

sociedade. Nesse sentido, veja-se discussão contemporânea: 

Sabe-se que o sócio que postula a dissolução parcial de uma sociedade de 

prazo indeterminado, sem qualquer motivo, apenas pelo direito potestativo 

que lhe dá a vigente interpretação do art. 335, n. 5, do Código Comercial13, 

tem uma apuração de seus haveres muito mais ampla do que a daquele 

sócio que, dissentindo da alteração do contrato pela maioria, exerce direito 

de recesso na forma do art. 15, do Dec. n. 3.708/1919.  

Disso infere-se ser mais vantajoso ao sócio postular sua saída da sociedade 

sem motivo do que justificadamente. Ao mesmo tempo, se o motivo for 

algum daqueles previstos no art. 336, do Código14, o tratamento 

patrimonial ainda será melhor para o retirante do que se houver dissidência 

                                                 
12 CAMPINHO, Sérgio. Sociedades por Quotas de Responsabilidade Limitada, Rio de Janeiro: Renovar, 

2000; p. 134. 
13 Art. 335 - As sociedades reputam-se dissolvidas: 

5 - Por vontade de um dos sócios, sendo a sociedade celebrada por tempo indeterminado. 
14 Art. 336 - As mesmas sociedades podem ser dissolvidas judicialmente, antes do período marcado no contrato, 

a requerimento de qualquer dos sócios: 

1 – mostrando-se que é impossível a continuação da sociedade por não poder preencher o intuito e fim social, 

como nos casos de perda inteira do capital social, ou deste não ser suficiente; 

2 – por inabilidade de alguns dos sócios, ou incapacidade moral ou civil, julgada por sentença; 

3 – por abuso, prevaricação, violação ou falta de cumprimento das obrigações sociais, ou fuga de algum dos 

sócios. 
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quanto a alteração contratual, fazendo com que a regra do art. 15, do 

decreto, tenha caído em autêntico desuso15. 

Cientes da disparidade entre o valor da sociedade calculado pelo balanço 

patrimonial em comparação com seu valor calculado pelo balanço de determinação, a 

doutrina passou a tomar posicionamentos que uniformizassem o critério de apuração dos 

haveres. 

Exemplificativamente, Egberto Lacerda Teixeira manifestou seu entendimento 

pela apuração dos haveres com base no último balanço aprovado pelos sócios, entendendo 

que eventual valorização dos ativos entre a data do balanço e a do pagamento seria 

irrelevante. Fundamentava esse entendimento na permissão jurisprudencial para inclusão de 

cláusula contratual que dispusesse sobre o pagamento de haveres em condições inferiores ao 

estabelecido na lei, tanto em caso de recesso, quanto em caso de sucessão de herdeiros por 

morte de sócio16. 

Por outro lado, Waldirio Bulgarelli ressaltava a relevância de se atualizar todos 

os valores contribuídos pelos sócios quando da apuração dos haveres de um deles, sob pena 

de se levar ao enriquecimento sem causa dos sócios ou associados remanescentes.17 A 

referência ao enriquecimento sem causa será abordada com maior profundidade no 

item 2.4.2 desta dissertação. Há uma série de doutrinadores e de decisões judiciais que 

entendem pela aplicação de um determinado critério de apuração de haveres, em vez de 

outro, para que se evite o enriquecimento sem causa do sócio que retira ou da sociedade em 

detrimento desse sócio.  

No mesmo sentido foi Mauro Rodrigues Penteado, ao afirmar que a apuração 

dos haveres deveria ter “por base o valor efetivo, real e atualizado do patrimônio da 

sociedade”18. 

                                                 
15 BARBI FILHO, Celso. Dissolução parcial de sociedades limitadas. Belo Horizonte: Mandamentos, 2004, 

p. 299. 
16 TEIXEIRA, Egberto Lacerda. Das Sociedades por Quotas de Responsabilidade Limitada. 2ª ed. São 

Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 234/235. 
17 “É consabido que o princípio que rege a retirada dos sócios é o de que devem ser reembolsados de seus 

haveres amplamente, com a devolução exata, devidamente valorizada, dos valores que aportaram, até com base 

no princípio do enriquecimento indevido, pois certamente que a devolução a menor desses bens aportados 

acarretaria enriquecimento indevido à sociedade, vale dizer, aos outros sócios” (BULGARELLI, Waldirio. 

Cooperativa - empresa sócia de sociedade irregular - direito irrestrito de retirada, sobretudo porque 

compelida por abuso de poder dos administradores - apuração de haveres ampla e integral e efetiva 

compensação com débitos da retirante in Revista dos Tribunais, n° 629 (março), São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1988, p. 10). 
18 PENTEADO, Mauro Rodrigues. Dissolução e liquidação de sociedades. Brasília: Livraria e Editora 

Brasília Jurídica, 1995, p. 143. 
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Hernani Estrella defendia que os haveres deveriam ser apurados na forma de 

uma reavaliação do patrimônio da sociedade: 

“para prevenirem-se contra as eventuais desvalorizações da moeda (triste 

fadário de muitos países, inclusive do nosso), é costume fazer-se a 

liquidação da quota mediante balanço, especialmente levantado na ocasião 

e para o ato. Aqui, então, mercê de inventário e reavaliação, após tudo 

contado, pesado, medido e avaliado; encerradas as diversas contas, tem-se 

um transunto que que bastante se aproxima da realidade. É uma espécie 

particular de balanço, substancialmente diverso dos demais e com função 

tipicamente diferenciada - balanço de determinação.”19 

Com a evolução jurisprudencial, os tribunais passaram a considerar que o último 

balanço aprovado não deveria governar a apuração de haveres. Segundo o entendimento 

desenvolvido à época, a apuração de haveres deveria ser conduzida levando-se em 

consideração um balanço especialmente elaborado para este fim, o denominado balanço 

especial ou balanço determinado20.  

Esse entendimento foi disseminado por um voto do Ministro Waldemar Zveiter, 

traduzido em ementa nos seguintes termos: “na sociedade constituída por sócios diversos, 

retirante um deles, o critério de liquidação dos haveres segundo a doutrina e a jurisprudência, 

há de ser, utilizando-se o balanço de determinação, como se tratasse de dissolução total”21. 

Ou seja, o critério para apuração dos haveres em caso de dissolução parcial significaria a 

reavaliação dos ativos e passivos para reembolsar os sócios sobre o patrimônio da sociedade 

como se houvesse uma dissolução total. 

2.2. Das normas aplicáveis atualmente 

Atualmente há duas normas em vigor no Direito brasileiro que definem o critério 

de apuração de haveres e que são aplicáveis às sociedades limitadas. A mais recente é o 

artigo 606 do CPC, que define que os haveres serão apurados pelo balanço de determinação 

“avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do 

passivo também a ser apurado de igual forma”. 

Essa norma não restringe sua aplicação a determinado tipo societário, de sorte 

que se entende clara sua aplicação para as sociedades limitadas. 

                                                 
19 ESTRELLA, Hernani. Apuração dos haveres de sócio. 2ª. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1992, pp. 179/180. 
20 LUCENA, José Waldecy. Das sociedades limitadas. 5ª. ed. atualizada e ampliada. Rio de Janeiro: Renovar, 

2003, p. 939/941. 
21 STJ, REsp 35.702-0/SP, Min. Rel. Waldemar Zveiter, j. 27.9.1993. 
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O art. 1.031 do Código Civil também prevê critério de apuração de haveres. 

Segundo referida norma, os haveres serão apurados “com base na situação patrimonial da 

sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado”. A regra 

contida “neste dispositivo legal regulariza e regulamenta o modo pelo qual deve ser 

liquidada a participação do sócio retirante (seja a retirada voluntária ou por ocasião do 

falecimento do sócio) ou exclusão, exceto quando o contrato contiver disciplina expressa 

diversa da disposição legal” 22. Tal artigo, no entanto, está inserido no Capítulo do Código 

Civil que trata das Sociedades Simples.  

O artigo 1.053 do CC soluciona a questão e prevê que “nas omissões deste 

Capítulo [que trata das sociedades limitadas], [as sociedades limitadas regem-se] pelas 

normas da sociedade simples”. A leitura desse artigo nos parece clara no sentido de que a 

“a disciplina específica das limitadas há de ser completada com as regras das sociedades 

simples” 23. Assim, as sociedades limitadas são regidas pelas normas a elas atribuídas e, no 

que não houver incompatibilidade com tais normas, serão regidas pelas normas das 

sociedades simples. Ademais, para as hipóteses de recesso, o artigo 1.077 do CC é claro no 

sentido de que os haveres do sócio que exerce esse direito serão apurados na forma do art. 

1.031 do CC24.  

A solução trazida pelo art. 1.031 do CC não se altera se o contrato social contiver 

disposição que prevê aplicação das regras das sociedades por ações supletivamente.  

Conforme previsto no parágrafo primeiro do art. 1.053, haverá a “disciplina 

‘supletiva’ (complementar) das sociedades anônimas”25. Portanto, a Lei das S.A. se aplica 

apenas supletivamente e não em substituição às normas das sociedades simples. Fosse 

interpretado de forma diversa, “teríamos um novo tipo societário, estranho à nossa prática 

e que em nada corresponde à nossa realidade -, no qual as regras e os princípios das 

sociedades anônimas haveriam de ser diretamente aplicados ao regramento específico das 

limitadas”26. 

                                                 
22 WALD, Arnoldo. Comentários ao Novo Código Civil, vol. XIV: livro II, do direito de empresa, coord. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, Forense, Rio de Janeiro, 2005, p. 239/241. 
23 FORGIONI, Paula Andrea. A unicidade, cit., p. 11. 
24 Art. 1.077. Quando houver modificação do contrato, fusão da sociedade, incorporação de outra, ou dela por 

outra, terá o sócio que dissentiu o direito de retirar-se da sociedade, nos trinta dias subseqüentes à reunião, 

aplicando-se, no silêncio do contrato social antes vigente, o disposto no art. 1.031. 
25 FORGIONI, Paula Andrea. A unicidade, cit., p. 11. 
26 FORGIONI, Paula Andrea. A unicidade, cit., p. 11. 
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Alfredo Assis Gonçalves Neto parece adotar o mesmo entendimento ao afirmar 

que o regime das sociedades limitadas “é complementado pelas disposições da sociedade 

simples (arts. 997 a 1.038 e 1.044), mas dada sua natureza híbrida, é admitida sua regência 

supletiva pelas normas da sociedade anônima, se o contrato social assim o determinar”27. 

Vale esclarecer que a Lei 6.404/76 nem sequer disciplina a apuração de haveres, valendo 

inclusive recordar que essa hipótese foi admitida pela legislação brasileira recentemente28, 

com a edição do atual CPC29.  

As normas de regência da sociedade limitada já seguiam esse racional durante a 

vigência do Decreto 3.708/1919 que, “ao mesmo tempo em que determinava a constituição 

da sociedade por quotas de responsabilidade limitada segundo as regras do Código 

Comercial, que regiam as sociedades de pessoas, determinava que fossem observadas as 

disposições da Lei das Sociedades Anônimas no que não fosse regulado no estatuto social e 

na parte aplicável”30. 

Por exemplo, o Decreto 3.708 não previa hipóteses de dissolução de sociedades, 

mas a jurisprudência cuidou de aplicar as disposições do Código Comercial (art. 335, V) 

como remédio. E assim o foi, acredita-se, porque a evolução jurisprudencial levou à 

conclusão de que “justamente por não poderem ser reduzidas a uma ‘sociedade anônima de 

menores dimensões’, o contrato social deveria, antes de tudo, ser complementado com as 

regras gerais das sociedades comerciais para, se e quando fosse o caso, invocar 

posteriormente a lei do anonimato” 31.  

No mesmo sentido entendeu Rubens Requião, que afirma que “as omissões da 

lei no seu capítulo específico que regula a sociedade limitada serão supridas pelas normas 

da sociedade simples, justamente o  ‘standard’, o arcabouço escolhido pelo legislador 

para debuxar o perfil das sociedades de pessoas”32. Ainda, o autor entende que a aplicação 

                                                 
27 NETO, Alfredo de Assis Gonçalves. Direito, cit., p. 305. 
28 A dissolução parcial de sociedade por ações é admitida pelos tribunais brasileiros há anos, mas somente em 

hipóteses excepcionais, conforme exemplo: STJ, REsp 917.531-RS, Min. Rel. Luis Felipe Salomão. 
29 Art. 599.  A ação de dissolução parcial de sociedade pode ter por objeto: 

§ 2o A ação de dissolução parcial de sociedade pode ter também por objeto a sociedade anônima de capital 

fechado quando demonstrado, por acionista ou acionistas que representem cinco por cento ou mais do capital 

social, que não pode preencher o seu fim. 
30 NETO, Alfredo de Assis Gonçalves. Direito, cit., p. 305. 
31 FORGIONI, Paula Andrea. A unicidade, cit., p. 10. 
32 REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. 30ª ed., ver. e atual. por Rubens Edmundo Requião. Vol. 

1. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 484. 
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supletiva da Lei das S.A. não afasta a aplicação das regras impositivas do CC, tais quais a 

forma de constituição e dissolução33. 

Em decisão que tratou do prazo decadencial para anulação de assembleia, o TJSP 

entendeu que a “previsão de regência supletiva da Lei n. 6.404/76, entretanto, não implica, 

necessariamente, que todas as matérias que não possuam regulação específica no Código 

Civil serão disciplinadas pela lei especial”, concluindo que “em que pese o entendimento da 

i. Magistrada singular, embora o capítulo IV (“Da Sociedade Limitada”) não disponha 

sobre o prazo para o sócio pedir a anulação da assembleia que decidiu por sua exclusão, o 

Código Civil definiu tal prazo em sua Parte Geral (Título II, Pessoas Jurídicas), restando 

inaplicável o art. 286 da Lei das Sociedades Anônimas”34. Ou seja, a lei de sociedades por 

ações se aplica tão somente no que não houver previsão no CC. Dessa forma, é perfeitamente 

possível adotar a dissolução parcial das sociedades limitadas, descabendo qualquer 

argumentação de que na hipótese de aplicação da Lei 6.404/76 descaberia a dissolução 

parcial da sociedade limitada. 

Vera Helena de Mello Franco critica o modelo de regulação adotado pelo art. 

1.053 do Código Civil sob o argumento de que “quando se ordena que no silêncio da 

regulação específica seja a sociedade regulada pelo disposto para as sociedades simples” 

não se atenderia à estrutura corporativa, empresarial que atendesse aos reclamos do comércio 

e da indústria35. 

Carlos Augusto da Silveira Lobo, ao tratar da interpretação do art. 1.053 do 

Código Civil, expôs que “nas omissões do Capítulo IV, as normas da sociedade simples ou 

as da sociedade anônima aplicam-se, alternativamente, isto é, umas excluindo as outras”36. 

O entendimento do autor, todavia, é limitado a aplicações de disposições específicas, 

descabendo aplicações em bloco das disposições da Lei 6.404/76 ou das disposições das 

sociedades simples, de forma que pode “o contrato estabelecer que uma ou mais cláusulas 

determinadas, sobre matéria omitida no Capítulo IV, sejam regidas pelas normas 

                                                 
33 REQUIÃO, Rubens. Curso, cit., p. 484. 
34 TJSP, 2ª. CRDP, AC 0001200-77.2011.8.26.0286, Des. Rel. Ricardo Negrão, v.u., j. 16.10.2012. 
35 FRANCO, Vera Helena de Mello. O triste fim das sociedades limitadas no novo Código Civil in Revista 

de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro. Ano XL, n. 123 – julho-setembro de 2001, Malheiros 

Editores: São Paulo, p. 83. 
36 LOBO, Carlos Augusto da Silveira. A Lei de Regência das Sociedades Limitadas Segundo o Novo Código 

Civil. XII Congresso Internacional de Direito Comparado, Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro 

– EMERJ - 10/2003. Disponível em: http://www.loboeibeas.com.br/archives/541, acessado em 29.5.2017. 

http://www.loboeibeas.com.br/archives/541
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pertinentes da sociedade anônima, silenciando quanto às demais, para que sejam supridas 

pelas normas da sociedade simples” 37.  

Fábio Ulhoa Coelho entende da mesma forma, para quem “quando omisso o 

Código Civil na disciplina desse tipo societário [sociedade limitada], a disciplina supletiva 

pode ser a da sociedade simples ou a da anônima, dependendo da vontade dos sócios (art. 

1.053)”38. Assim, “se o contrato social da limitada contiver cláusula estabelecendo a 

regência supletiva pelas normas da sociedade anônima, aplica-se a LSA nas omissões do 

capítulo do Código Civil concernente às sociedades limitadas; caso contrário, prevendo-o 

ou não o contrato social, as omissões desse capítulo devem ser supridas pelas normas 

referentes às sociedades simples”39. 

Apesar de haver doutrina pela aplicação da Lei 6.404/76 de forma substitutiva 

às disposições da sociedade simples, entende-se que o posicionamento de que a aplicação 

supletiva da Lei das S.A. ocorre somente nas omissões do Capítulo sobre sociedades 

limitadas e das disposições sobre sociedade simples deve prevalecer. Não há sentido em se 

adotar a regulação de um tipo societário muito mais robusto, como é o caso das sociedades 

por ações, para impedir que um sócio se desligue de uma sociedade limitada. Inclusive, a 

redação do art. 606 do CPC parece deixar patente que é possível se dissolver sociedade 

limitada e calcular os haveres do sócio pelo balanço de determinação. 

2.3. Os critérios previstos nos artigos 606 (CPC) e 1.031 (CC) são 

idênticos 

Ao longo desta seção será demonstrado que o critério de apuração de haveres 

previsto no artigo 1.031 do CC é o mesmo que o critério previsto no artigo 606 do CPC. 

O artigo 1.031 do CC prevê que os haveres serão apurados “com base na 

situação patrimonial da sociedade” por meio do “balanço especialmente levantado”. 

O artigo 606 do CPC também prevê que os haveres serão calculados 

considerando o “valor patrimonial apurado em balanço de determinação”. 

                                                 
37 LOBO, Carlos Augusto da Silveira. A Lei, cit. 
38 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial, volume 2: direito de empresa. 19 ed. São Paulo: 

Saraiva: 2015, p. 397. 
39 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso, cit., p. 397. 
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Portanto, parece seguro se afirmar que na apuração de haveres deve se avaliar o 

patrimônio da sociedade. O patrimônio da sociedade, por sua vez, deve ser avaliado a preço 

de mercado, ou seja, o preço real do patrimônio, como será demonstrado a seguir. 

Os haveres “devem ser calculados em bases reais, de acordo com o valor de 

mercado. É preciso apurar-se o valor real do ativo e do passivo da empresa, e isto só será 

possível mediante (...) exata verificação, física e contábil, dos bens e direitos da 

sociedade”40. 

Como ensina Alfredo Assis Gonçalves Neto: 

Se há bens cujo preço tem cotação no mercado, esse será o valor a ser 

considerado, e não o que figura na escrituração. Se há bens imóveis e 

edificações, é necessário que sejam avaliados por um engenheiro ou, na 

sua projeção dinâmica, por um economista. Ajustados os valores dos bens 

que integram o estabelecimento da sociedade de acordo com essa 

perspectiva, será, então, levantado por contabilista habilitado41. 

Seguindo esse racional, “cada um desses elementos [ativos e passivos] possui 

valor próprio, que se reflete no patrimônio do comerciante”42. Ou seja, trata-se de uma 

avalição individual de cada ativo. 

No mesmo sentido já expunha Márcio Tadeu Guimarães antes mesmo da edição 

do CC de 2002, a apuração de haveres “será realizada com a avaliação física dos bens do 

ativo da sociedade, como hipótese excepcional”43. É nisso que se traduz o critério 

patrimonial, previsto expressamente no art. 1.031 do CC, uma avaliação física de cada ativo 

da sociedade a preço de liquidação. 

Esse critério é diferente do critério contábil de avaliação de patrimônio. Pela 

avaliação contábil entende-se que “o critério de avaliação dos bens imobilizados do ativo é 

o ‘custo de aquisição’”, resultado “da observância de um dos princípios básicos geralmente 

aceitos pela contabilidade, do ‘custo como base de valor’”44. Essa avaliação geralmente é 

utilizada nos balanços patrimoniais. 

É válido esclarecer que o critério de avaliação contábil do patrimônio não deve 

ser utilizado para apurar haveres. Isso porque o critério contábil é “insuficiente, sendo 

                                                 
40 TJRJ, 2ª CC., AC 24.566/2002, Rel. Des. Fernando Cabral, v.u., j. 26.02.2006. 
41 NETO, Alfredo Assis Gonçalves. Direito, cit., p. 253-254. 
42 TJSP, 3ª CDPriv., ACR 9131026-08.1999.8.26.0000, Rel. Des. Flavio Pinheiro, v.u., j. 30.01.2001.  
43 GUIMARÃES, Márcio Tadeu. Dissolução Parcial de Sociedade, Rio de Janeiro: Forense, 1998. pp. 35-36. 
44 COELHO, Fábio Ulhoa. Apuração de haveres na sociedade limitada, in Processo Societário, por Flávio 

Yarshell e Guilherme Setoguti J. Pereira, São Paulo: Quartier Latin, 2012, p. 193. 
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necessária uma reavaliação do patrimônio social, observando o valor real e afastando o 

valor contábil”45. 

Por essa razão o balanço patrimonial não reflete a situação da sociedade para 

fins de apuração de haveres, porque adota, “na melhor técnica contábil, o critério de 

avaliação pelo ‘valor de entrada’ dos bens do ativo”46. O balanço patrimonial, é “o balanço 

oficial da sociedade, por assim dizer; o balanço que procura retratar a situação patrimonial 

da empresa na data de encerramento do exercício social” 47 e não aquele que retrata sua 

situação no momento da liquidação da sociedade. 

Nesse sentido, Alfredo Assis Gonçalves ensina que, em caso de apuração de 

haveres, “se há um bem cujo valor de mercado é diverso daquele pelo qual figura na 

escrituração da sociedade [balanço patrimonial, por exemplo], é o primeiro que deve 

prevalecer”48. 

Rubens Requião esclarece que “o juiz, ao verificar a desatualização dos valores 

do balanço [patrimonial], tem o arbítrio de determinar que a apuração dos haveres seja 

efetuada pelos valores reais, e não pelos valores contabilizados”49. 

Uma vez avaliado o patrimônio da sociedade a preço de mercado, utiliza-se um 

instrumento denominado balanço especialmente levantado para organizar o resultado dessa 

avaliação. Dessa forma, como expõem Marcelo Fernandez Trindade e Thiago Saddi 

Tannous, o art. 1.031: 

claramente se refere a um balanço que busque encontrar o valor efetivo 

dos bens e direitos, individualmente considerados, que compõem o 

patrimônio social. E isso se dá exatamente pela finalidade do balanço a ser 

então levantado, que não é a de medir de tempos em tempos o resultado 

alcançado pela entidade a que se refere, mas sim calcular a porção do sócio 

retirante na riqueza acumulada50. 

A propósito, ao se analisar a doutrina e a jurisprudência a respeito da apuração 

de haveres é possível se observar que as expressões “balanço de determinação” e “balanço 

especialmente levantado” são utilizadas de forma indistinta para designar o instrumento que 

                                                 
45 TJ/SP, AC 0035809-12.2004.8.26.0002, 5ª Câmara Cível, Rel. Des. Moreira Viegas, v.u., j. em 01.08.2012. 
46 COELHO, Fábio Ulhoa. Apuração de haveres na sociedade limitada, cit., p. 195. 
47 COELHO, Fábio Ulhoa. O valor patrimonial das quotas da sociedade limitada in Revista de direito 

mercantil, industrial, econômico e financeiro, Ano XL, n. 123, Malheiros Editores Ltda.: São Paulo, p. 73. 
48 NETO, Alfredo de Assis Gonçalves. Direito, cit., p. 261. 
49 REQUIÃO, Rubens. Curso, cit., p. 406. 
50 TRINDADE, Marcelo Fernandez. TANNOUS, Thiago Saddi. O art. 1.031 do Código Civil e a sua 

interpretação in Processo Societário (coords. YARSHELL, Flávio Luiz; PEREIRA, Guilherme SETOGUTI) 

– Volume II – São Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 499/500. 



25 

 

organiza o mesmo critério de apuração de haveres. Portanto, o instrumento utilizado para se 

apurar os haveres “é denominado, pela generalidade da doutrina e jurisprudência, ‘balanço 

de determinação’”51 e esse instrumento é a representação conceitual do balanço 

especialmente levantado. 

A esse respeito, veja-se que: 

O valor patrimonial das quotas fixado a partir de um BPD [balanço 

patrimonial de determinação] é designado ‘real’. Note que o Código Civil, 

no art. 1.031, fala em ‘balanço especial’, mas o conceitualmente correto 

seria falar em ‘balanço de determinação’. O art. 592 do CPC projetado 

corrige a imprecisão da lei52. 

Para Paulo Sérgio Restiffe: 

o balanço de determinação é espécie de balanço especial, pois, embora seja 

elaborado da mesma forma que o balanço patrimonial, distingue-se não só 

no aspecto temporal, já que obtido em época diferente daquela estabelecida 

no contrato social, visando, assim, obter uma radiografia do patrimônio da 

sociedade, mas, principalmente, no motivo de sua elaboração, cuja causa 

decorre de fato determinado em lei ou no próprio contrato social, como é 

o caso da dissolução parcial. Conclui-se, portanto, que, respeitante não só 

ao princípio do fair value, que decorre da necessidade de o sócio, que, 

voluntariamente ou não, com ou sem culpa, despede-se da sociedade, 

receber pela sua real participação societária, como também ao primado da 

vedação do indevido locupletamento, a apuração dos haveres deve levar 

em conta o patrimônio líquido, verificado mediante balanço especialmente 

levantado para isso, em que, aferidos o ativo e o passivo, são abatidas 

eventuais despesas e incluídos eventuais créditos, além, é claro, dos 

intangíveis, a serem verificados pontualmente, em cada caso concreto53. 

Priscila Fonseca também trata o balanço especial como sinônimo do balanço de 

determinação, caracterizando-o como o instrumento por meio do qual se apuram os haveres 

do sócio, sendo que o perito trará a valor de mercado os ativos, inclusive os bens do ativo 

intangível e fará “a discriminação do passivo”54. 

Fábio Ulhoa Coelho conceitua o balanço de determinação da seguinte forma: 

Esse tipo [balanço de determinação, ou BPD] pode ter por referência 

temporal qualquer dia do exercício, inclusive o último. O que o distingue 

dos demais tipos de balanço são os critérios de apropriação dos bens e 

direitos do ativo (e, em alguns casos, também do passivo). Nele, o contador 

deita ao largo os parâmetros ditados pelo princípio do conservadorismo e 

                                                 
51 FONSECA, Priscila M. P. Corrêa da. Dissolução parcial, retirada e exclusão de sócio. 5ª. ed. São Paulo: 

Atlas, 2012, p. 169. 
52 COELHO, Fábio Ulhoa. A ação de dissolução parcial de sociedade in Revista de Informação Legislativa, 

Brasília, ano 48, n. 190 abr./jun. 2011, p. 146/148. 
53 RESTIFFE, Paulo Sérgio. Dissolução de sociedades. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 313. 
54 FONSECA, Priscila M. P. Corrêa da. Dissolução, cit., p. 196. 
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contabiliza cada item pelo valor de mercado ou custo de saída; isto é, pelo 

valor que cada bem ou direito da sociedade tem ou teria, caso fosse 

vendido. A frota de veículos, por exemplo, é contabilizada pelo custo de 

aquisição, com as depreciações legais, no BPO e BPE; no BPD, faz-se a 

reavaliação dos veículos e eles são apropriados pelo quanto a sociedade 

receberia caso decidisse, naquela data, vendê-los. O BPD também deve 

levar em conta os intangíveis da sociedade e apropriá-los como ativos, pelo 

valor que teriam no mercado, caso fossem negociados. O BPD, em suma, 

é o instrumento de uma simulação, de uma projeção, de uma estimativa. 

Ele simula, projeta, estima como seria a liquidação da sociedade, caso se 

tratasse de dissolução total, e não parcial. Na liquidação, todos os bens do 

ativo seriam vendidos e, após a cobrança de todos os devedores da 

sociedade, seriam pagos os credores, partilhando-se, então, entre os sócios, 

o acervo remanescente. O BPD mensura quanto seria esse acervo 

remanescente (patrimônio líquido), caso acontecesse, naquele momento, a 

dissolução total da sociedade55. 

Nesse sentido, Arruda Alvim esclarece que: 

vejamos como deve tecnicamente ser elaborado o denominado balanço de 

determinação. Dois são os estágios técnicos a serem observados. O 

primeiro refere-se aos necessários ajustes técnicos, ou seja, aqueles 

decorrentes da aplicação dos princípios fundamentais de contabilidade 

consolidados nas Normas Brasileiras de Contabilidade e na legislação 

aplicável às sociedades limitadas, e que não foram observados em relação 

à sociedade avalianda. O segundo estágio relaciona-se com os ajustes 

avaliatórios de modo a que a massa patrimonial avalianda reflita com 

propriedade os respectivos valores de mercado, seus reflexos tributários e 

custos de realização dos ativos56. 

Para Arruda Alvim: 

o balanço de determinação é demonstração contábil especialmente 

elaborada para permitir a mensuração da participação societária de sócio 

dissidente, excluído ou pré-morto57. 

Segundo Fábio Ulhoa Coelho: 

balanço de determinação é, bem vistas as coisas, um instrumento contábil 

desenvolvido exclusivamente para atender à jurisprudência dominante 

sobre apuração de haveres. Não tem outra serventia senão dar 

cumprimento às decisões judiciais que decretam a dissolução parcial de 

sociedade limitada, em que o contrato social é omisso relativamente ao 

cálculo do reembolso. A própria expressão – balanço de determinação – é 

criação da doutrina jurídica, e não da teoria da contabilidade58. 

                                                 
55 COELHO, Fábio Ulhoa, A ação, cit., p. 146/148. Grifou-se. 
56 ALVIM, Arruda. Coleção estudos e pareceres. Direito Civil: transação; prescrição – Direito Comercial; 

direito societário: contratos; títulos de crédito; falência in Direito Privado. V. II, São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2002, v.2, pp. 293, 294 e 296. 
57 ALVIM, Arruda. Coleção, cit., pp. 293, 294 e 296. 
58 COELHO, Fábio Ulhoa. O valor, cit., p. 76. 
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No julgamento do Recurso Especial 1.335.619-SP, a Ministra Nancy Andrighi, 

afirmou que “o balanço de determinação utiliza um critério diferenciado de avaliação do 

ativo, que permite uma apuração fidedigna do patrimônio líquido [para fins de apuração de 

haveres]. Os demais balanços, tendo em vista os objetivos a que se prestam, induzem 

distorções que comprometem a exatidão do valor patrimonial”. 

Portanto, resta esclarecido que tanto o artigo 1.031 do CC, quanto o artigo 606 

do CPC, dizem respeito a uma avaliação do patrimônio da sociedade, a preço de mercado, e 

que as expressões balanço especialmente levantado, referido no CC, e balanço de 

determinação, referido no CPC, são sinônimas. Resta saber se a expressão “preço de saída”, 

referida no artigo 606 do CPC, altera, de alguma forma, o critério de apuração de haveres 

previsto no CC. 

Entende-se que em realidade, “preço de saída” é sinônimo de “preço de 

mercado”. Ou seja, a expressão “preço de saída” complementa o critério patrimonial. Ela 

nada mais representa do que o racional utilizado para se avaliar o patrimônio da sociedade. 

Nesse sentido se prestam as ponderações trazidas por Fábio Ulhoa Coelho em 

momento anterior a edição do CPC, para quem: 

“A simulação da realização do ativo e da satisfação do passivo pressupõe 

afastar-se o princípio do ‘custo como base de valor’, consagrado pelas boas 

técnicas de contabilidade, e a reavaliarem-se os elementos do ativo para os 

apropriar pelo ‘valor de saída’ (valor de mercado).59 

Veja-se que “valor de saída” aqui tratado por Fábio Ulhoa Coelho é sinônimo 

de valor de mercado. É disso que trata o artigo 606 do CPC ao afirmar que os ativos do 

balanço de determinação serão avaliados a preço de saída. 

Importante esclarecer que a expressão “valor de saída” deve ser interpretada no 

contexto de uma oração que trata de “valor patrimonial apurado em balanço de 

determinação”. Portanto, a única explicação possível para a expressão “valor de saída” no 

contexto da oração do caput do artigo 606 do CPC é que diga respeito ao preço de mercado 

dos ativos. 

Por outro lado, para Erasmo Valladão e Marcelo Adamek, o artigo 606 teria 

imposto um critério único de apuração de haveres, diverso do que teria ocorrido no artigo 

1.031 do CC. Segundo os autores: 

                                                 
59 COELHO, Fábio Ulhoa. O valor, cit., p. 76. Grifou-se. 
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“Até o advento do CPC/15, à falta de critério convencional válido, incidia 

a regra do Código Civil – extraída literalmente da correspondente regra do 

Código Civil italiano – segundo a qual os haveres deveriam ser liquidados 

com base na ‘situação patrimonial’ da sociedade à data da resolução (CC 

it., art. 2.28960), expressão essa que parcela da nossa doutrina e 

jurisprudência, alinhando-se à experiência estrangeira, observou não ser 

determinante da aplicação de um específico critério de avaliação, até 

porque este deveria sempre ser definido à luz das particularidades do caso 

concreto (por não se afigurar viável de antemão fixar um critério justo 

universalmente aplicável a toda e qualquer sociedade), e, pois, sem obstar 

a aplicação de métodos de avaliação econômica, em especial o fluxo de 

caixa descontado.  

E essa nos parecia ser mesmo a solução legislativa mais apropriada. Agora, 

porém, o quadro modificou-se. A nova regra dispositiva introduzida pelo 

CPC/15, diversamente, impõe autoritariamente, um critério supletivo 

único de avaliação, olvidando-se que, a depender da atividade 

desenvolvida pela sociedade, poderá o mesmo mostrar-se totalmente 

iníquo” 61. 

Ao autor desta dissertação parece que a interpretação adequada ao artigo 1.031 

do CC seria diversa da transcrita acima. Apesar de ser inegável que o CC foi inspirado no 

Código Civil italiano, há duas razões que impedem que o artigo 1.031 do CC dê margem à 

apuração de haveres pelo critério econômico.  

Primeiro: o artigo 1.031 prevê expressamente que os haveres serão apurados com 

base o valor do patrimônio da sociedade. O critério “patrimonial” é inconsistente com uma 

avaliação pelo FCD, eis que o FCD trata de uma avaliação “econômica” da sociedade. 

A esse respeito, Fábio Ulhoa Coelho, ao discorrer sobre a diferença entre os 

critérios de avaliação de ativos, distingue avaliação patrimonial de avaliação econômica. 

Para o autor: 

a avaliação patrimonial olha o passado (isto é, antes da data da resolução 

), a econômica olha o futuro (após esta data), para dimensionarem quanto 

a sociedade vale no presente (isto e, na data da resolução ). O pressuposto 

básico da avaliação patrimonial e a de que o reembolso deve ser calculado 

em função da sociedade construída até a resolução com os recursos do 

sócio desligado. Já o da avaliação econômica é a de que o cálculo deve 

levar em conta o potencial de rentabilidade da sociedade. (...) Os bens do 

                                                 
60 Tradução livre de Erasmo Valladão e Marcelo Adamek: “Liquidação da quota do sócio que se desliga. Nos 

casos em que o vínculo social se dissolve limitadamente em relação a um sócio, este ou os seus herdeiros têm 

direito apenas a uma soma em dinheiro que represente o valor da quota. A liquidação da quota é feita com base 

na situação patrimonial da sociedade no dia em que se verifica a dissolução. Se houver operações em curso, o 

sócio ou os seus herdeiros participam nos lucros e nas perdas às mesmas operações. Ressaltado o disposto no 

art. 2.270, o pagamento da quota que cabe ao sócio deve ser feito em até seis meses do dia em que se verifica 

a dissolução do vínculo”. 
61 FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo Novaes. ADAMEK, Marcelo Vieira von. Da ação de dissolução 

parcial da sociedade: comentários breves ao CPC/15. São Paulo: Malheiros, 2016, pp. 69/70. 
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ativo e passivo serão contabilizados, nesse balance, pelo valor de mercado. 

Além disso, devem ser contabilizados, também, os bens intangíveis. O 

CPC, nessa passagem, nada mais fez do que reproduzir, no plano 

processual, o que vem disposto no art. 1.031 do CC62. 

Dessa forma, descabe a utilização de avaliação econômica quando a lei prevê 

expressamente que a apuração dos haveres deverá ocorrer por meio da avaliação do 

patrimônio da sociedade. 

Segundo: o art. 1.031 prevê que a quota será liquidada “com base na situação 

patrimonial da sociedade”, e, ao final da oração, prevê que essa situação será “verificada 

em balanço especialmente levantado”. Este detalhe faz diferença significativa na 

interpretação do que é o critério de apuração de haveres no Direito brasileiro. O artigo do 

diploma italiano não faz referência a “balanço especialmente levantado” como o 

instrumento para a apuração dos haveres. 

Se a apuração será realizada por meio de um balanço, não há como aplicar 

metodologia diversa de avaliação de sociedade que não seja feita por balanço. O FCD, como 

será visto no Capítulo 3 não é elaborado com base em um balanço, mas sim com base na 

demonstração de fluxo de caixa e na demonstração de resultados. Portanto, por prever que 

os haveres serão apurados com base em “balanço” resta impossibilitada a aplicação da 

metodologia de FCD, por exemplo. 

E é por essas razões que se entende que o critério previsto no CPC não alterou 

aquele já previsto no CC. 

Ainda não existe número de decisões relevante para averiguar a tendência de 

interpretação que o Judiciário vem conferindo ao artigo 606 do CPC. Das três decisões 

identificadas no TJSP, por exemplo, duas parecem estar alinhadas com a ideia de que o artigo 

606 do CPC trata do mesmo critério de apuração de haveres do art. 1.031 do CC. 

No julgamento da apelação cível 1055288-85.2015.8.26.0002 esclareceu-se que: 

sobre a forma de apuração de haveres, a sentença disciplinou corretamente 

o tema, certamente observando disposição do artigo 1.031 do Código 

Civil, que considera a situação patrimonial da sociedade à data da 

resolução, verificada em balanço especialmente levantado (...) E esta 

estipulação não impede, em absoluto, a adoção de balanço de 

                                                 
62 COELHO, Fábio Ulhoa. Apuração de haveres na ação de dissolução de sociedade in Direito empresarial 

e o novo CPC. Coord. Marcia Carla Pereira Ribeiro e Guilherme Bonato Campos Caramês. Belo Horizonte: 

Editora Forum, 2017, pp. 25 e 26.  
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determinação, em momento próprio, tal como previsto hodiernamente, 

para finalidade análoga, no artigo 606 do CPC63. 

No mesmo sentido a decisão do agravo de instrumento 2146921-

35.2016.8.26.0000, por meio da qual se esclareceu que os haveres devem ser apurados “pelo 

método de balanço especial de determinação, devendo a apuração de haveres refletir a 

situação patrimonial da sociedade ao tempo de sua resolução, conforme, aliás, estabelece 

o artigo 1.031 caput do Código Civil e o artigo 606 do CPC/2015”64. 

Por outro lado, há caso em que o Relator apontou que o valor dos haveres “será 

o mesmo que será pago se houvesse a alienação negocial da participação social, com a 

inclusão do correspondente fundo de comércio do sócio retirante” sendo que este critério 

ostenta, inclusive, apoio no disposto no artigo 606, ‘caput’, do CPC de 2015, viabilizando a 

correta e justa apuração sem qualquer perda para a parte ré”65.  

Essa interpretação não merece prosperar. Ora, a apuração de haveres não é 

realizada considerando como base o valor de alienação negocial, muito menos é esse o 

critério previsto no art. 606 do CPC. A letra do artigo 606 é clara: os haveres serão pagos 

considerando-se o valor do patrimônio da sociedade apurado em balanço de determinação. 

Ora, se se fala em avaliar ativos e passivos, fala-se em avaliar o patrimônio da sociedade, 

que é diferente de avaliar o negócio. Numa avaliação de alienação negocial sim se avalia o 

negócio, mas na apuração de haveres se avalia o patrimônio da sociedade. 

Diante do exposto, conclui-se que a apuração de haveres no Brasil deverá ser 

realizada avaliando-se o patrimônio da sociedade, a preço de mercado (preço de saída) 

levado a cabo por meio do balanço de determinação. 

2.4. Das premissas que devem ser observadas para a elaboração do 

balanço de determinação 

Uma vez esclarecido que o critério de apuração de haveres previsto no art. 1.031 

do Código Civil é o mesmo daquele previsto no artigo 606 do CPC, passa-se a descrever os 

porquês de se elaborar o balanço de determinação do patrimônio da sociedade a preço de 

saída (preço de mercado). 

                                                 
63 TJSP, 2a CRDE, AC 1055288-85.2015.8.26.0002, Des. Rel. Caio Marcelo Mendes de Oliveira, v.u., j. 

11.9.2017. 
64 TJSP, 2a CRDE, AI 2146921-35.2016.8.26.0000, Des. Rel. Alexandre Marcondes, v.u., j. 13.3.2017. 
65 TJSP, 1a CRDE, AC 0067839-19.2012.8.26.0100, Des. Rel. Fortes Barbosa, v.u., j. 4.10.2017. 
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2.4.1. Os ativos e passivos do balanço de determinação devem ser avaliados 

como se se tratasse de dissolução total 

Ao se avaliar o patrimônio da sociedade a preço de mercado, em realidade, 

avalia-se uma sociedade como se ela fosse dissolvida por completo. Esse é o motivo pelo 

qual a apuração de haveres segue o critério de avaliação do patrimônio a preço de saída.  

Como é sabido, uma sociedade pode ter valores distintos a depender da 

finalidade do balanço. A esse respeito, Fábio Konder Comparato ensina que os balanços 

diferem a depender de seu propósito, seja ele fiscal, de liquidação, de gestão, de incorporação 

e fusão e de requerimento de autofalência, ressaltando que a “exatidão matemática dos 

balanços, que o vulgo contempla admiravelmente, é mera coerência interna e recíproca de 

lançamento em partidas dobradas, simples exatidão formal”, já que haveria um juízo de 

valor entre o que se inclui nas partidas dobradas e a realidade econômica daqueles bens, 

ressaltando que cada um desses balanços poderia resultar em um patrimônio líquido 

diferente para a sociedade66. 

Esse juízo de valor é o que define o critério de elaboração de cada tipo de 

balanço. Apesar de se tratar de raciocínio construído há décadas, o racional por trás do 

critério de apuração de haveres ainda é repetido pela doutrina e jurisprudência atuais. Trata-

se da elaboração de um balanço cujo propósito é avaliar o patrimônio da sociedade. 

Nesse sentido, em comentário ao artigo 606 do CPC, Teresa Arruda Alvim 

Wambier esclarece que os haveres serão apurados pelo balanço de determinação, definido 

como simulação de liquidação da sociedade, como se se tratasse de dissolução total67. 

Da mesma forma é a interpretação do art. 1.031 do CC. O critério de apuração 

disposto no art. 1.031 assemelha-se a uma hipótese de liquidação da sociedade, situação em 

que “os ativos são alienados individualmente (ao menos como regra geral), o produto é 

utilizado para o pagamento dos passivos, e o saldo é distribuído aos sócios da sociedade 

liquidada”68. 

Dito isso, conclui-se que a forma e conteúdo do balanço de determinação mais 

de aproxima de um balanço de liquidação. O balanço de liquidação traz a valor de troca o 

                                                 
66 COMPARATO, Fábio Konder. Natureza jurídica do balanço in Ensaios e pareceres de direito empresarial. 

Rio de Janeiro: Forense, 1978, p. 32/33. 
67 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim, et al. Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil - 

2015. 1 ed. Editora Revista dos Tribunais: São Paulo, 2015, pp. 607/608. 
68 TRINDADE, Marcelo Fernandez. TANNOUS, Thiago Saddi. O art., cit., p. 504. 
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patrimônio da sociedade, à exceção dos ativos intangíveis e as despesas do exercício futuro69. 

Segundo Bulhões Pedreira, as despesas futuras não são incluídas no balanço de liquidação 

porque “a contribuição para a formação do lucro em exercícios futuros é incompatível com 

o pressuposto da liquidação”70. A exclusão dos ativos intangíveis desse balanço, por óbvio, 

não se aplicaria ao caso do balanço de determinação, considerando a previsão expressa do 

artigo 606, do CPC. 

Assim, o balanço de determinação nada mais é do que “uma simulação da 

realização de todos os bens do ativo e da satisfação do passivo social, para mensurar quanto 

seria o acervo líquido da sociedade, caso ela fosse totalmente dissolvida e liquidada 

naquela data” 71. Ou seja, os direitos do sócio que se retira se equiparam aos direitos que 

teria no caso da liquidação total – direito ao acervo da sociedade, conforme art. 1.103 do 

CC72. 

Nesse sentido já ensinada Celso Barbi Filho: 

“Sabe-se que a dissolução parcial não acarreta liquidação da sociedade, na 

medida em que visa exatamente a impedir tal fenômeno. O que ocorre é 

uma liquidação ficta ou fracionada, apenas para se apurarem os haveres”73. 

A doutrina e a jurisprudência citadas acima parecem convergir para o 

entendimento de que o balanço de determinação deve ser elaborado a partir da ideia de uma 

dissolução ficta da sociedade. Essa dissolução ficta é o mecanismo utilizado para definir que 

o critério de avaliação do patrimônio da sociedade respeite uma hipótese em que todos os 

ativos e passivos seriam liquidados. Ora, se se trata de uma liquidação, o critério de avaliação 

de tais ativos deverá ser o valor real, o valor de mercado ou “valor de saída”, como trouxe o 

CPC atual. 

2.4.2. A apuração dos haveres não pode levar ao enriquecimento sem causa 

Como exposto ao longo da seção 2.1, a apuração de haveres não era regulada 

pelo Direito brasileiro até a edição do CC de 2002. Dessa forma, a doutrina e a jurisprudência 

                                                 
69 PEDREIRA, José Luiz Bulhões. Finanças e demonstrações financeiras da companhia: conceitos e 

fundamentos. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 654. 
70 PEDREIRA, José Luiz Bulhões. Finanças, cit., p. 654. 
71 COELHO, Fábio Ulhoa. Apuração de haveres na Sociedade Limitada, cit., p. 196. Cf. também COELHO, 

Fábio Ulhoa. O valor, cit., p. 73. Grifou-se. 
72 Art. 1.103. Constituem deveres do liquidante: (...) IV - ultimar os negócios da sociedade, realizar o ativo, 

pagar o passivo e partilhar o remanescente entre os sócios ou acionistas; 
73 BARBI FILHO, Celso. Dissolução parcial de sociedades limitadas. Belo Horizonte: Mandamentos, 2004, 

p. 295. 
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brasileira se valeram do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa74 como 

parâmetro para definição do critério de apuração de haveres. 

A jurisprudência entendeu que o patrimônio da sociedade deveria ser avaliado a 

preço de mercado para evitar que o sócio retirante ou a sociedade se enriquecessem sem 

causa um às custas do outro. Por exemplo, se a sociedade adquiriu imóveis há dez anos e se 

tais imóveis se valorizaram ao longo desses anos, seria injusto ao sócio retirante, que se 

desliga na data de hoje, que seus haveres fossem apurados levando-se em consideração o 

valor de aquisição dos imóveis há dez anos. Do ponto de vista jurídico, apurar os haveres do 

sócio que se retira com base no valor de aquisição dos imóveis seria um enriquecimento sem 

causa por parte da sociedade em detrimento desse sócio. 

O princípio do enriquecimento sem causa “nasce de benefícios auferidos com a 

intervenção não justificada na esfera jurídica alheia”75 e se qualifica como enriquecimento 

direto “quando o aumento do patrimônio de uma pessoa é obtido sem intermediários, à custa 

de bens ou direitos da própria pessoa prejudicada”76. Como dito, no contexto da apuração 

dos haveres, apurar haveres em valor inferior ao real valor do patrimônio da sociedade 

significa que a sociedade irá auferir benefício às custas do sócio que se retira.  

É no contexto de exemplos como esse que a jurisprudência recorria ao princípio 

do enriquecimento sem causa para intervir no critério de apuração de haveres e definir que 

o sócio que se retirava deveria receber sua participação com base no valor real do patrimônio 

da sociedade. 

Apesar da ausência de regulação do princípio do enriquecimento sem causa antes 

da edição do CC de 2002, “tal lacuna é[era] considerada, tanto pela doutrina como pela 

jurisprudência dominantes, irrelevante para efeito de se admitir a aplicabilidade de uma 

pretensão geral de enriquecimento”77. 

Com a edição do CC de 2002, o critério de apuração de haveres aplicado pela 

jurisprudência, construído a partir da aplicação do princípio da vedação ao enriquecimento 

sem causa, deixou de ser necessário, já que o artigo 1.031 do CC prevê o critério a ser 

                                                 
74 Sobre o princípio do enriquecimento sem causa, conferir a obra: NEGREIROS, Teresa Paiva de Abreu Trigo 

de. Enriquecimento sem causa: Aspectos de sua aplicação no Brasil como um princípio geral de direito. Revista 

da Ordem dos Advogados. Lisboa. V. 55. n.3. p. 757-845. dez. 1995, p. 780. 
75 NORONHA, Fernando. Enriquecimento sem causa. Revista de Direito Civil, Imobiliário, Agrário e 

Empresarial. São Paulo: Ed. RT, v. 56, abr.-jun. 1991, p. 51. 
76 NORONHA, Fernando. Enriquecimento, cit., p. 62. 
77 Nesse sentido, cf. NEGREIROS, Teresa Paiva de Abreu Trigo de. Enriquecimento, cit., p. 780. 
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adotado, como já exposto anteriormente. Dessa forma, a partir de 2002, a definição do 

critério de apuração de haveres diz respeito à interpretação do artigo 1.031. Essa definição, 

todavia, ainda está sujeita ao crivo do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, 

pelo menos é assim que os tribunais têm atuado, como se verá ao longo deste trabalho. 

Registre-se que o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa é diferente 

da regra positivada no art. 884 do CC78, uma fonte de obrigação, que diz respeito ao direito 

restitutório79. Nesse sentido, Carlos Nelson Konder: 

A ideia geral de que ao direito não é admissível um acréscimo patrimonial 

às custas de outrem sem um fato jurídico idôneo a justificá-lo é traduzida 

tecnicamente como a vedação ao enriquecimento sem causa. Esta 

valoração, contudo, se projeta no campo da ciência do direito sob duas 

formas: primeiro, como um princípio que já vinha atuando em nosso 

ordenamento não só como parâmetro para o aplicador em casos de lacuna, 

mas mesmo com força superior em situações já regulamentadas. Além 

dessa face principiológica, o enriquecimento sem causa também se 

apresenta como uma fonte de obrigações, mais especificamente, fonte de 

uma obrigação de restituir aquilo que foi indevidamente objeto de 

locupletamento. Se antes tal obrigação de restituir era justificada apenas 

em situações específicas (como no caso de pagamento indevido), agora, 

este segundo aspecto encontra-se regulamentado de maneira abrangente 

pelos arts. 884 a 886 do Código Civil: o instituto do enriquecimento sem 

causa80. 

Inclusive, “a norma cogente justifica o enriquecimento se e somente se a 

concessão de um direito à restituição do enriquecimento gerado por força da norma cogente 

contrariaria a finalidade da norma em questão (ou do conjunto de normas que regula aquele 

instituto)” 81. O enriquecimento sem causa positivado apenas poderia fundamentar decisões 

quando “não há disciplina legislativa que dê causa ao enriquecimento. E, no caso concreto, 

a lei determina que o pagamento seja com base em balanço [de determinação], por uma 

opção legislativa razoável que leva em conta todos os interesses envolvidos”82. 

                                                 
78 Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o 

indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários. 
79 Sobre o caráter dualista do enriquecimento sem causa, cf. NANNI, Giovanni Ettore. Enriquecimento sem 

causa. (Coleção professor Agostinho Alvim, coord. Renan Lotufo) São Paulo: Saraiva, 2004, p. 180. 
80 KONDER, Carlos Nelson. Enriquecimento sem causa e pagamento indevido. In: TEPEDINO, Gustavo 

(Coord.). Obrigações: Estudos na perspectiva civil-constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 369. 
81 MICHELON Jr., Cláudio. Direito restitutório: enriquecimento sem causa, pagamento indevido, gestão de 

negócios (coleção Biblioteca de direito civil: estudos em homenagem ao professor Miguel Reale; v. 8, coord. 

Miguel Reale e Judith Martins-Costa). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, pp. 222/223. Em 

continuação, o autor exemplifica: “Assim, por exemplo, a aquisição de bem por usucapião gera um 

enriquecimento ao qual corresponde um empobrecimento, mas a atribuição do bem usucapido é considerada 

justificada por ter resultado de norma cogente. Ora, qualquer teoria sobre a finalidade da usucapião seria 

incompatível com a aplicação das regras sobre enriquecimento sem causa”. 
82 TRINDADE, Marcelo Fernandez. TANNOUS, Thiago Saddi. O art., cit., p. 505. 
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Diante do exposto, a referência ao princípio da vedação ao enriquecimento sem 

causa nos casos de apuração de haveres se prestava a definir o critério de avaliação do 

patrimônio da sociedade quando inexistia norma a esse respeito. Atualmente, o critério de 

apuração de haveres encontra-se regulado, de sorte que a referência a tal princípio poderá 

ser feita meramente como um controle de interpretação do artigo 1.031. Além disso, À 

apuração de haveres é vedada a aplicação da regra do artigo 884 do CC, por haver previsão 

legal expressa, nos termos do artigo 88683 do CC.  

2.5. Conclusão quanto ao critério de apuração de haveres 

As normas aplicáveis definem que a apuração de haveres trata de avaliar o 

patrimônio da sociedade por meio do balanço de determinação. A partir da doutrina e da 

jurisprudência, verifica-se que o balanço de determinação é um instrumento contábil que 

identifica todos os ativos da sociedade e, uma vez subtraídos os passivos, chega-se ao valor 

do patrimônio da sociedade.  

O capítulo ainda demonstrou que os ativos devem ser avaliados separadamente 

a preço de mercado (preço de saída) e que os passivos devem ser avaliados, separadamente, 

a valor presente. Inclusive, a redação do CPC, em seu artigo 606, incorporou essa regra para 

a avaliação do ativo e do passivo84. 

E o fundamento jurídico para a definição da avaliação dos ativos e passivos e a 

preço de mercado é a vedação ao enriquecimento sem causa. 

Dito isso, extrai-se que o resultado da elaboração do Balanço de Determinação 

é o levantamento de todos os ativos e passivos da sociedade dissolvida, ou cuja dissolução 

se simula, ajustados às premissas descritas acima. 

Aplicando a estrutura desenhada por Ornelas85, tem-se que na prática o balanço 

de determinação de uma sociedade deveria se parecer com o esquema demonstrado a seguir: 

 

                                                 
83 Art. 886. Não caberá a restituição por enriquecimento, se a lei conferir ao lesado outros meios para se 

ressarcir do prejuízo sofrido. 
84 Art. 606.  Em caso de omissão do contrato social, o juiz definirá, como critério de apuração de haveres, o 

valor patrimonial apurado em balanço de determinação, tomando-se por referência a data da resolução e 

avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo também a ser 

apurado de igual forma. 
85 ORNELAS, Martinho Maurício Gomes de. Avaliação de sociedades: apuração de haveres em processos 

judiciais. São Paulo: Atlas, 2001, p. 122. 
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Balanço de Determinação 

Bens (ativos) 

Caixa (valores em conta corrente) + R$ 50.000,00 

Investimentos financeiros (valor de mercado) + R$ 50.000,00 

Participação em coligadas (valor de mercado) + R$ 200.000,00 

Imóveis (avaliados a valor de mercado) + R$ 400.000,00 

Obrigações (passivos) 

Financiamento (valor atualizado) - R$ 50.000,00 

Dívida fornecedor  (valor atualizado) - R$ 50.000,00 

Obrigação trabalhista (valor atualizado) - R$ 100.000,00 

Valor dos haveres + R$ 500.000,00 

 

 

  



37 

 

3. APONTAMENTOS SOBRE A UTILIZAÇÃO DO FLUXO DE 

CAIXA DESCONTADO PARA APURAÇÃO DE HAVERES 

Com visto acima, os haveres são calculados a partir da avaliação do patrimônio 

da sociedade, a preço de saída (preço de mercado), apurado em balanço de determinação, 

que se demonstrou o instrumento adequado para elencar os ativos e passivos da sociedade e 

verificar, ao final, seu acervo. 

Entretanto, não é raro identificar decisões em sentido diverso. Há um conjunto 

de decisões que entendem que os haveres deveriam ser calculados pelo critério econômico, 

avaliando o negócio, pela metodologia do FCD, em vez de avaliar o patrimônio da sociedade. 

Como já visto acima, esse critério é inconsistente com a regra do CC e do CPC.  

Da leitura desses julgados, verifica-se que em algumas situações há uma 

confusão de conceitos contábeis e financeiros, que leva o julgador a fundamentar seu voto 

de uma forma e definir o critério de apuração de haveres de maneira contraditória à 

fundamentação jurídica. Isso ocorre, por exemplo, em decisões em que se determina que os 

haveres serão apurados pelo balanço de determinação, aplicando-se o FCD. 

Exemplo disso é decisão que fundamentou a aplicação do FCD para apuração de 

haveres afirmando que a “lei que não explicita critérios contábeis para o balanço de 

determinação” e que tal método seria adequado considerando que a avaliação da sociedade 

pelo método do FCD confere “proximidade do valor real da sociedade”86. 

Situação similar ocorreu no julgamento do recurso especial 1.335.619-SP, de 

relatoria da Ministra Nancy Andrighi. Em decisão tomada por maioria, o STJ afirmou que a 

apuração de haveres deve ser realizada levantando-se balanço de determinação, que refletiria 

o valor patrimonial real da empresa. Todavia, ao desenvolver seu voto, a Relatora pontuou 

que como os ativos intangíveis são incluídos na apuração de haveres, seria correto utilizar o 

FCD87: 

no cálculo do fluxo de caixa descontado, tem-se por praxe a inclusão do 

patrimônio intangível da sociedade, que corporifica uma expectativa futura 

de capacidade de geração de caixa ou de excesso de valor do negócio. 

Dessa forma, conclui-se que a utilização da metodologia do fluxo de caixa 

                                                 
86 TJSP, 1ª. CRDE, AC 1002808-33.2015.8.26.0000, Des. Rel. Hamir Bdine, v. u, j. 9.11.2016. 
87 Trata-se de ação de liquidação de cotas sociais. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos 

iniciais e condenou os recorrentes ao pagamento dos haveres. O TJSP manteve a decisão de primeira instância. 

Os recorrentes apresentaram recurso especial. Os pontos discutidos no recurso especial foram: (i) se o critério 

de apuração de haveres previsto no contrato social é válido, a despeito do artigo 1.031; (ii) qual seria o melhor 

critério para apuração dos haveres do sócio retirante de sociedade. 
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descontado vai ao encontro da jurisprudência do STJ, no sentido de que a 

apuração de haveres na dissolução parcial de sociedade limitada seja 

realizada mediante cálculo que aponte o valor patrimonial real da empresa. 

A própria orientação desta Corte, de que a apuração de haveres se de por 

balanço de determinação – que, repise-se, compreende os bens intangíveis 

da sociedade – sinaliza a possibilidade de utilização do fluxo de caixa 

descontado. (...) Portanto, se na alienação de participação societária se 

aceita de forma pacífica que o valor de mercado das quotas seja apurado 

mediante aplicação da metodologia do fluxo de caixa descontado, não se 

vislumbra motivo para que esse mesmo método não seja utilizado na 

apuração de haveres do sócio retirante. Afinal, não há como reembolsar de 

forma digna e justa o sócio dissidente sem incluir na apuração de haveres 

a mais valia da empresa no mercado. 

Há, ainda, casos que o critério de apuração de haveres é definido a partir de 

premissa fática inaplicável à dissolução parcial. É o caso de decisão que entendeu que os 

haveres deveriam ser calculados como se se tratasse de uma alienação de participação 

societária, ignorando-se, por completo, a previsão do CC e do CPC, que tratam de hipótese 

de resolução do vínculo societário, como se verá a seguir.  

No julgamento da apelação cível 0013677-62.2005.8.26.0248, o Relator Des. 

Francisco Loureiro entendeu que os haveres do sócio devem ser apurados pelo critério que 

“corresponder aquilo que seria pago se houvesse a alienação negocial da participação 

social”. 

Em seguida, afirmou que “o método do fluxo de caixa descontado utilizado pelo 

perito (...) afigura-se o mais acertado para o cálculo dos haveres devidos ao sócio que deixa 

a sociedade, uma vez que reflete o valor real de suas quotas” e que tal método “não se 

contrapõe ao balanço especial previsto no art. 1.031, caput, do Código Civil”88. Segundo 

essa decisão, a utilização dessa metodologia permite que “os haveres do sócio que deixa a 

última sejam calculados com base no valor real de mercado das suas quotas, e não em seu 

valor meramente contábil, que pode contar com ativos subavaliados, ou nem considerar 

ativos intangíveis”89. 

Nesse sentido, Marcus Elidius Michelli defende o entendimento que o FCD é 

aplicável à apuração de haveres: 

“O entendimento de que o fluxo de caixa pode ser utilizado para a apuração 

dos haveres parece-nos acertado, tendo em vista que esse método aponta o 

valor do ativo da empresa, que é um dos elementos do balanço de 

determinação, e tem por finalidade apurar o valor da empresa da forma 

                                                 
88 TJSP, 1ª CRDE, AC 0013677-62.2005.8.26.0248, Rel. Francisco Loureiro, v.u., j. 18.05.2016. 
89 TJSP, 1ª CRDE, AC 0013677-62.2005.8.26.0248, Rel. Francisco Loureiro, v.u., j. 18.05.2016. 
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mais justa possível, conforme bem aponta Martins: ‘Na elaboração do 

balanço de determinação, o perito deve  buscar um valor econômico justo 

para a empresa avaliada; em decorrência disto é possível a aplicação do 

balanço de determinação juntamente com o fluxo de caixa descontado, 

método amplamente utilizado em negociações de fusão e aquisições, que 

melhor revela a situação econômica e a capacidade de geração de riqueza 

de uma empresa. A tarefa mais complexa para o perito avaliador é 

determinar o valor do goodwill não adquirido, que será evidenciado no 

balanço de determinação, que pode ser apurado via fluxo de caixa 

descontado, que apura o valor da empresa de forma global, refletindo o 

valor dos intangíveis, que contribuíram para a geração de lucros e fluxos 

de caixa futuros’”90. 

E há decisões ainda que determinam a aplicação conjunta do critério legal e do 

FCD. No julgamento do agravo de instrumento 2166095-64.2015.8.26.0000, Catanduva, 

julgado em 3.5.2016, no TJSP, de relatoria do Des. Cesar Ciampolini, foi anulada a prova 

pericial produzida pelo método de múltiplos (avaliação relativa)91 e foi definida que a nova 

perícia sobre a apuração de haveres seria realizada pelo critério do balanço especialmente 

levantado e pela metodologia FCD, fazendo-se uma média dos dois valores ao final da 

perícia92. 

Nessa linha foi a decisão que entendeu pela aplicação do FCD em conjunto com 

o balanço de determinação. Segundo esse julgado, “a melhor técnica para que se observe 

tal orientação é o emprego do balanço de determinação, podendo ser aplicada também, 

conjuntamente, a metodologia do fluxo de caixa descontado, quando necessária à apuração 

da capacidade de geração de riqueza da empresa” sob a justificativa que a apuração de 

haveres deve ser realizada com a maior amplitude possível93: 

Como a apuração dos haveres na dissolução parcial, mediante equiparação 

à dissolução total, ocorre por ficção legal, já que a empresa continuará em 

atividade, resta evidente que ela se beneficiará de seus bens intangíveis, o 

que justifica a inclusão do valor deles para fins de apuração dos haveres 

do sócio retirante. É que ele contribuiu para a formação de tal patrimônio 

intangível, não sendo justo que deixe de ver contemplado o valor 

correspondente em suas cotas. Daí a recomendação de que o fluxo de caixa 

descontado seja utilizado juntamente com o balanço de determinação, de 

forma a viabilizar a apuração dos haveres que melhor espelhe o valor real 

das cotas do sócio retirante. 

                                                 
90 MICHELLI, Marcus Elidius, Direito Processual Empresarial, Elsevier Editora Ltda., Rio de Janeiro, 2012, 

p. 551/552. 
91 Para fins de esclarecimento, o critério de avaliação por múltiplos está explicado na seção 6.6.1. 
92 “Deste modo, na nova perícia serão utilizados ambos os critérios acima, de levantamento de balanço e do 

fluxo de caixa descontado, fazendo-se a média dos valores obtidos”. 
93 TJMG, 13ª. CC, AC 1.0672.12.024667-9/001, Des. Rel. Luiz Carlos Gomes da Mata, v.u., j. 3.11.2016. 
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Da exposição das decisões acima, verifica-se uma imprecisão de conceitos 

jurídicos, contábeis e financeiro. Em primeiro lugar, se a apuração de haveres é pautada 

como se se tratasse de dissolução total, impossível se utilizar um critério que projeta 

resultados futuros (como é o caso do FCD). Em segundo lugar, se os haveres são pagos com 

base em um balanço de determinação, uma ficção jurídica de liquidação do patrimônio da 

sociedade, é impossível que se aplique um critério que não avalia qualquer ativo, mas 

unicamente a capacidade de geração de receitas da sociedade como um todo (como é o caso 

do FCD). 

A fim de demonstrar a incompatibilidade da aplicação do FCD, para fins de 

apuração de haveres, com a previsão do art. 1.031 do CC e do art. 606 do CPC, passa-se, 

primeiramente, a demonstrar a metodologia de cálculo do FCD e, posteriormente, a 

demonstrar as razões pelas quais tal metodologia não é aplicável. 

3.1. Metodologia de avaliação pelo FCD 

A metodologia de avaliação pelo FCD será demonstrada nesta seção com o 

propósito de esclarecer, em detalhes, o que se diz por avaliação de resultados futuros. Não 

será feita qualquer crítica à metodologia em questão, nem análise sobre seus fundamentos 

econômicos, até mesmo porque este trabalho é jurídico. Mas entende-se necessário expor 

como se faz uma avaliação por FCD para que se entenda de forma muito clara o porquê de 

tal metodologia ser inaplicável à apuração de haveres. 

Segundo Aswath Damodaran, ao se avaliar uma sociedade pelo FCD, seu valor 

é composto por quatro variáveis, a saber: (1) sua capacidade de gerar caixa, (2) a taxa de 

crescimento esperada dessa geração de caixa, (3) o tempo necessário para que a sociedade 

alcance seu crescimento estável e (4) o custo de capital94. Essas quatro variáveis são os 

componentes principais da avaliação por FCD. 

A capacidade de gerar caixa é calculada a partir das informações extraídas de 

um documento contábil denominado “demonstração de fluxo de caixa” e de um documento 

contábil denominado “demonstração de resultado”. Esses documentos são emitidos pelas 

empresas anualmente e se prestam a demonstrar todas as entradas e saídas de recurso do 

                                                 
94 A metodologia do FCD descrita abaixo foi inteiramente extraída dos livros aqui referenciados: Damodaran, 

Aswath. Investment valuation: tools and techniques for determining the value of any asset. Wiley Finance, 

2012, capítulos 2 e 3; STEWART III, G. Bennett. Best-Practice EVA: The Definitive Guide to Measuring and 

Maximizing Shareholder Value. Wiley: United States of America, 2013, capítulo 2; KOLLER, Tim. 

GOEDHART, Marc. WESSELS, David. Valuation: measuring and managing the value of companies. Wiley 

Finance, 2015, capítulos 9 e 13. 
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caixa da sociedade, no caso da demonstração de fluxo de caixa, e o resultado da sociedade 

(lucro ou prejuízo), no caso da demonstração de resultado95.  

A demonstração de resultado apura as receitas de determinado período, somado 

de todas as despesas contábeis (fictas e reais), para então se chegar ao lucro líquido96. A 

tabela a seguir ilustra a demonstração de resultado de forma simplificada: 

 

Demonstração de resultado de 2017 

Receita + R$ 5.000.000,00 

Custo das mercadorias vendidas - R$ 1.000.000,00 

Despesas administrativas - R$ 1.000.000,00 

Depreciação - R$ 900.000,00 

Lucro operacional R$ 2.100.000,00 

Lucro antes dos impostos + R$ 2.100.000,00 

Impostos (34%) - R$ 680.000,00 

Lucro líquido + R$ 1.320.000,00 

 

Já a demonstração de fluxo de caixa abrange todas as entradas e saídas de caixa 

da sociedade no referido período, abrangendo as entradas de caixa operacionais, de 

investimentos e de financiamentos. Nesse documento, apenas as entradas e saídas reais de 

caixa são consideradas97. Dessa forma, as despesas com depreciação e amortização, que são 

descontos fictícios inseridos na demonstração de resultado, são reinseridas no caixa da 

sociedade. Tome-se a seguir exemplo de demonstração de fluxo de caixa: 

 

                                                 
95 DAMODARAN, Aswath. Applied Corporate Finance. 4th Ed., Appendix 2-1. DAMODARAN, Aswath. 

The little book on valuation. John Wiley and Sons: Estados Unidos da América, 2011, p. 23. 
96 Artigo 187 da Lei 6.404/76. 
97 Artigo 188 da Lei 6.404/76. 
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Demonstração de fluxo de caixa de 2017 

Lucro líquido + R$ 1.320.000,00 

Depreciação  + R$ 900.000,00 

Variação do capital de giro + R$ 100.000,00 

Fluxo de caixa operacional (saldo) + R$ 2.320.000,00 

Investimentos realizados em 2017 (imóvel) - R$ 200.000,00 

Investimentos vendidos em 2017 (chácara) + R$ 100.000,00 

Fluxo de caixa de investimentos (saldo) - R$ 100.00000 

Financiamentos tomados em 2017 + R$ 100.000,00 

Principal amortizado em 2017 R$ 0 

Dividendos pagos em 2017 R$ 0 

Fluxo de caixa de financiamentos (saldo): + R$ 100.000,00 

 

A partir desses dois documentos, de forma simplificada, os avaliadores chegam 

ao valor pelo fluxo de caixa descontado. Uma das formas de se realizar essa conta é da 

seguinte forma: 
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Cálculo do fluxo de caixa livre 

Lucro operacional + R$ 2.100.000,00 

Impostos (34%) - R$ 714.000,00 

Depreciação + R$ 900.000,00 

Capital de giro + R$ 100.000,00 

Investimentos realizados - R$ 200.000,00 

Fluxo de caixa livre para a empresa + R$ 2.186.000,00 

  

O valor de R$ 2.186.000,00 seria o fluxo de caixa livre para a sociedade, ou seja, 

a real quantia de dinheiro gerada pela sociedade no ano fiscal de 2017. Esse valor é então 

projetado no futuro utilizando-se determinadas taxas de crescimento (10% para fins deste 

exemplo) até o momento em que se presume que a empresa teria um crescimento pequeno, 

que é denominado de valor terminal da empresa. Para fins deste exemplo, a partir de 2022 a 

empresa atingiria o valor terminal, com crescimento anual de 2%. O valor terminal é o maior 

valor, em número absoluto, da conta do FCD. 

Na próxima etapa dessa metodologia de avaliação, os avaliadores dividem os 

fluxos de caixa pelo valor estimado da inflação + prêmio de risco, o que é chamado de custo 

de capital. Essa taxa geralmente é calculada pela soma do percentual de retorno de um título 

no Tesouro Direito + prêmio de risco + custo de capital de terceiro proporcional à dívida da 

sociedade98. 

 

FCD = 
𝐹𝑙𝑢𝑥𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑖𝑥𝑎 𝑎𝑛𝑜 1

1+ 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 + 

𝐹𝑙𝑢𝑥𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑖𝑥𝑎 𝑎𝑛𝑜 2

(1+ 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙)2 +  

𝐹𝑙𝑢𝑥𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑖𝑥𝑎 𝑛𝑜 𝑎𝑛𝑜 𝑛

(𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 − 𝑐𝑟𝑒𝑠𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑝é𝑡𝑢𝑜)𝑛

(1+𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙)2  

 

                                                 
98 DAMODARAN, Aswath. Damodaran on valuation: security analysis for investment and corporate finance. 

2nd ed. John Wiley and sons, Inc.: 2006, p. 36. 
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Em resumo, essa é a metodologia do fluxo de caixa descontado. 

Aplicando-se a metodologia ao exemplo, tem-se o que segue: 

 

 2017 2018 2019 2020 202099 

  2017 + 10% 2018 + 10% 2019 + 10% Valor terminal 

Fluxo de caixa R$ 2.186.000 R$ 2.404.000  R$ 2.645.060  R$ 2.909.566  R$ 35.205.748 

Taxa de desconto 

(1 + taxa)n 

1,121 1,122 1,123 0,124 0,124 

Valor presente R$ 1.951.785 R$ 1.916.454 R$ 1.882.701 R$ 1.849.081 R$ 22.373.889 

Total (soma) R$ 29.973.912 

 

Esse é o valor do fluxo de caixa para os credores da sociedade, tanto os acionistas 

quanto os terceiros (debenturistas, por exemplo). A esse valor, soma-se o caixa e descontam-

se as dívidas. É isso, esse é o FCD de uma empresa, esse é seu valor econômico. 

Veja-se que enquanto o balanço de determinação é calculado a partir do valor do 

patrimônio da sociedade, ou seja soma do valor dos bens e das obrigações da sociedade, 

como móveis, imóveis e impostos devidos, o FCD se destina a verificar exclusivamente as 

movimentações financeiras no caixa da sociedade em determinado período. Ademais, o FCD 

não considera ativos específicos, mas considera o lucro da sociedade como um todo, como 

um negócio. 

Como dito, essa metodologia considera valores provenientes de um documento 

denominado demonstração de fluxo de caixa – que demonstra as entradas e saídas de caixa 

da sociedade em determinado ano – e de outro documento denominado demonstração de 

resultado, que demonstra o lucro ou prejuízo da sociedade em determinado ano.  

Por outro lado, o balanço de determinação é preparado a partir da soma do valor 

dos bens e das obrigações da sociedade. Ou seja, são métodos de avaliação que partem de 

                                                 
99 Para o valor do fluxo de caixa no ano terminal, aplica-se a taxa de crescimento tradicional de 10% e divide-

se o valor pela taxa de desconto (12%, por exemplo), subtraído de 2%, que é o percentual de crescimento da 

sociedade na perpetuidade. Ou seja, divide-se o valor do fluxo de caixa no ano terminal por 10%. 
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premissas completamente distintas. Um identifica os lucros que o negócio pode gerar e o 

outro soma o valor dos bens e das obrigações da sociedade de forma independente. Apesar 

de ambos estarem corretos, cada um é preparado por uma metodologia distinta e se prestam 

a funções distintas. 

3.2. Da incompatibilidade da aplicação do FCD para apuração de 

haveres 

Uma vez demonstrada a metodologia de cálculo do FCD, passa-se a explorar os 

motivos pelos quais sua aplicação é incompatível com a regra prevista pelos artigos 1.031 

do CC e 606 do CPC. 

Como visto no capítulo 2 desta dissertação, o CC e o CPC estabelecem que os 

haveres serão calculados com base no patrimônio da sociedade, avaliando-se cada ativo e 

cada passivo individualmente, apurando-se o valor em balanço de determinação. 

O FCD, por outro lado, é uma avaliação do potencial de geração de caixa da 

sociedade, ou seja, uma outra avaliação, por um critério completamente distinto, um critério 

econômico. Assim, não há como se inserir uma avaliação de FCD dentro do balanço de 

determinação. Uma é substitutiva à outra, não são complementares. Enquanto o critério legal 

diz respeito a uma avaliação do patrimônio da sociedade, o FCD diz respeito a uma avaliação 

econômica da sociedade. Até porque, se se avalia uma sociedade por FCD e por balanço de 

determinação simultaneamente haverá bis in idem.  

Aliás: 

a aplicação do fluxo de caixa descontado — método através do qual 

determina-se o valor de uma empresa (e não de seu patrimônio líquido) 

considerando, entre outros fatores, projeções futuras de receitas — além 

de apurar valores não pertencentes ao sócio excluído, porque obtidos a 

partir de mera expectativa de lucro, afrontam o disposto no art. 1.031, do 

Código Civil, já que introduz ao cálculo valores posteriores à data da 

resolução da sociedade em relação ao sócio excluído100. 

A bem da verdade,  

o futuro da sociedade, seja positivo ou negativo, não mais pertence ao 

sócio retirante, eis que, no momento em que se retira, perde a condição de 

sócio, adquirindo a condição de credor, relativamente ao valor das cotas 

que possuía, não havendo como participar de lucros ou prejuízos101. 

                                                 
100 TJPR, 17ª. CC, AI 1.280.567-9, Des. Rel. Francisco Jorge, v.u., j. 18.3.2015. 
101 TJMG, 11ª. CC, AC 1.0596.11.006901-7/001, Des. Rel. Alberto Diniz Junior, v.u., j. 18.3.2015. 
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Nesse sentido, veja-se que: 

a escolha do legislador pelo critério patrimonial, no caso de omissão do 

contrato social, foi a mais acertada. Isso porque o critério econômico não 

é, e não pode ser visto, como um aperfeiçoamento do patrimonial, um 

modo mais ‘moderno’ de avaliar as empresas. Trata-se exclusivamente de 

definir a metodologia mais adequada para cada contexto. (...) A 

metodologia econômica de avaliação procura quantificar exatamente o 

retorno que o investimento naquela sociedade tende a proporcionar, num 

prazo definido, a quem for sócio dela. Mas esse retorno pode ou não existir, 

em razão dos riscos próprios da atividade empresarial. Trata-se de simples 

estimativa. Com a adoção do critério econômico na apuração de haveres, 

o sócio desligado tem assegurado um retorno projetado de um 

investimento sem correr minimamente o risco correspondente102. 

Interessante notar que há decisão de relatoria da Min. Nancy Andrighi 

(AgRg no REsp 995.475/SP) que vai de encontro à decisão também de sua relatoria 

proferida no REsp 1.335.619/SP, citado anteriormente. De acordo com a decisão do AgRg 

no REsp 995.475/SP, “a apuração de haveres do sócio que se retira da sociedade não pode 

levar em consideração o sucesso ou o fracasso do empreendimento, por causas posteriores 

à sua retirada”103. O caso dizia respeito à possibilidade de se excluir dos haveres prejuízos 

decorrentes de roubos de mercadorias ocorridos após a retirada do sócio da sociedade. Ora, 

se se excluem os prejuízos ocorridos após a dissolução da sociedade, tampouco deveriam ser 

computados os lucros que ocorreriam após a dissolução da sociedade. Este mais um 

indicativo da patologia da apuração de haveres no sistema jurídico brasileiro. Há duas 

decisões, contraditórias, proferidas pela mesma Turma do STJ. 

Aliás, vale esclarecer que está equivocada a afirmação feita no âmbito do 

julgamento do recurso especial 1.335.619-SP, de que ao trazer o fluxo de caixa futuro a valor 

presente não se premia o sócio que se retira por lucros futuros. Para fins de esclarecimento, 

veja-se a seguir a referida afirmação: 

Por outro lado, não se pode esquecer que o cálculo do fluxo de caixa 

descontado apresenta resultados futuros trazidos a valor presente, 

mediante aplicação de uma taxa de desconto que contempla o custo de 

oportunidade do capital empregado na remuneração das quotas sociais. 

Dessarte, sofrendo a mais valia futura redução a um valor presente, com 

base em um fator de risco, a rigor não se pode falar em participação do 

sócio dissidente nos lucros futuros da empresa. 

                                                 
102 COELHO, Fábio Ulhoa. Apuração de haveres na ação de dissolução de sociedade, cit., pp. 27/28. 
103 STJ, 3ª Turma, AgRg REsp 995.475/SP, Min. Rel. Nancy Andrighi, v.u., j. 17.3.2009. 
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Ora, como visto em detalhes na seção anterior, trazer o fluxo de caixa futuro a 

valor presente significa simplesmente descontar a inflação de um valor futuro (a grosso 

modo). Como é de conhecimento geral, R$ 1.000,00 (um mil reais) no ano de 2020 valem 

menos do que R$ 1.000,00 (um mil reais) no ano de 2018, em razão da inflação. Portanto, 

ao projetar fluxos de caixa futuros e descontá-los pela inflação estar-se-á, sim, premiando o 

sócio que se retira por um valor que será auferido no futuro. 

Pelo que foi exposto, “não bastasse a falta de previsão legal ou contratual para 

a liquidação a partir do método de fluxo de caixa descontado, (...) ele [FCD] não cabe para 

hipóteses de dissolução parcial, pois o valor que se obtém não corresponde ao efetivo valor 

da empresa na época da saída do sócio”104. E  

justamente por projetar lucros futuros parte da jurisprudência não aceita o 

método de fluxo de caixa descontado, partindo da premissa de que se o 

sócio se retira da sociedade, não tem direito ao que a sociedade poderá vir 

a lucrar. Assim, tem-se que o método que melhor reflete a situação 

patrimonial da sociedade na data da resolução é o balanço especial de 

determinação a que se refere o art. 1.031 do Código Civil105. 

Diante do demonstrado, parece restar claro que descabe a apuração dos haveres 

pelo FCD porque essa metodologia se presta a determinar o valor econômico das empresas 

“projetado ao futuro a fim de avaliar o risco do investimento”106 e, portanto, “não reflete a 

situação [patrimonial] momentânea da sociedade”107, que é a premissa da apuração de 

haveres. 

  

                                                 
104 TJSP, 2ª. CRDE, AI 2139402-43.2015.8.26.0000, Des. Rel. Campos Mello, v.u., j. 11.11.2015. 
105 TJSP, 2ª CRDE, AC 0070556-04.2012.8.26.0100, Rel. Ricardo Negrão, v.u., j. 06.04.2016. 
106 TJSP, 1ª. CDP, AC 0031193-33.2009.8.26.0482, Des. Rel. Luiz Antonio de Godoy, v.u., j. 30.4.2013. 
107 “Apuração de haveres - Dissolução parcial da sociedade - Fixação com base no contrato social - Procedência 

- Insurgência do Espólio para considerar o critério de apuração adotado no laudo contábil, que utilizou o 

"método do fluxo de caixa descontado" - Critério que não reflete a situação momentânea da sociedade e a 

realidade jurídica, porque -não pactuado pelas partes - Inaplicabilidade dos critérios a envolver componentes 

econômicos futuros — Previsão contratual que deve ser observada, por representar a realidade buscada - 

Decisão acertada - Recurso improvido” (TJSP, 4ª. CDP, AC 9070646-38.2007.8.26.0000, Des. Rel. Fábio 

Quadros, v.u., j. 3.9.2009). 
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4. APONTAMENTOS SOBRE A INCLUSÃO DO FUNDO DE 

COMÉRCIO NA APURAÇÃO DE HAVERES 

O tratamento do fundo de comércio na apuração de haveres é o tema mais 

espinhoso desta dissertação. A uma porque se discute o conceito de fundo de comércio, a 

duas porque é questionável se o fundo de comércio poderia ser uma rubrica do balanço de 

determinação e a três porque, caso seja incluído nos haveres, se discute qual seria o critério 

de avaliação do fundo de comércio. 

Dessa forma, primeiramente (4.1) se distinguirá o conceito de fundo de comércio 

do conceito de aviamento; (4.2) em seguida far-se-á uma análise das decisões que incluem 

o fundo de comércio (como um ativo) na apuração de haveres a fim de demonstrar que o 

fundo de comércio e o aviamento são tratados de forma indistinta; (4.3) após, far-se-á uma 

análise dos critérios utilizados para avaliar o fundo de comércio como forma de demonstrar 

que tal instituto não deve integrar os haveres; (4.4) posteriormente, far-se-á uma análise das 

decisões que excluem o fundo de comércio da apuração de haveres e seus fundamentos; (4.5) 

concluindo que o que se denomina por fundo de comércio não deve integrar os haveres.  

4.1. Precisões conceituais necessárias para a análise do tema 

Como será visto ao longo desta seção, a jurisprudência tem remunerado o sócio 

que se retira da sociedade por valor superior ao valor de liquidação da sociedade. Há doutrina 

e jurisprudência que entendem que o resultado do balanço de determinação acaba não 

remunerando o sócio retirante pelo real valor da sociedade e, assim, no afã de evitar o 

enriquecimento sem causa da sociedade, determinam que o perito avalie a “mais valia” da 

sociedade parcialmente dissolvida. A jurisprudência tem dado o nome de “fundo de 

comércio” à “mais valia”. Ocorre que a descrição dessa “mais valia” se equipara ao 

aviamento e não ao fundo de comércio, como será visto ao longo deste capítulo. 

Assim, primeiramente far-se-á a distinção entre fundo de comércio e aviamento. 

A expressão “fundo de comércio” é uma adaptação ao fonds de commerce, de 

origem francesa e aqui surge o primeiro problema deste tema, a saber, a dificuldade de 

importar conceitos estrangeiros. Como já ensinava Oscar Barreto Filho, “o instituto do 

estabelecimento comercial apresenta-se, em cada país, com caracteres intrínsecos e 

dimensões diferentes, de acordo com as peculiaridades do direito nacional, o que torna 
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difícil estabelecer uma perfeita equivalência entre as várias expressões que servem para 

designá-lo”108. 

Dessa forma, apesar de importar o nome fundo de comércio, coube ao Direito 

brasileiro delimitar o conceito de estabelecimento comercial e ter a noção de que tal conceito 

pode ser diverso do conceito de seus parentes próximos no direito estrangeiro. 

O Direito brasileiro tomou o termo francês, fundo de comércio, mas o positivou 

no CC sob a denominação de “estabelecimento empresarial”, por conta da influência italiana 

na edição do CC. Assim, o CC definiu o fundo de comércio em seu artigo 1.142 como o 

conjunto de bens organizados para o exercício da atividade de empresa109. Apesar de o CC 

tratar o instituto pela denominação de estabelecimento empresarial, a doutrina tem o tratado 

por sinônimo de fundo de comércio. 

Nesse sentido, Alfredo Assis Gonçalves esclarece que: 

Para a maioria dos doutrinadores nacionais, notadamente os mais antigos, 

as palavras ‘estabelecimento comercial’ e ‘fundo de comércio’ são 

sinônimas110. 

Rubens Requião ensina que devem ser tratadas: 

as expressões fundo de comércio, por influência dos escritores franceses 

(fonds de commerce), e azienda, por inspiração dos juristas italianos, como 

sinônimas de estabelecimento comercial111. 

Feito esse esclarecimento, Marcelo Fernandez Trindade e Thiago Saddi Tannous 

expõem que o fundo de comércio previsto no artigo 1.142 do CC trata de uma universalidade 

de fato112.  

Essa opinião já havia sido defendida por Oscar Barreto Filho, que entendia que 

“o estabelecimento comercial deve ser definido como uma universalidade de fato”113 e, 

como tal, “não se pode dizer que, em nosso direito, o estabelecimento ou casa comercial 

constitua um patrimônio separado, de forma que possa compreender elementos do ativo e 

do passivo do empresário, em cujo patrimônio se insere”114.  

                                                 
108 BARRETO FILHO, Oscar. Teoria do estabelecimento comercial: fundo de comércio ou fazenda 

mercantil. Editora Max Limonad: São Paulo, 1969, p. 65. 
109 Art. 1.142. “Considera-se estabelecimento todo complexo de bens organizado, para exercício da empresa, 

por empresário, ou por sociedade empresária”. 
110 NETO, Alfredo de Assis Gonçalves. Direito, cit., p. 574. 
111 REQUIÃO, Rubens. Curso, p. 326. 
112 TRINDADE, Marcelo Fernandez. TANNOUS, Thiago Saddi. O art., cit., p. 501/502 (grifou-se). 
113 BARRETO FILHO, Oscar. Teoria, cit., p. 109. 
114 BARRETO FILHO, Oscar. Teoria, cit., p. 154. 
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Ou seja, o estabelecimento comercial é um “complexo de bens, materiais e 

imateriais, que constituem o instrumento utilizado pelo comerciante para a exploração de 

determinada atividade mercantil”115. 

Do exposto, parece seguro afirmar que o fundo de comércio é o conjunto de bens 

utilizados pela sociedade para explorar suas atividades. Se essa conclusão é verdadeira, 

parece que o que a jurisprudência tem denominado de fundo de comércio, nos processos de 

apuração de haveres, está incompatível com seu conceito. 

Em relação ao aviamento, este se traduz na capacidade de geração de riqueza de 

determinada sociedade, como se verá a seguir.  

Rubens Requião expõe que aviamento é a mais valia decorrente do complexo de 

bens e elementos organizados na atividade empresarial116. 

Na melhor analogia que se encontrou ao longo desta pesquisa: 

O aviamento existe no estabelecimento, como a beleza, a saúde ou a 

honradez existem na pessoa humana, a velocidade no automóvel, a 

fertilidade no solo, constituindo qualidade incindíveis dos entes a que se 

referem. O aviamento não existe como elemento separado do 

estabelecimento, e, portanto, não pode constituir em si e por si objeto 

autônomo de direitos, suscetível de ser alienado, ou dado em garantia117. 

Nas palavras de Oscar Barreto Filho: 

O aviamento é, portanto, o resultado de um conjunto de variados fatores 

pessoais, materiais e imateriais, que conferem a dado estabelecimento in 

concreto a aptidão de produzir lucros118. 

Para o referido autor, o aviamento é uma qualidade, um atributo “inerente ao 

complexo de elementos de que é formado o estabelecimento”119. 

Ora, “ao se afirmar que o aviamento é um atributo, isto significa dizer que ele, 

por si só, não pode ser considerado autonomamente. Não é propriamente um elemento 

fundamental do estabelecimento, mas sim a resultante daquela organização peculiar dos 

meios de exercício da atividade empresarial”120. 

                                                 
115 BARRETO FILHO, Oscar. Teoria, cit., p. 75. 
116 REQUIÃO, Rubens. Curso, cit., p. 344. 
117 BARRETO FILHO, Oscar. Teoria, cit., p. 171. 
118 BARRETO FILHO, Oscar. Teoria, cit., p. 169. 
119 BARRETO FILHO, Oscar. Teoria, cit., p. 172. 
120 MENDES, Rodrigo Octávio Broglia. Apuração, cit., p. 661. 
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Marcelo Fernandez Trindade e Thiago Saddi Tannous esclarecem que o 

aviamento “consiste no atributo do estabelecimento de gerar lucros, isto é, trata-se de uma 

qualidade associada ao futuro da vida social e à consunção da atividade empresarial” e o 

goodwill “consiste na diferença entre as projeções de rentabilidade de uma empresa e o 

valor dos bens integrantes do seu ativo, avaliados a preço de mercado”121. 

Pois bem, sendo um atributo, descabe a consideração do aviamento como um 

ativo que pode ser alienado de forma independente no caso de uma dissolução total da 

sociedade e, dessa forma, impossível integrar haveres de sócio que se retira de sociedade. 

Considerando os conceitos distintos de fundo de comércio e de aviamento, seria 

importante que a jurisprudência fizesse a referência correta a qual dos institutos pretende 

incluir na apuração de haveres. Como será visto a seguir, aparentemente, a jurisprudência 

tem buscado incluir o aviamento nos haveres, apesar de denominá-lo de fundo de comércio 

na maioria das vezes.  

4.2. Decisões que incluem o fundo de comércio nos haveres 

Definido o que é fundo de comércio e aviamento, passa-se à análise de decisões 

e doutrina que têm entendido pela inclusão do denominado fundo de comércio na apuração 

de haveres. 

Nesse sentido, Arnoldo Wald:  

“Para avaliá-lo [valor real da empresa para fins de apuração de haveres], 

devem ser computados da empresa o fundo de comércio, as marcas, 

assim como quaisquer outros bens incorpóreos, inerentes à atividade da 

sociedade, que não são incluídos, por exemplo, no valor contábil da 

sociedade. (...) De acordo com o preceito legal em exame, para que se 

possa determinar os haveres do sócio que se afasta da sociedade, os quais 

devem corresponder forçosamente à participação por este detida no capital 

social de acordo com o patrimônio da sociedade, cumpre estimar o valor 

do patrimônio líquido da sociedade (verificado em balanço especialmente 

levantado à época da resolução), o qual se obtém pela subtração do passivo 

exigível, em relação ao ativo apurado, aí incluindo o fundo de comércio e 

as reservas que tiverem sido constituídas até que o sócio tenha sido 

afastado da sociedade”122. (grifou-se) 

                                                 
121 TRINDADE, Marcelo Fernandez. TANNOUS, Thiago Saddi. O art., cit., p. 501/502 (grifou-se). 
122 WALD, Arnoldo, Comentários ao Novo Código Civil, vol. XIV: livro II, do direito de empresa, coord. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, Forense, Rio de Janeiro, 2005, p. 239/241. 
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A construção de que o fundo de comércio deve ser integrado aos haveres se faz 

por meio da afirmação de que a “apuração efetiva é aquela que apura o patrimônio real da 

sociedade, inclusive o valor do fundo de comércio” tal porque a  

melhor exegese que se dá à dita norma legal [art. 1.031 do CC] é a de que 

o critério nela estabelecido serve como um parâmetro para o pagamento 

dos haveres, mas não é de ser cegamente observado quando as condições 

da saída do sócio (...) e a realidade empresarial da sociedade indiquem que 

uma outra forma de apuração seria mais recomendável, por dar maior 

efetividade à representação patrimonial do sócio desligado da pessoa 

jurídica123. 

No mesmo sentido, no julgamento do Recurso Especial 1.444.790-SP, o Relator 

entendeu que os haveres deveriam ser apurados pelo real valor da sociedade, afastando-se 

“dissociação demasiada entre pagamento e valor real dos bens” razão pela qual se incluiu 

nesse escopo o fundo de comércio124. 

Os julgados que abordam com maior nível de detalhe a questão da inclusão do 

fundo de comércio na apuração de haveres analisam quais seriam os elementos que 

demonstrariam a existência do referido fundo de comércio. Tais elementos são geralmente 

expressados como a capacidade da sociedade que se dissolve de gerar lucros, uma 

característica do aviamento, como descrito na seção anterior, e não do fundo de comércio. 

Em tais decisões, não é raro encontrar situações em que o fundo de comércio e o aviamento, 

inclusive, são tratados de maneira indistinta. 

Ao apreciar “alegações levantadas pelos apelantes no sentido de que os 

elementos constituintes do estabelecimento empresarial não estariam presentes na 

sociedade empresária, de forma que não existiria fundo de comércio a ser considerado”, o 

TJSP esclareceu que “não há como aceitar, ante toda a análise da escrituração contábil e 

mercantil da empresa, técnica que goza de amparo em literatura específica sobre o tema e 

é suficiente para a averiguação da capacidade de produção de lucro, consoante demonstrou 

o perito, que a empresa não possua potencial de geração de riqueza futura a ser considerado 

para a efetiva apuração dos haveres devidos ao sócio falecido”, sendo acolhido, “portanto, 

o cálculo do fundo de comércio traçado pelo profissional técnico de confiança do juiz”125. 

Igualmente, ao entender “correta a decisão agravada quanto à necessidade de 

avaliação do fundo de comércio, para a mensuração adequada do valor das cotas do de 

                                                 
123 STJ, 4ª Turma, REsp 13.617/AM, Min. Rel. Aldir Passarinho Junior, v.u., j. 18.10.2005. 
124 TJSP, 9ª CDP, AC 0097891-80.2007.8.26.0000, Des. Rel. Piva Rodrigues, v.u., j. 24.4.2012. 
125 TJSP, 1ª CDP, AI 0113986-15.2012.8.26.0000, Des. Rel. Luiz Antonio de Godoy, v.u., j. 28.8.2012. 
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cujus na sociedade empresarial” o TJSP justificou sua posição sob o fundamento de que “o 

‘goodwill’ deve levar em consideração as perspectivas futuras de agregação de valor à 

empresa, naquele momento [de dissolução]”126. 

Seguiu o mesmo fundamento decisão que afirmou que quanto “à apuração do 

fundo de comércio, andou bem a perita quando incluiu no cálculo a aptidão para a empresa 

gerar lucros”127.  

Nessa mesma linha de raciocínio, há decisão que entendeu 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” de forma a incluir “o conjunto em operação, o aviamento, o 

fundo de comércio, a clientela, enfim, a especial aptidão da empresa para 

gerar riqueza e sua estima no mercado128. 

No julgamento da apelação cível 1007186-05.2015.8.26.0011, o TJSP entendeu, 

ao decidir pela inclusão do “fundo de comércio” nos haveres do sócio que se retirava, que 

“para dimensionar o valor do estabelecimento empresarial [para fins de apuração de 

haveres] deve-se considerar não somente o valor dos bens corpóreos, mas também o dos 

incorpóreos, incluindo-se nestes a capacidade de o estabelecimento gerar lucro (aviamento 

aziendal)”129. 

Tais decisões, além de tratar de forma sinônima dois institutos diversos, 

aviamento e fundo de comércio, acabam por remunerar o sócio que se retira por um ativo 

inexistente numa hipótese de dissolução total.  

Já na decisão do RESP 907.014/MS, o Ministro Relator Antonio Carlos Ferreira 

diferenciou fundo de comércio de aviamento. O fundo de comércio se trataria do “conjunto 

de bens materiais (imóveis, bens, equipamentos, utensílios etc.) e imateriais (marcas 

registradas, invenções patenteadas, etc.) utilizados por empresário individual ou sociedade 

empresária” e o “aviamento configura, pois, um atributo do fundo de comércio, que 

representa sua aptidão para gerar lucros”130. 

                                                 
126 TJSP, 3ª CDP, AI 2128625-33.2014.8.26.0000, Des. Rel. Carlos Alberto de Salles, v.u., j. 9.9.2014. 
127 TJSP, 1ª CDP, AI 0548649-90.2010.8.26.0000, Des. Rel. Santi Ribeiro, v.u., j. 7.6.2011. 
128 TJSP, 6ª CDP, AC 134.960.4/8, Des. Rel. Sebastião Carlos Garcia, v.u., j. 27.6.2002. 
129 TJSP, 2ª CRDE, AC 1007186-05.2015.8.26.0011, Des. Rel. Ricardo Negrão, v.u., j. 28.8.2017 (grifou-se). 

No mesmo sentido: TJSP, 2ª CRDE, AC 1013545-47.2015.8.26.0309, Des. Rel. Ricardo Negrão, v.u., j. 

18.9.2017; TJSP, 2ª CRDE, AC 0066024-13.2010.8.26.0114, Des. Rel. Ricardo Negrão, v.u., j. 25.5.2016; 

TJSP, 2ª CRDE, AC 0070556-04.2012.8.26.0100, Des. Rel. Ricardo Negrão, v.u., j. 6.4.2016; TJSP, 2ª CRDE, 

AC 0018750-35.2009.8.26.0099, Des. Rel. Ricardo Negrão, v.u., j. 6.4.2016. 
130 RESp 907.014/MS, julgado em 11.10.2011. 
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Dito isso, o Ministro esclareceu que a ausência de lucro em determinado período 

não significaria que a sociedade não tem fundo de comércio, “mas apenas que seu aviamento 

lhe agrega um sobrevalor pouco expressivo” e arrematou afirmando que “não se pode 

esquecer ainda que os prejuízos de uma empresa podem ser decorrentes de fatores não 

necessariamente ligados ao seu fundo de comércio, como má administração ou desavenças 

entre os sócios”. Ainda, o Ministro pontuou que é pacífico o cabimento do fundo de 

comércio na apuração de haveres e, após essa explicação, entendeu por sua inclusão na 

apuração dos haveres131. 

A decisão referida acima parece conter algumas contradições. Ora, de acordo 

com o conceito exposto na decisão, o fundo de comércio é o conjunto de ativos utilizados 

por uma sociedade. Portanto, não nos parece haver qualquer valor no fundo de comércio per 

se, pois se trata de mero inventário de ativos. Já em relação ao aviamento, o Ministro o 

classificou como a aptidão do fundo de comércio gerar lucros. Dessa feita, nos parece que o 

que se indenizaria nos haveres seria o aviamento, pois esta seria a aptidão daquele conjunto 

de ativos gerar lucro. Muito bem, se essa aptidão inexiste, pois não havia lucro, significa 

concluir que inexiste aviamento e, por conseguinte, inexiste causa de indenização ao sócio 

retirante. Mas mesmo assim o Ministro manteve a máxima de que o fundo de comércio deve 

ser integrado aos haveres. 

Há outro caso em que o TJSP até mesmo admitiu que o fundo de comércio se 

trataria de uma universalidade de fato, composta pelos bens organizados de forma a gerar o 

potencial de lucro da empresa, mas mesmo assim entendeu que o “fundo de comércio” 

deveria ser incluído na apuração dos haveres, senão vejamos: 

“os valores correspondentes ao fundo de comércio hoje denominado 

estabelecimento empresarial, composto pelos bens materiais e imateriais 

organizados para o exercício da empresa, representativos de seu potencial 

lucrativo (aviamento) tratam-se de ativos intangíveis e devem ser 

incluídos na apuração de haveres”132. 

Patologias semelhantes são encontradas nas decisões que discutem a inclusão da 

clientela ao fundo de comércio e, por conseguinte, nos haveres. O TJSP entendeu que “a 

clientela reflete a maior ou menor capacidade de gerar lucros, integrando o aviamento, 

devendo ser considerado na apuração de haveres”133. No julgamento da apelação n° 

0042014-68.2010.8.26.0577, ao tratar da apuração de haveres de sociedade prestadora de 

                                                 
131 RESp 907.014/MS, julgado em 11.10.2011. 
132 TJSP, 9ª. CDP, AC 0317389-13.2009.8.26.0000, Des. Rel. Piva Rodrigues, v. u., 16.8.2016. 
133 TJSP, 2ª CRDE, AC 0000968-29.2010.8.26.0180, Des. Rel. Ricardo Negrão, v.u., j. 22.9.2014. 
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serviços constituída por médicos, o TJSP entendeu que a existência do fundo de comércio 

derivava da clientela angariada: 

“há fundo de comércio indenizável, porque o Centro de Imunobiológicos 

Imunecare Ltda., apesar de ter como sócios somente médicos, à evidência 

que, pelo tempo que está no mercado, construiu sólida reputação e fiel 

clientela, bastando ver de seu sítio na internet os parceiros e clientes que 

angariou em razão da atividade que presta”134. 

Para fins de reflexão jurídica, a integração da clientela ao aviamento não 

possibilita sua inclusão na apuração de haveres. Ora, o aviamento é a capacidade de gerar 

lucros da sociedade. Logo, se a apuração de haveres deve ser realizada como se se tratasse 

de dissolução total, uma espécie de rateio do acervo da sociedade, sua capacidade de gerar 

lucro seria irrelevante, motivo pelo qual descabe a inclusão do aviamento na apuração dos 

haveres. 

Ainda que se alegue que a sociedade tem valor econômico superior ao acervo 

patrimonial, é válido recordar que o CC, em seu artigo 1.031, e o CPC, em seu artigo 606, 

são claros no sentido de que a apuração de haveres deve ser realizada a partir da situação 

patrimonial da sociedade. Dessa forma, qualquer avaliação que considere critérios 

econômicos, por exemplo, é descabida. Nesses casos, o recurso ao princípio da vedação ao 

enriquecimento sem causa não possibilita alargar o escopo do critério de apuração de 

haveres. O princípio da vedação ao enriquecimento sem causa não é capaz de afastar o 

critério patrimonial previsto no CC e no CPC. 

E nem se diga que o aviamento é parte do fundo de comércio e, como tal, ambos 

deveriam ser considerados nos haveres. Como já debatido por Oscar Barreto Filho, “a 

doutrina moderna considera o aviamento, não elemento constitutivo, mas antes atributo do 

estabelecimento encarado no seu todo” 135. 

Diante do exposto, conclui-se que o que os tribunais têm entendido por fundo de 

comércio e incluído tal “ativo” na apuração de haveres nada mais é do que o aviamento da 

sociedade, uma impropriedade que tem gerado uma patologia na jurisprudência brasileira. 

Ademais, se o aviamento representa a capacidade de geração de lucro da 

sociedade, tal ativo seria inútil em caso de dissolução total da sociedade, já que não poderia 

ser avaliado individualmente, de sorte que descaberia sua inclusão nos haveres. 

                                                 
134 TJSP, Apelação n° 0042014-68.2010.8.26.0577, 2ª. Câmara Reservada de Direito Empresarial, Relatora 

Ligia Araújo Bisogni, julgado em 6.11.2012. 
135 BARRETO FILHO, Oscar. Teoria, cit., p. 155. 
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Mas ainda que a regra de que se apuram os haveres como se se tratasse de 

dissolução total fosse afastada, o fato dos tribunais tratarem fundo de comércio e aviamento 

de forma sinônima implica que uma sociedade que não possui capacidade de gerar riqueza 

pode ter um sobrevalor nos haveres em consequência do que se estipular como valor pela 

organização de seus bens. Dito de outra forma: se os tribunais têm entendido que o que se 

inclui nos haveres é o “fundo de comércio” pode ocorrer de algum perito apresentar uma 

metodologia que avalie essa “universalidade de fato” e, assim, inclua um valor nos haveres 

de sócio de sociedade que coleciona prejuízos operacionais, apenas.  

Apesar de não haver referência expressa ao Direito italiano nas decisões que 

passaram a incluir o fundo de comércio na apuração de haveres, Avelãs Nunes afirma que 

“os autores e os tribunais italianos vêm sustentando desde há muito que na liquidação da 

quota ao sócio que sai deve atender-se ao valor do aviamento, ainda quando se entenda que 

este não pode incluir-se no balanço”136. Segundo o autor, a inclusão do aviamento nos 

haveres decorre da preocupação de que o sócio que se retira não seja remunerado por valor 

inferior ao seu quinhão137. A esse respeito, é relevante esclarecer, como já dito no capítulo 

2 desta dissertação, que o Código Civil italiano não prevê que os haveres serão apurados por 

balanço, mas sim limita-se a fazê-lo com base “na situação patrimonial da sociedade”, o 

que pode dar margem a interpretação de que ativos que não são mensurados de forma 

independente em balanço possam ser incluídos nos haveres.  

O Direito brasileiro caminha independentemente de outros direitos nesse 

aspecto. Por maior influência que possa ter existido na edição do CC, não se pode negar que 

a jurisprudência já vinha construindo critério de apuração de haveres muito antes da redação 

do art. 1.031 do CC e tal critério foi construído sob a premissa de que os haveres deveriam 

ser apurados como se se tratasse de uma dissolução total da sociedade, uma liquidação ficta. 

Logo, qualquer critério de avaliação que contrarie essa premissa é contrário ao espírito do 

Direito brasileiro. 

 

 

                                                 
136 NUNES, A. J. Avelãs. O direito de exclusão de sócios nas sociedades comerciais. São Paulo: Cultural 

Paulista, 2001, p. 285. 
137 NUNES, A. J. Avelãs. O direito, cit., p. 285. 
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4.3. Os critérios de avaliação do fundo de comércio identificados da 

doutrina e na jurisprudência são incompatíveis com os critérios previstos 

no CC e no CPC 

Outra evidência que demonstram que o que se denomina de fundo de comércio 

na apuração de haveres é, na verdade, aviamento, consiste na análise da metodologia de 

avaliação desse ativo. Os peritos têm avaliado o fundo de comércio por uma metodologia 

que considera a capacidade da sociedade de produzir lucros. Ou seja, os peritos têm avaliado 

o aviamento da sociedade. Essa é mais uma evidência que o que a jurisprudência tem 

incluído na apuração de haveres é o aviamento e não o fundo de comércio. 

Recorde-se que, como dito acima, a apuração de haveres deve ser conduzida 

como se se tratasse de dissolução total. Dessa forma, se o ativo que se quer avaliar aqui não 

pode ser alienado em sede de liquidação, significa que tal ativo não deve compor os haveres. 

Todavia, para fins de demonstração que a jurisprudência trata a apuração de 

haveres de forma diversa do que dispõe a lei, é necessário entender os critérios utilizados 

para avaliação do fundo de comércio. 

A análise dos critérios utilizados pelos avaliadores em processos de apuração de 

haveres não deixa dúvidas de que se o que se denomina por fundo de comércio nessas 

discussões, em realidade, é o aviamento. Ou seja, os avaliadores se alinham à confusão 

exposta na seção anterior. 

Interessante notar que os próprios avaliadores se referem ao fundo de comércio 

como o ativo a ser incluído nos haveres e o descrevem como se estivessem tratando do 

aviamento. 

Segundo Martinho Ornelas, o fundo de comércio é avaliado com base na 

diferença entre os lucros excessivos existentes entre uma sociedade administrada 

regularmente e os lucros médios obtidos com capital investido, com igual segurança, em 

outros negócios138. Para ele, o fundo de comércio é calculado a partir da diferença a maior 

                                                 
138 “O valor do aviamento de negócio ou de uma empresa no seu conjunto é essencialmente igual ao valor atual 

de excesso de lucros, que, na hipótese de uma administração normal, possam ser esperados de capitais 

investidos efetivamente no negócio ou empresa, sobre os lucros médios que costumam produzir capitais 

empregados com igual segurança em outros negócios ou empresas similares ou análogas, mas em condições 

comuns, não privilegiadas”. BESTA, Fábio. Raggioneria. [s.I.: S.n.], 1900. 320 p. apud ORNELAS, Martinho 

Maurício Gomes de. A impropriedade da adoção do fluxo de caixa descontado em procedimento judicial 

de apuração de haveres. Disponível em http://www.contadoresforenses.net.br/trabalhos.php, acessado em 

30.6.2016, p. 2. 
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de retorno sobre o investimento quando comparado ao custo de capital, dividido pela mesma 

taxa de custo de capital. Passa-se, a seguir, a demonstrar o critério de avaliação do fundo de 

comércio proposto por Martinho Ornelas139. 

Primeiro passo: 

Identificação do Lucro Normal da sociedade dissolvida: 

Lucro Normal = "rendimento do ativo operacional a valores de 

mercado"140 multiplicado por uma taxa de juros correspondente ao custo 

de capital 

Lucro Normal = ativo operacional líquido a valor de mercado X custo de 

capital 

Ex: Valor do ativo operacional = R$ 1.000.000 

Taxa do custo de capital de 12% a.a.141  

Lucro Normal: R$ 120.000,00. 

 

Segundo passo: 

Identificação do Lucro Operacional Líquido Médio Histórico Ajustado 

LOLMHA = Lucro Líquido + (Despesas Financeiras - Receitas 

Financeiras - Resultados dos Ativos Não Operacionais +/- Resultados Não 

Operacionais) - Provisões Tributárias 

 

Terceiro passo:  

Cálculo do Lucro Acima do Normal 

Lucro Acima do Normal = Lucro Operacional Líquido Médio Histórico 

Ajustado - Lucro Normal 

Se esse valor for positivo, haverá fundo de comércio. Caso o valor seja 

negativo, o fundo de comércio inexistirá. 

 

Quarto passo:  

Cálculo do fundo de comércio 

Fundo de comércio = (Lucro Acima do Normal)/(Custo de capital próprio) 

Segundo o autor, nem sempre a apuração de haveres será afetada positivamente 

pelo valor do fundo de comércio. Algumas sociedades possuem valor do fundo de comércio 

                                                 
139 ORNELAS, Martinho Maurício Gomes de. Avaliação de sociedades: apuração de haveres em processos 

judiciais. São Paulo: Atlas, 2001, p. 142/146. Essa afirmação foi realizada em citação cruzada a Fábio Besta. 
140 O ativo operacional é tomado a custo de reposição. 
141 Martinho Ornelas entende que a taxa de custo de capital é de 12% a.a., que seriam os juros legais. 
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negativo, geralmente as sociedades deficitárias, situação em que o fundo de comércio seria 

negativo e não seria computado nos haveres: 

Em processos judiciais que envolvem apuração de haveres, goodwill 

negativo apurado em sociedade em marcha significa a inexistência de 

goodwill, mormente em sociedades deficitárias; tem como consequência o 

abandono do referido valor negativo, considerando o perito, no balanço de 

determinação, apenas os valores dos elementos patrimoniais a preços de 

mercado. Isso quer dizer que seria economicamente mais vantajoso 

liquidar a sociedade, do que mantê-la em funcionamento142. 

No julgamento da Apelação 00066024-13.2010.8.26.0114, o TJSP decidiu pela 

aplicação do método de Martinho Ornelas para avaliação do que denominou de fundo de 

comércio. Segundo consta da fundamentação do voto do Relator Ricardo Negrão, o valor do 

fundo de comércio seria a diferença positiva entre o valor econômico da empresa e seu valor 

patrimonial a valor de mercado. Para se calcular esse fundo de comércio, o Relator fez 

referência ao método exposto acima. 

Ora, o método proposto por Martinho Ornelas não trata de avaliação do conjunto 

de bens organizados pelo empresário para a exploração de sua atividade, que é o conceito de 

fundo de comércio. Tal método, em realidade, avalia a capacidade de gerar lucros da 

sociedade, i.e., aviamento. 

Como já tratado nas seções anteriores, se o que se denomina de fundo de 

comércio é, em realidade, aviamento, não há razão para se incorporá-lo na apuração de 

haveres, já que na hipótese de uma liquidação da sociedade esse aviamento de nada valeria. 

Essa situação é diferente do caso em que um terceiro decide adquirir a sociedade por preço 

acima do valor do patrimônio. Na apuração de haveres, é a sociedade quem paga o sócio que 

se retira partindo do pressuposto que há uma liquidação. 

Wilson Zappa Hoog traz um segundo critério, entendendo que o fundo de 

comércio deve ser avaliado com base na diferença entre o lucro operacional sobre o capital 

investido e o retorno de uma taxa de investimentos, no caso, 6% a.a. (poupança), que seria 

o investimento mais seguro, segundo o autor. A parcela superior ao retorno de 6% a.a. deve 

ser multiplicada por no mínimo 3 e no máximo 10 (múltiplo)143: 

                                                 
142 ORNELAS, Martinho Maurício Gomes de. Avaliação, cit., p. 136. 
143 HOOG, Wilson Alberto Zappa. Fundo de Comércio goodwill em: Apuração de Haveres - Balanço 

Patrimonial - Dano Emergente - Lucro Cessante - Locação Não Residencial - Desapropriações - Cooperativas 

- Franquias - Reembolso de Ações - Acervos Técnicos - Vida Útil e Perda de Oportunidade ou de Chance de 

Negócios, 5ª. edição. Curitiba: Juruá, 2014, p. 215. 
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A parcela deste retorno de capital superior a 6% ao ano, aqui denominado 

de fundo de comércio, deve ser multiplicado pelo mínimo de 3 e pelo 

máximo de dez anos; este é o intervalo de número de anos que se espera 

como retorno confiável, três anos na nossa economia que é altamente 

volátil, e 5 anos recomendados pela União dos Peritos-Contradores 

Europes - UEC, podendo este prazo ser ampliado para dez anos em 

decorrência do indicador de atratividade. Prazos menores que dez anos, 

normalmente são em decorrência de um período de exploração de uma 

atividade; como exemplos há os contratos de permissão para se explorar 

um serviço público.  

A metodologia de avaliação trazida por Wilson Zappa Hoog enfrenta a mesma 

problemática da metodologia trazida por Martinho Ornelas, a saber: avalia-se a capacidade 

de geração de lucro acima do capital investido a 6%. Ou seja, não se trata de um ativo capaz 

de ser alienado independentemente de outros ativos numa situação de liquidação da 

sociedade, mas sim do aviamento. 

Além disso, do ponto de vista lógico, o método proposto por Wilson Zappa Hoog 

não faz sentido. Como dito pelo autor, se o retorno do investimento é mais rápido, multiplica-

se o capital excedente por 3, e se o retorno é mais demorado, multiplica-se o capital por 10. 

Portanto, uma sociedade que tem retorno de investimentos em 3 anos terá seu lucro 

excedente multiplicado por 3, o que faz com que seu fundo de comércio valha 3 vezes o 

lucro excedente. Já uma sociedade que toma 10 anos para recuperar seu investimento, terá 

seu lucro excedente multiplicado por 10, o que faz com que seu fundo de comércio valha 10 

vezes o lucro excedente. Assim, quanto maior for o tempo de retorno do investimento, maior 

será o multiplicador do lucro excedente e, por consequência, maior será o valor do fundo de 

comércio dessa sociedade. Isso não faz sentido. Ora, a lógica ensina de forma contrária: 

quanto menor o tempo de retorno de um investimento, melhor é esse investimento e, dessa 

forma, maior deveria ser o valor do fundo de comércio dessa sociedade. 

Na metodologia proposta por Wilson Zappa Hoog, o valor do fundo de comércio 

de uma sociedade que tiver retorno sobre o investimento total em 1 ano será 1/3 do valor do 

fundo de comércio de uma sociedade que terá o retorno do investimento no prazo de 3 anos. 

Dessa forma, apesar de o valor de uma sociedade ser maior quanto mais rápido for o retorno 

sobre o investimento, a fórmula de cálculo do fundo de comércio, na forma como proposta, 

ignora essa realidade. 
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Priscila Fonseca descreve um terceiro método utilizado para avaliação do fundo 

de comércio. Um múltiplo do resultado líquido médio da sociedade, multiplicado pela taxa 

de juros elevada a uma potência, representado pela seguinte fórmula144: 

𝐹𝐶 =  
𝑅𝐿𝑚 [(1 + 𝑖)3]

[(1 + 𝑖)3]
 

FC: Fundo de Comércio avaliado pelos resultados líquidos dos anos 

seguintes, capitalizados e descontados à época da perícia 

RLm: resultado líquido médio, ajustado aos índices da Tabela Prática para 

Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais nos últimos 3 a 5 

anos 

3: número de anos seguintes. Esse múltiplo é representado por 2 ou 3 

I: taxa de juros, considerando o risco da sociedade 

 

O método exposto acima também avalia a capacidade de geração de riqueza da 

sociedade e não sua universalidade de bens. Além disso, como comentado anteriormente, o 

fator de multiplicação deverá apresentar relação com o tempo de retorno sobre o 

investimento. Dessa forma, quanto menor o tempo de retorno, maior deveria ser o valor do 

fundo de comércio. Seria ilógico manter o mesmo multiplicador para avaliar tanto o fundo 

de comércio de uma indústria pesada quanto o fundo de comércio de uma sociedade 

prestadora de serviços de informática. 

Como visto acima, as metodologias de avaliação do fundo de comércio se 

prestam a avaliar o aviamento da sociedade, algo que é irrelevante no caso de sua dissolução 

total, mais uma razão para se desconsiderar o denominado “fundo de comércio” na apuração 

de haveres. 

4.4. Decisões que não incluem o fundo de comércio nos haveres 

Apesar de haver inúmeras decisões que entendem pelo cabimento do fundo de 

comércio na apuração de haveres, é possível encontrar posicionamentos em sentido 

contrário. A análise dessas outras decisões é essencial para se compreender a evolução da 

jurisprudência da apuração de haveres no Brasil. 

O STJ, em decisão por maioria (Recurso Especial 958.116-PR), reverteu a 

decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e excluiu o fundo de comércio da 

                                                 
144 FONSECA, Priscila M. P. Corrêa da. Dissolução, cit., p. 227. 
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apuração de haveres de sociedade de projetos de engenharia. Para o STJ, a sociedade de 

engenheiros tinha sua rentabilidade baseada na “honorabilidade” dos sócios, razão pela qual 

não assistia razão ao sócio retirante o direito de receber qualquer valor pelo fundo de 

comércio145. 

Nesse sentido, o TJRJ excluiu dos haveres o fundo de comércio de sociedade de 

oftalmologia após considerar que depois do “estabelecimento do vínculo médico-paciente, o 

cliente passa a procurar o atendimento específico daquele profissional, tanto mais se foi 

prestado serviço de qualidade”. Além disso, considerou que como após “sua saída da 

sociedade, o autor retirou dela sua clientela e sua reputação como oftalmologista, elementos 

principais a compor o fundo de comércio de uma clínica da especialidade” não haveria 

“elementos concretos para a avaliação de bens intangíveis no acervo empresarial que 

gerassem mais valia considerável e, principalmente, aferível, a ponto de remunerar o autor 

especificamente em seus haveres”146. 

Em ação que se discutiu a inclusão do fundo de comércio nos haveres de sócio 

de sociedade “prestadora de serviços médicos a determinado hospital”, entendeu-se que 

como “‘as partes vendiam o seu trabalho à clientela do hospital, sendo remuneradas 

estritamente em função do trabalho que cada qual executava’ (...) cabe afastar dos haveres 

a serem pagos ao autor o valor estimado do fundo de comércio”147. 

As três decisões descritas acima não excluem o fundo de comércio porque tal 

ativo não é passível de alienação independente em um caso de dissolução, mas sim porque 

dada a natureza de prestação de serviços de tais sociedades, inexistiria fundo de comércio. 

Ainda, segundo tais decisões, a movimentação da clientela seria um dos fatores 

preponderantes para a exclusão do fundo de comércio da apuração dos haveres.  

Em primeiro lugar, se a clientela deixou a sociedade após a retirada do sócio, 

não cabe ao tribunal qualquer apreciação desse fator, eis que a data-base para apuração dos 

haveres é a data da resolução da sociedade, como será visto na seção 5 desta dissertação. Em 

segundo lugar, como restou demonstrado acima, os tribunais têm considerado que o fundo 

                                                 
145 STJ, 4a Turma, REsp 958116–PR, Min. Rel. João Otávio de Noronha, v.m., j. 22.05.2012. Esclareça-se que 

o caso trata de sociedade limitada. 
146 TJRJ, 1ª. CC, AC 0042697-92.2004.8.19.0001, Des. Rel. Maria Augusta Vaz M. de Figueiredo, v.u., j. 

14.12.2010. Esclareça-se que o caso trata de sociedade limitada. 
147 TJSP, 2ª. CDP, AC 9057207-91.2006.8.26.0000, Des. Rel. Luís Francisco Aguillar Cortez, v.u., j. 

6.12.2001. Esclareça-se que o caso trata de sociedade limitada. 
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de comércio é a capacidade de geração de riqueza da sociedade, de sorte que a origem dos 

clientes em nada deveria impactar a existência desse ativo.  

Mas como nessas decisões a existência de clientela acabou por ser um dos fios 

condutores para os tribunais, identifica-se mais um elemento de preocupação com a 

segurança jurídica sobre a apuração de haveres. Em algumas situações o fundo de comércio 

é mensurado pela capacidade de gerar riqueza e em outras pela existência de clientela. 

Em outra circunstância, o TJSP chegou a considerar “descabido ao sócio 

retirante qualquer parcela a título de fundo de comércio, vez que não dispõe a sociedade, 

pessoa jurídica, de ponto, marca, freguesia ou mesmo fama”. Para o Relator, o fundo de 

comércio “pode ser representado pelo ponto, em que o negócio está estabelecido, pela 

popularidade do estabelecimento, o que constitui a sua fama, pela condição do negócio 

instalado, pela freguesia, pelo nome comercial, enfim, por todo e qualquer elemento que 

disponha o comerciante para desenvolvimento e realização de seus negócios”. E como “na 

espécie, cuida-se de clínica médica, onde cada um dos médicos tem sua clientela e sua 

fama”, descaberia a apuração do valor do fundo de comércio148. 

Ora, a marca não é um sobrevalor, é um ativo que pode ser alienado de forma 

independente. Portanto, afirmar-se que a inexistência de marca implica a inexistência de 

fundo de comércio parece desprovido de lógica, principalmente se considerarmos as 

metodologias de avaliação de fundo de comércio descritas anteriormente. Importante 

esclarecer que a marca pode ser avaliada por mais de um critério. No caso de apuração de 

haveres, a marca deve ser avaliada a preço de saída, sendo incompatível a avaliação da marca 

por um critério econômico, por exemplo. 

Seguindo uma outra linha de raciocínio, também há decisões que excluem o 

fundo de comércio dos haveres porque o sócio que se retira da sociedade não contribuiu para 

a formação de tal ativo.  

Nesse sentido, encontrou-se decisão que excluiu o fundo de comércio dos 

haveres do sócio que se retirava porque a sociedade foi “constituída nos anos de 1980 e o 

réu foi admitido no quadro societário da mesma somente no ano de 2001”, o que indicou 

que “quando da admissão do apelante como sócio da empresa tanto o fundo de comércio 

                                                 
148 TJSP, 6ª. CDP, AC 9177066-14.2000.8.26.0000, Des. Rel. Mago Araújo, v. u., j. 10.04.2008. Esclareça-se 

que o caso trata de sociedade limitada. 
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quanto o nome empresarial já estavam constituídos, motivo pelo qual descabe qualquer 

indenização pretendida”149.  

Nesse caso, afastou-se o argumento de que o sócio que se desligava da sociedade 

teria direito ao fundo de comércio porque teria aumentado sua clientela ao atuar como 

representante comercial. Segundo o TJRS, o fato de o sócio que se desligou ter atuado “como 

representante comercial da mesma não influencia, posto que esferas distintas: uma coisa é 

abarcar clientes, outra é colaborar para valorizar o fundo de comércio e o nome comercial, 

de modo que tais o demandante não fez, porque já estava feito pelos sócios anteriores” 150. 

Há decisão que considerou que descaberia a indenização pelo fundo de comércio 

da sociedade ao sócio que teria ingressado na sociedade 10 (dez) anos após sua constituição 

e lá permanecido por apenas 2 (dois) anos, “não  demonstrando   que  tenha,   nesse   período,   

dado  ao  nome  ou  à marca,  uma  notoriedade  tal  que  pudesse  justificar  a   alegada   

extraordinária   valorização   do   fundo   de   comércio   pela    necessária  inclusão  desses  

elementos,  como  se  decorrentes   apenas    do  seu  esforço  e trabalho  na  sociedade”151. 

É importante esclarecer que o motivo pelo qual os tribunais excluíram o fundo 

de comércio nas duas decisões acima é porque o sócio retirante não contribuiu para sua 

formação. Assim, os julgados entenderam que seria enriquecimento sem causa indenizar o 

sócio por um ativo (fundo de comércio) para o qual não contribuiu.  

Para o autor desta dissertação, o fundamento jurídico para exclusão do fundo de 

comércio nesses casos está correto – indenizá-los pelo fundo de comércio levaria ao seu 

enriquecimento sem causa. Todavia, a premissa fática para aplicação desse fundamento 

jurídico é insustentável. Não é porque o sócio retirante não contribuiu para a formação do 

fundo de comércio que ele não tem direito a esse ativo quando da resolução. O sócio retirante 

não tem direito ao fundo de comércio quando da apuração de haveres simplesmente porque 

na hipótese de liquidação total da sociedade não haveria fundo de comércio. 

 

 

                                                 
149 TJRS, 5ª. CC, AC 70034331504, Des. Rel. Jorge Luiz Lopes do Canto, v. u., j. 25.8.2010. Esclareça-se que 

o caso trata de sociedade limitada. 
150 TJRS, 5ª. CC, AC 70034331504, Des. Rel. Jorge Luiz Lopes do Canto, v. u., j. 25.8.2010. 
151 TJSP, 4ª. CPD, AC 112.287-4/5-00, Des. Rel. Olavo Silveira, v.u., j. 17.5.2001. Esclareça-se que o caso 

trata de sociedade limitada. 
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4.5. Apuração de haveres sem incluir o fundo de comércio não leva 

ao enriquecimento sem causa de uma das partes 

As decisões que incluem o fundo e comércio nos haveres caminham no sentido 

de que caso não o fossem “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”152. 

Em julgado que discutia a inclusão do fundo de comércio e dos dividendos nos 

haveres do sócio retirante, o STJ se posicionou no sentido de que para “evitar-se o 

enriquecimento indevido do sócio remanescente é que se devem incluir também na apuração 

dos haveres os dividendos” e o fundo de comércio153. 

Para Priscila Fonseca, apurar os haveres sem levar em conta o fundo de comércio 

acarretaria o enriquecimento indevido dos sócios remanescentes, raciocínio que é 

complementado pela afirmação de que há critérios econômicos que possibilitam a avaliação 

do fundo de comércio154. 

Esse racional ignora uma das principais premissas da apuração de haveres, a 

saber: a ficção jurídica da dissolução total. Ora, se a apuração de haveres deve ser conduzida 

como se se tratasse de dissolução total, os ativos que não teriam valor numa situação como 

essa jamais seriam parte integrante dos haveres.  

Essa interpretação foi adotada por Hernani Estrella155, Waldirio Bulgarelli156 e 

Marco Antonio Costa Marcondes Pereira157, que entendem que considerando que a 

dissolução parcial deverá ser realizada como se dissolução total fosse, e considerando que 

na dissolução total não há avaliação do fundo de comércio, não haveria razão para incluí-lo 

em uma dissolução parcial.  

                                                 
152 STJ, 4ª Turma, REsp 77.122/PR, Min. Rel. Ruy Rosado de Aguiar, v.u., j. 13.2.1996. 
153 STJ, 4ª Turma, REsp 271.930/SP, Min. Rel. Sálvio de Figueiredo Teixeira, v.u., j. 19.4.2001. 
154 Fonseca, Priscila M. P. Corrêa da. Dissolução, cit., p. 215. 
155 ESTRELLA, Hernani. Apuração dos haveres de sócio. 2ª. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1992, p. 130/131. 
156 BULGARELLI, Waldirio. Cooperativa - empresa sócia de sociedade irregular - direito irrestrito de 

retirada, sobretudo porque compelida por abuso de poder dos administradores - apuração de haveres 

ampla e integral e efetiva compensação com débitos da retirante in Revista dos Tribunais (Revista dos 

Tribunais) 629 (março 1988), p. 418. 
157 PEREIRA, Marco Antonio Marcondes. Regime dissolutório do Código Comercial. Dissolução total e 

dissolução parcial. Dissolução judicial e extrajudicial in Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico 

e Financeiro (Revista dos Tribunais) 100 (1995): 63, p. 79. 
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É importante esclarecer que os posicionamentos citados por último foram 

expressados em décadas passadas, antes da edição do CC de 2002 e em meio à turbulenta 

discussão sobre como se apuravam os haveres em sociedades limitadas. 

Apesar de tais posicionamentos datarem de décadas passadas, seu racional é 

perfeitamente aplicável atualmente. É incompatível avaliar o fundo de comércio em uma 

dissolução total. 

Numa linha semelhante, na mesma época, posicionou-se Carlos Fulgêncio da 

Cunha Peixoto, ao esclarecer que apesar de ser reconhecido valor aos ativos intangíveis, por 

não figurarem no balanço não poderiam integrar os haveres: 

“Por outro lado, ninguém ignora o valor que representa a freguesia, o 

crédito, a reputação comercial do estabelecimento, ponto, locação do 

prédio, etc. Ora, estes elementos não figuram no balanço e, 

conseqüentemente, deixam de constituir ‘haveres’ do sócio, 

incomputáveis para efeito de pagamento do sócio recedente ou dos 

herdeiros do falecido”158. 

O argumento de Carlos Fulgência da Cunha Peixoto, todavia, apesar de 

concordar quanto ao resultado, parece não resistir quando ao fundamento. Veja-se que não 

é porque o balanço patrimonial não continha uma rubrica com o fundo de comércio que não 

era necessário incluí-lo nos haveres. O motivo da não inclusão do fundo de comércio é 

porque em um cenário de dissolução total o fundo de comércio não teria valor se considerado 

individualmente. 

 Em vista do exposto, independentemente da tangibilidade do ativo que é 

avaliado, a apuração de haveres sempre deverá obedecer ao critério que os avalia a partir da 

premissa de que a sociedade será dissolvida totalmente, razão pela qual descabe qualquer 

critério que considere expectativas de ganhos futuros. 

Por fim, o autor desta dissertação entende que uma das questões que deve se 

colocar para analisar a inclusão do fundo de comércio na apuração de haveres é em que 

situação se avalia a sociedade. Avalia-se uma sociedade em situação de liquidação ficta. O 

que estiver fora desse escopo, está fora do quanto vale a sociedade e, dessa forma, se 

caracteriza como enriquecimento sem causa. Ora, se a causa dos haveres é a dissolução total 

ficta da sociedade, qualquer avaliação que não tenha essa causa, é equivocada. 

                                                 
158 PEIXOTO, Carlos Fulgêncio da Cunha. A sociedade por cotas de responsabilidade limitada, vol. I, 2ª 

ed., Rio de Janeiro: Forense, 1958; p. 289. 
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5. A DISSOLUÇÃO OCORRE NA DATA DA EXTINÇÃO DO 

VÍNCULO SOCIETÁRIO 

De acordo com o artigo 1.031 do Código Civil, o critério de apuração de haveres 

aqui previsto é aplicável aos casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio159. 

Ou seja, identificada uma hipótese de “resolução da sociedade em relação a um [ou mais] 

sócio[s]”, aplica-se o critério do artigo 1.031. 

O Código Civil, na Parte Especial, Livro II (Do Direito de Empresa), Título II 

(Da Sociedade), Capítulo Único (Disposições Gerais), Subtítulo II (Da Sociedade 

Personificada), Capítulo I (Da Sociedade Simples), Seção V, trata das hipóteses de 

“Resolução da Sociedade em Relação a um Sócio”. De acordo com os artigos que compõem 

referida seção, considera-se hipótese de resolução da sociedade em relação a um sócio os 

casos de (i) morte do sócio (art. 1.028, CC), (ii) exercício do direito de retirada (art. 1.029, 

CC), (iii) exclusão judicial de sócio por falta grave ou incapacidade superveniente (art. 

1.030, CC), (iv) falência do sócio ou de quotas liquidadas para saldar dívida (arts. 1.030, 

parágrafo único, e 1.026, ambos do CC) e (v) exercício do direito de recesso (art. 1.077, 

CC160). 

Em complemento à referida norma, o artigo 599 do CPC prevê que a ação de 

dissolução parcial de sociedade terá por objeto, entre outros, a resolução da sociedade em 

relação ao sócio falecido, excluído ou que exerceu o direito de recesso ou retirada161. 

Assim, parece-nos que o arcabouço normativo brasileiro, em relação à apuração 

de haveres, entende como aplicável o critério do art. 1.031, agora complementado pelo artigo 

                                                 
159 Art. 1.031. Nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio, o valor da sua quota, 

considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á, salvo disposição contratual em contrário, com 

base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. 
160 Esta dissertação não tratará da divergência doutrinária a respeito da suposta incompatibilidade da aplicação 

do art. 1.077 em relação ao art. 1.029 do Código Civil. A esse respeito, veja-se a discussão: “Alguns autores 

fazem uma leitura do dispositivo sob análise como sendo regra meramente complementar da do art. 1.029, 

aplicável às limitadas que não optam pela aplicação supletiva das disposições das sociedades por ações (Fábio 

Ulhoa Coelho, Curso de direito comercial, v. 2, p. 434-435) o que, do ponto de vista hermenêutico, com o 

devido respeito, não me parece ter sustentação. Em verdade, as normas do art. 1.029 e 1.077 têm campos de 

aplicação distintos: há regra específica dispondo sobre o direito de retirada na sociedade limitada de modo 

diverso daquele enunciado no disciplinamento da sociedade simples, aplicável, apenas subsidiariamente, às 

sociedades que não contenham disposição diversa. E o art. 1.077 não faz distinção entre espécies de sociedade 

limitada para aplicar-se, exclusivamente, a uma delas” (NETO, Alfredo Assis Gonçalves. Direito, p. 373). 
161 Art. 599.  A ação de dissolução parcial de sociedade pode ter por objeto:  

I - a resolução da sociedade empresária contratual ou simples em relação ao sócio falecido, excluído ou que 

exerceu o direito de retirada ou recesso; e 

II - a apuração dos haveres do sócio falecido, excluído ou que exerceu o direito de retirada ou recesso; 
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606 do CPC15162, às hipóteses de resolução da sociedade por (i) morte de um dos sócios, (ii) 

exclusão, (iii) exercício do direito de recesso, (iv) falência ou (v) exercício do direito de 

retirada. 

É importante esclarecer que a depender da natureza da retirada, poderá haver 

distinção na data-base para a apuração dos haveres. É disso que se tratará nas seções deste 

capítulo. 

Há algumas hipóteses de apuração de haveres não tratadas diretamente pela lei, 

como observaram Erasmo Valladão e Marcelo Adamek. Segundo os autores, (i) na hipótese 

de liquidação da quota requerida por credor particular do sócio, “a perda do status socii dá-

se com a liquidação, que não deixa de ser uma espécie sui generis de exclusão”163; (ii) na 

hipótese de adjudicação de participação societária, a resolução “também será na data de sua 

efetivação, com a assinatura do auto, que aquela perda se verificará”; e (iii) “no caso de 

dissolução parcial decretada como alternativa à total, a perda da qualidade de sócio 

operar-se-á com o trânsito em julgado da decisão judicial”164. 

Para os casos diversos das situações descritas acima, veja-se abaixo a data-base 

da apuração dos haveres do sócio que se retira. 

5.1. Data da extinção do vínculo societário em caso de dissolução 

voluntária 

De acordo com o artigo 1.029 do Código Civil, “qualquer sócio pode retirar-se 

da sociedade; se de prazo indeterminado, mediante notificação aos demais sócios, com 

antecedência mínima de sessenta dias; se de prazo determinado, provando judicialmente 

justa causa”. 

Da interpretação literal de tal artigo, entende-se que, nos casos de sociedade 

constituída por tempo indeterminado, a data-base para fins de apuração de haveres deveria 

observar os sessenta dias de antecedência da notificação que informa a retirada da sociedade.  

                                                 
162 Art. 606.  Em caso de omissão do contrato social, o juiz definirá, como critério de apuração de haveres, o 

valor patrimonial apurado em balanço de determinação, tomando-se por referência a data da resolução e 

avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo também a ser 

apurado de igual forma. 
163 A esse respeito, Paulo Sérgio Restiffe entende que “no caso de liquidação de quota de sócio por dívida 

particular, em decorrência de constrição haurida em execução singular, nos termos do art. 10.26, parágrafo 

único, do CC, o momento para a determinação e fixação do quantum debeatur é o da efetiva ciência pela 

sociedade da intenção do credor nesse sentido, ou seja, de ver liquidada a participação do sócio inadimplente 

na sociedade”. (RESTIFFE, Paulo Sérgio. Dissolução, cit., p. 318). 
164 FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo Novaes. ADAMEK, Marcelo Vieira von. Da ação, cit., p. 67. 
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Assim, “a sociedade considera-se dissolvida a partir do momento em que houve 

a quebra da affectio societatis, cuja ocorrência, no caso em comento, se deu depois de 

sessenta dias a partir do momento em que os apelados notificaram os demais sócios 

informando a sua retirada da sociedade”165, de sorte que “uma vez realizada a notificação 

regular do sócio, a data inicial para a apuração de haveres não é a partir do trânsito em 

julgado, como se definiu na sentença, nem da data do recebimento da notificação, como 

pretendem os autores, mas 60 dias após o seu recebimento”166. 

Diante do exposto, nos parece correto concluir que, de fato, a data-base é aquela 

contada de 60 dias após a notificação que noticia a retirada do sócio. Nesse sentido: 

O art. 605 tratou distintamente as hipóteses de retirada imotivada e de 

retirada motivada – à qual o Novo CPC se refere como ‘recesso’. No caso 

de retirada imotivada, considera-se como data de resolução ‘o sexagésimo 

dia seguinte ao do recebimento, pela sociedade, da notificação do sócio 

retirante’ (art. 605, III). No caso do exercício motivado do direito de 

retirada, considera-se a data de resolução ‘o dia do recebimento, pela 

sociedade, da notificação do sócio dissidente’ (art. 605, III). A justificativa 

para a diferença parece residir no fato de que, de acordo com o art. 1.029 

do Código Civil, a notificação para retirada imotivada deve ser enviada à 

sociedade ‘com antecedência mínima de sessenta dias’. Na prática, 

portanto, o art. 605, II, do Novo CPC deverá ser interpretado para levar em 

conta o efetivo prazo de antecedência com que se enviou a notificação – o 

qual poderá, eventualmente, ser superior a 60 (sessenta) dias.167  

O STJ, já se manifestou nesse sentido ao afirmar que a data-base para apuração 

dos haveres na situação em que o sócio notifica a sociedade a respeito da sua vontade de se 

retirar é definida após transcorridos 60 dias da notificação, conforme previsto no art. 1.029 

do CC168. 

Todavia, não é raro encontrar decisões que consideram o “momento em que foi 

manifestada a intenção de retirada do quadro societário, por meio de notificação 

extrajudicial”169. 

                                                 
165 TJMG, 15ª. CC, AC 1.0024.09.760609-9/004, Des. Rel. Antônio Bispo, v.u., j. 26.1.2017. Cf. também: STJ, 

3ª Turma, REsp 1.602.240/MG Min. Rel. Marco Aurélio Bellizze, v.u., j. 6.12.2016; TJMG, 12ª. CC, AC 

1.0024.13.112487-7/001, Des. Rel. José Augusto Lourenço dos Santos, v.u., j. 6.4.2016; TJMG, 13ª. CC, AC 

1.0024.12.249023-8/003, Des. Rel. Alberto Henrique, v.u., j. 6112014; TJSP, 1ª CRDE, AC 0166283-

24.2011.8.26.0100, Rel. Des. Francisco Loureiro, v. u., j. 29.05.2014; TJSP, 2ª CRDE, AC 

00171202520118260114, r EL. Des. Ricardo Negrão, v. u., j. 17.02.2014. 
166 TJSP, 13ª. CC, Des. Rel. Cláudia Maia, AC 1.0024.12.179198-2/002, v.u., j. 16.10.2014.  
167 TRINDADE, Marcelo Fernandez. TANNOUS, Thiago Saddi. O art., cit., p. 494. 
168 STJ, REsp 1.602.240/MG, Min. Rel. Marco Aurélio Bellizze. 
169 REsp 646.221/PR, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, 

v.u., j. 19.4.2005. 
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Em tais casos, a “data-base para apuração dos haveres, deve ser considerada a 

data do recebimento da notificação extrajudicial pelos demais sócios”170 ou até mesmo a 

“data em que remeteu a empresa apelada sua notificação/proposta de saída”171. Ou seja, 

nesses casos nem sequer se discutiu o prazo de 60 dias previsto no caput do art. 1.029, tendo 

sido considerado tão somente a data da notificação ou a data do recebimento da notificação. 

Fabio Ulhoa Coelho trata esse prazo de 60 dias como uma “falha da lei” e o 

critica sob o fundamento de que “em sessenta dias, os sócios administradores da sociedade 

podem adotar decisões que alteram substancialmente o valor da quota do retirante, mesmo 

sem incorrer em qualquer abuso ou fraude. Basta, por exemplo, anteciparem investimentos 

que estavam ainda em estudo ou a reestruturacao de passivo, para que sobrevenha forte 

impacto à avaliação”172. Ao autor desta dissertação parece razoável a crítica apresentada por 

Fábio Ulhoa Coelho. A prática jurídica tem demonstrado que o prazo de 60 (sessenta) dias 

pode realmente se tornar uma brecha para manipular a avaliação da sociedade. 

E para os casos em que a retirada é pleiteada diretamente no Judiciário, “a data 

base para apuração dos haveres coincide com a manifestação da vontade do sócio de se 

retirar da sociedade limitada estabelecida por tempo indeterminado, o que, na hipótese, se 

deu com o ajuizamento da ação de dissolução parcial”173. 

Fosse situação diversa, em que a sociedade é estipulada por prazo determinado, 

caberia ao sócio retirante fazer prova judicial de justa causa, o que segundo Paulo Sérgio 

Restiffe terá como consequência que a “a data-base para apuração de haveres será a da 

citação na ação com esse desiderato”174. 

Diante do exposto, verifica-se que a data-base para apuração dos haveres em 

caso de retirada voluntária da sociedade deverá ser 60 dias após a notificação, havendo 

decisões que consideram a data-base como a data em que a notificação foi apresentada à 

                                                 
170 TJSP, 2ª CRDE, AC 0011090-35.2012.8.26.0438, Rel. Tasso Duarte de Melo, v. u., j. 01.07.2014. Cf. 

também: TJSP, AC 0008387-54.2012.8.26.0011, 1ª CRDE, Rel. Des. Enio Zuliani, v. m. j. 12.09.2013; TJSP, 

2ª CRDE, AC 0055134-20.2007.8.26.0114, Rel. Des. Claudio Godoy, v. u., j. 27.03.2017 
171 TJMG, 17ª. CC, AC 1.0024.04.514901-0/003, Des. Rel. Luciano Pinto, v.u., j. 1.7.2010. Cf. também: 

TJMG, 17ª. CC, AC 1.0521.12.009996-0/001, Evandro Lopes da Costa Teixeira, v.u., j. 23.2.2017; 
172 COELHO, Fábio Ulhoa. Apuração de haveres na ação de dissolução de sociedade, cit., p. 21. 
173 Direito societário. Recurso especial. Dissolução parcial de sociedade limitada por tempo indeterminado. 

Retirada do sócio. Apuração de haveres. Momento. - A data-base para apuração dos haveres coincide com o 

momento em que o sócio manifestar vontade de se retirar da sociedade limitada estabelecida por tempo 

indeterminado. - Quando o sócio exerce o direito de retirada de sociedade limitada por tempo indeterminado, 

a sentença apenas declara a dissolução parcial, gerando, portanto, efeitos ex tunc. Recurso especial conhecido 

e provido. (STJ, 3ª. Turma, REsp 646.221/PR, Min. Rel. Nancy Andrighi, v.m., j. 19.4.2005) 
174 RESTIFFE, Paulo Sérgio. Dissolução, cit., p. 317. 
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sociedade. Caso a dissolução seja notificada por meio de ação judicial, a data do ajuizamento 

da ação deverá se tornar a data-base para fins de apuração de haveres. 

5.2. Data da extinção do vínculo societário em caso de exclusão de 

sócio 

Segundo o artigo 605 do CPC, a data da resolução da sociedade nos casos de 

exclusão será “a data da assembleia ou da reunião de sócios que a tiver deliberado”175. 

A situação de exclusão do sócio não deveria gerar maiores conflitos para fins de 

identificação da data-base da apuração de haveres. No caso de exclusão, “essa apuração tem 

por base natural a data do evento (exclusão ou retirada), de forma que alterações 

patrimoniais posteriores são irrelevantes para o levantamento”176. Tal parece ser a regra 

quando a exclusão tenha ocorrido extrajudicialmente. 

Questão que se coloca é se a data-base seria a data da exclusão ou a data do 

registro da deliberação societária na junta comercial. O registro na junta comercial é apenas 

ato que leva a conhecimento de terceiros a exclusão, sendo que o desligamento da sociedade 

já ocorreu na assembleia que assim deliberou, até porque “a deliberação social é ato interna 

corporis e produz efeitos imediatos entre as partes”177. Dessa forma, a resolução ocorre na 

data da deliberação assemblear, sendo seu arquivamento apenas “condição para a produção 

de efeitos erga omnes”178.  

Todavia, caso ao sócio excluído não tenha sido dada efetiva “ciência da vontade 

social”, a data-base será aquela “do respectivo registro da referida alteração junto ao órgão 

competente”179. Nessa linha de raciocínio, Paulo Sérgio Restiffe entende que “no caso de 

sócio excluído compulsoriamente do âmbito social, o momento para a determinação e 

fixação do quantum debeatur é o do inequívoco conhecimento, por esse sócio, da 

deliberação”180. 

É válido esclarecer que, como exposto por Erasmo Valladão e Marcelo Adamek: 

Até o CPC/15, a doutrina divergia sobre se a perda do status socii dar-se-

ia na data da deliberação ou na do arquivamento da ata no registro público; 

                                                 
175 Art. 605.  A data da resolução da sociedade será: 

V - na exclusão extrajudicial, a data da assembleia ou da reunião de sócios que a tiver deliberado. 
176 STJ, 3a Turma, REsp 1.360.221/SP, Min. Rel. Nancy Andrighi, v.u., j. 25.32014. 
177 SPINELLI, Luis Felipe. Exclusão de sócio por falta grave na Sociedade Limitada. São Paulo: Quartier 

Latin, 2015, p. 449. 
178 SPINELLI, Luis Felipe. Exclusão, cit., p. 449. 
179 FONSECA, Priscila M. P. Corrêa da. Dissolução, cit., p. 221. 
180 RESTIFFE, Paulo Sérgio. Dissolução, cit., p. 318. 
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agora, legem habemus e o critério adotado se nos afigura compreensível: 

como a convocação é um pressuposto de existência da própria deliberação, 

deve o sócio inteirar-se do que foi decidido no conclave para o qual foi 

instado a comparecer. É lógico assim que a perda do status socii se opere 

também naquela mesma data 181. 

Em relação à exclusão judicial, nos parece acertado o entendimento de que “a 

exclusão se opera (passa a produzir efeitos) a partir do trânsito em julgado”182. 

Dessa forma, “é com o trânsito em julgado que a sentença produz os seus 

naturais efeitos de desconstituir determinada relação jurídica”183. Assim, “é só com o 

trânsito em julgado que o indivíduo se torna credor do valor de sua participação”, hipótese 

que se aplicaria tanto para a exclusão e sócio quanto para a hipótese de sócio que se retira 

de sociedade por prazo determinado184. 

Em ação que buscou a exclusão de sócia por falta grave, o TJSP entendeu que a 

data-base para apuração dos haveres seria a “data do trânsito em julgado da sentença 

desconstitutiva do vínculo societário, e não da citação como postulado pela ré”185. 

Entendimento diverso ocorreu no julgamento da apelação cível AC 0067839-

19.2012.8.26.0100 pelo TJSP. Em ação que confirmou a exclusão de sócio pelo “surgimento 

da incapacidade superveniente”, o TJSP entendeu que a data-base para apuração dos haveres 

seria “a data do afastamento do sócio das atividades empresariais”. Na ocasião, como a 

exclusão não foi deliberada por reunião de sócios, o TJSP esclareceu que dada a ausência de 

enquadramento da hipótese no art. 605 do CPC, “a apuração de haveres precisa remeter ao 

momento em que manifestou-se, sem qualquer dúvida, a incapacidade diante da pessoa 

jurídica, deixando de atuar efetivamente”, de sorte que a “a data-base para apuração dos 

haveres será a data da notificação acerca da interdição provisória do réu, não havendo 

dúvidas de que, nesta data, o apelante já tinha se desligado de fato da sociedade, deixando 

de exercer suas atividades”186. 

O TJSP esclareceu ainda que não deveria ser considerada data da sentença que 

havia interditado o sócio, “uma vez que esta apenas certifica o estado clínico do apelante 

[sócio excluído], que já estava caracterizado anteriormente, tanto que já lhe havia sido 

                                                 
181 FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo Novaes. ADAMEK, Marcelo Vieira von. Da ação, cit., p. 66. 
182 SPINELLI, Luis Felipe. Exclusão, cit., p. 454. 
183 FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo Novaes. ADAMEK, Marcelo Vieira von. Da ação, cit., p. 65. 
184 FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo Novaes. ADAMEK, Marcelo Vieira von. Da ação, cit., p. 65. 
185 TJSP, 9ª CDP, AC 0103169-19.2008.8.26.0003, Des. Rel. Alexandre Lazzarini, v.u., j. 29.9.2015. 
186 TJSP, 1ª CRDE, AC 0067839-19.2012.8.26.0100, Des. Rel. Fortes Barbosa, v.u., j. 4.10.2017. 



73 

 

nomeado curador provisório”187. Assim, nos casos em que o Judiciário declarar a exclusão 

de sócio, “toma-se, como marco temporal referencial, a data em que se produziu o fato ou 

o ato de desagregação daquele sócio (...) pelo trânsito em julgado da sentença 

desconstitutiva do vínculo societário”188. 

É válido esclarecer que essa decisão foi tomada em 2017, quando já em vigor o 

CPC atual, que prevê em seu artigo 504, inciso IV, que a data-base para apuração de haveres 

“na exclusão judicial de sócio, [será] a do trânsito em julgado da decisão que dissolver a 

sociedade”. 

Dessa forma, a distinção sobre a forma de fixação da data-base para exclusão de 

sócio trazida pelo TJSP é contra lege. Como visto, o julgado acima flexibilizou a premissa 

de que a data-base para apuração dos haveres é a data do trânsito em julgado da ação de 

exclusão de sócio. Dessa forma, resta aqui mais uma incerteza jurídica aos que litigam em 

processo de apuração de haveres. 

5.3. Data da extinção do vínculo societário em caso de morte do sócio 

Já nos casos em que o sócio vem a falecer, a data base da apuração de haveres é 

a data do falecimento do sócio, “em decorrência da aplicação do princípio da saisine, 

segundo o qual a propriedade e a posse dos bens são transmitidas, automaticamente, aos 

herdeiros legítimos” 189. 

Esse entendimento está refletido no artigo 605, inciso I, do CPC, segundo o qual 

a data de resolução será, “no caso de falecimento do sócio, a do óbito”190. 

O princípio de saisine se traduz na transmissão dos bens do de cujus 

imediatamente após sua morte (le mort saisit le vif)191. Dessa forma, com a morte do sócio 

                                                 
187 TJSP, 1ª CRDE, AC 0067839-19.2012.8.26.0100, Des. Rel. Fortes Barbosa, v.u., j. 4.10.2017. 
188 BARBOSA FILHO, Marcelo Fortes. Código Civil Comentado: doutrina e jurisprudência. Cood. Min. 

Cezar Peluso. 3ª ed. Barueri: Manole, 2009, p. 984. 
189 RESTIFFE, Paulo Sérgio. Dissolução, cit., p. 317. 
190 Art. 605.  A data da resolução da sociedade será: 

I - no caso de falecimento do sócio, a do óbito; 
191 Droit de saisine. Na Idade Média, institui-se a praxe de ser devolvida a posse dos bens, por morte do servo, 

ao seu senhor, que exigia dos herdeiros dele um pagamento, para autorizar a sua imissão. No propósito de 

defende-lo dessa imposição, a jurisprudência no velho direito costumeiro francês, especialmente no Costume 

de Paris, veio consagrar a transferência imediata dos haveres do servo aos seus herdeiros, assentada a fórmula: 

Le serf mort saisif le vif, son hoir de plus proche. Daí ter a doutrina fixado por volta do século XIII, 

diversamente do sistema romano, o chamado droit de saisine, que traduz precisamente este imediatismo da 

transmissão dos bens, cuja propriedade e posse passam diretamente da pessoa do morto aos seus herdeiros: le 

mort saisit le vif. Com efeito, no século XIII a saisine era referida num Aviso do Parlemant de Paris como 

instituição vigente e os établissements de St. Louis lhe apontam a origem nos Costumes de Orleans. PEREIRA, 

Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. 20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 15. 



74 

 

[acionista], “abriu-se a sucessão e os seus herdeiros tornaram-se,automaticamente, 

proprietários e possuidores da herança [ações da sociedade]”192. 

Esse entendimento parece ter ecoado nas demais decisões a respeito e não parece 

ter causado maiores transtornos. Assim, nesses casos, os haveres são apurados “de acordo 

com a data-base correspondente à data do falecimento do sócio”193. E, por consequência, 

“a data do inventário, judicial ou extrajudicial, da partilha e de outros atos ou processos 

derivados do passamento do sócio não são relevantes, para fins de fixar a referência para 

a avaliação da quota liquidada”194. 

5.4. Data da extinção do vínculo societário em caso de recesso 

De acordo com o artigo 1.077 do CC, “quando houver modificação do contrato, 

fusão da sociedade, incorporação de outra, ou dela por outra, terá o sócio que dissentiu o 

direito de retirar-se da sociedade, nos trinta dias subseqüentes à reunião, aplicando-se, no 

silêncio do contrato social antes vigente, o disposto no art. 1.031”. E no mesmo sentido 

prevê o artigo 1.114 do CC que “a transformação depende do consentimento de todos os 

sócios, salvo se prevista no ato constitutivo, caso em que o dissidente poderá retirar-se da 

sociedade, aplicando-se, no silêncio do estatuto ou do contrato social, o disposto no art. 

1.031”. 

Da análise dos referidos artigos, parece ao autor desta dissertação que o art. 

1.031 é plenamente aplicável aos casos em que o sócio exerce o direito de recesso. A regra 

não é clara, no entanto, a respeito da data-base para a apuração de haveres nesses casos. 

Tendo essa lacuna em consideração, nos parece que a interpretação mais 

adequada seria a de que a data-base é a data do recebimento, pela sociedade, da notificação 

do sócio que exerce o direito de recesso. Essa interpretação estaria em linha com a 

identificação da data-base para apuração de haveres nos casos de retirada, prevista no art. 

1.029 do CC. O mecanismo das duas hipóteses é muito semelhante. Nos dois casos o sócio 

que decide se desligar da sociedade notifica-a para que a partir deste momento surtam os 

respectivos efeitos. 

                                                 
192 STJ, 4ª. Turma, REsp 650.821/AM, Min. Rel. Cesar Asfor Rocha, v.u., j. 27.3.2007: “RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PRINCÍPIO DA SAISINE. ART. 1.572 DO 

CCB/1916. A abertura da sucessão transmite, desde logo, a herança aos herdeiros legítimos, que podem 

defendê-la em sua totalidade. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido”. 
193 TJSP, 9ª CDP, AC 0317389-13.2009.8.26.0000, Des. Rel. Piva Rodrigues, v.u., j. 16.8.2016. 
194 COELHO, Fábio Ulhoa. Apuração de haveres na ação de dissolução de sociedade, cit., p. 21. 
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Em comentário ao art. 605 do CPC, Erasmo Valladão e Marcelo Adamek 

esclareceram que ao sócio que “não tenha validamente prestado seu consentimento para a 

deliberação, poderá exercer seu direito de recesso”. Assim, “a extinção do vínculo 

societário opera-se no momento em que a declaração unilateral e receptícia de vontade 

chega ao conhecimento do sujeito passivo, insto é, da sociedade, e transcorra o prazo de 

denúncia porventura previsto”195. No mesmo sentido entende Fabio Ulhoa Coelho196.  

Esse ponto não deveria gerar muitas discussões, em realidade, já que o art. 605, 

III, do CPC prevê expressamente que a apuração de haveres se dará, em caso de recesso, 

“[n]o dia do recebimento, pela sociedade, da notificação do sócio dissidente”. 

A jurisprudência, ao comentar os dispositivos do Código Civil a esse respeito, 

tem lidado com a situação de forma confusa, objeto de mais uma insegurança jurídica para 

as partes. O autor desta dissertação realizou pesquisa para identificar processos que 

apreciaram discussões sobre a data-base para apuração de haveres em caso do exercício do 

direito de recesso. A pesquisa teve resultado infrutífero. As decisões mais próximas desse 

tema abordaram a aplicação do art. 1.077 do CC face ao artigo 1.029 do mesmo diploma.  

Os casos não lidavam especificamente com o exercício do direito de recesso. 

Trata-se de ações de dissolução de sociedade por quebra de affectio em que, entre os artigos 

que fundamentavam as alegações das partes, veio à tona a discussão da aplicabilidade do art. 

1.029 em contraste com o art. 1.077197. Desses julgamentos se extraem conclusões 

minimamente úteis para o proposito desta dissertação. 

Em um dos casos, o TJSP esclareceu que “direito de recesso pode ser exercido 

nas hipóteses de justa causa previstas tanto pelo art. 1.029 como pelo art. 1.077 do Código 

                                                 
195 FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo Novaes. ADAMEK, Marcelo Vieira von. Da ação, cit., p. 65. 
196 COELHO, Fábio Ulhoa. Apuração de haveres na ação de dissolução de sociedade, cit., p. 22. 
197 Ementa: DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE C/C APURAÇÃO DE HAVERES. Pedido de 

retirada imediata dos agravantes dos quadros sociais. Decisão que indefere a tutela antecipada. Manutenção. 

Divergência doutrinária quanto à possibilidade de aplicação do art. 1.029 do Código Civil às sociedades 

empresárias por quotas de responsabilidade limitada. Art. 1.077 do CC que admite direito de recesso mediante 

denúncia cheia. Peculiaridades do caso concreto que não recomendam a saída imediata dos sócios 

agravantes. Sócios agravantes que possuem poderes formais de administração, segundo o contrato social, e 

detêm mais de 60% do capital social. Existência de dívidas e inúmeras ações contra a sociedade a sugerir grave 

situação financeira. Necessidade de previamente ouvir os argumentos do sócio requerido. Possibilidade de o 

Juízo a quo reapreciar a questão à luz dos argumentos levantados pela defesa. Recurso não provido (TJSP, 1ª 

CRDE, AI 2071939-84.2015.8.26.0000, Des. Rel. Francisco Loureiro, v.u., j. 4.11.2015). 
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Civil”198 e em outro foi esclarecido que “tem predominado, todavia, o entendimento segundo 

o qual o art. 1.029 aplica-se indistintamente às sociedades simples e limitadas”199.  

Como já apontado anteriormente, tais casos não auxiliam no desvendamento da 

questão sobre a data-base para fins de apuração de haveres em caso do exercício do direito 

de recesso. Todavia, há doutrina a doutrina esclarece, como visto no início desta seção, que 

a referida data-base é aquele em que se dá a recepção, pela sociedade, da notificação do sócio 

que exerce o direito de recesso.  

                                                 
198 TJSP, 1ª CRDE, AC 1106762-92.2015.8.26.0100, Des. Rel. Francisco Loureiro, v.u., j. 29.3.2017. 
199 TJSP, 1ª CRDE, AC 0002299-59.2012.8.26.0153, Des. Rel. Francisco Loureiro, v.u., j. 14.10.2015. 
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6. COTEJO DAS DECISÕES JUDICIAIS COM OS LAUDOS 

PERICIAIS 

Até o presente momento esta dissertação buscou identificar o critério de 

apuração de haveres para sociedades limitadas no Brasil e delimitar seus contornos. O que 

se viu até aqui é que os haveres deverão ser apurados por um critério patrimonial que marca 

os ativos a preço de mercado e os passivos a valor presente. 

Essa limitação ocorre porque a construção jurídica que deu contorno ao critério 

de apuração de haveres estabeleceu duas premissas para sua apuração. 

A primeira é que os haveres devem ser pagos ao sócio retirante de forma que não 

o enriqueça, nem enriqueça a sociedade, de forma indevida. Assim, deve ser o sócio 

remunerado pelo real valor da sociedade na data de sua retirada. Por essa razão, as 

metodologias que avaliam a sociedade com base em lucros futuros devem ser refutadas, já 

que, caso a sociedade esteja em fase de crescimento, o sócio retirante seria premiado por um 

risco que não correrá. Da mesma forma, se a sociedade estiver em fase de decadência, o 

sócio retirante seria prejudicado por arcaria com prejuízos que não deveria arcar. 

Nessa toada, a segunda premissa, que é consectária da primeira, é que a avaliação 

da sociedade deverá ser realizada como se se tratasse de uma dissolução total, como que a 

sociedade fosse liquidada. Essa seria a forma mais prudente de avaliação das quotas do sócio 

que se retira, pois a elas seria dado o real valor de mercado no momento em que tal sócio se 

retira.  

Pois bem, estabelecidas essas premissas, passa-se à análise de processos judiciais 

em que se apurou haveres de sócios retirantes. 

Este capítulo fará um cotejo das decisões judiciais sobre a apuração de haveres 

com os laudos periciais inseridos nos respectivos processos. Esse cotejo terá como propósito 

a identificação de eventuais inconsistências entre os laudos periciais e as decisões que os 

embasam. Além disso, este capítulo verificará se as decisões que determinam a apuração de 

haveres estão em consonância com as premissas estabelecidas nos artigos 1.031 do Código 

Civil e 606 do Código de Processo Civil. 

As decisões elencadas no presente capítulo foram proferidas pelo STJ e pelo 

TJSP nos anos de 2016 e 2017. Portanto, apesar de não ser uma análise exaustiva das 
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decisões sobre apuração de haveres no Brasil, trata-se de amostragem do universo patológico 

que o tema vem sendo tratado na jurisprudência brasileira. 

6.1. STJ aplicou o FCD em conjunto com o balanço de determinação 

No REsp 1.335.619/SP, o autor buscou a apuração de seus haveres 

fundamentado no art. 1.218, VII, do CPC de 1939, que previa que os haveres seriam 

apurados conforme convencionado pelas partes ou pelo determinado na sentença200. O 

contrato social previa que: 

Os haveres do sócio falecido, impedido, incapacitado, falido ou dissolvido 

serão apurados e pagos a seus herdeiros ou representantes, com base em 

balanço especial, ajustado a valores de mercado, em 12 (doze) parcelas 

iguais, mensais e consecutivas, acrescidas de juros de 12% (doze por 

cento) ao ano e corrigidas pelo índice de correção em vigor fixado pelas 

autoridades competentes 201. (grifou-se) 

O autor então requereu que seus haveres fossem apurados com base no balanço 

de determinação “com vistas a retratar a real situação econômica da sociedade”202. 

Requereu, em seguida, que seus haveres fossem calculados pelo fluxo de caixa descontado 

ou pelo Economic Value Added203_204, já que ambas encontrariam o valor econômico da 

sociedade205.  

No despacho de nomeação do perito, o juízo não definiu o critério de apuração 

de haveres, nem sua data-base, e abriu prazo para que as partes apresentassem quesitos206. 

Em suas petições, as partes questionaram o perito quanto ao critério correto para avaliação 

e liquidação das cotas de sócio retirante.  

Em seu laudo, o perito esclareceu que “não cabe à perícia de natureza técnica 

contábil determinar ‘... qual a metodologia mais ampla e adequada para que se verifique a 

participação do Autor nas empresas em questão’” 207. Mais adiante, o perito aduziu que “a 

                                                 
200 O autor foi excluído extrajudicialmente da sociedade em 17.11.2000, ou seja, antes da vigência do Código 

Civil atual. 
201 REsp 1.335.619/SP, fl. 28. 
202 REsp 1.335.619/SP, fl. 11. 
203 A metodologia de avaliação de empresas denominada Economic Value Added é diversa da metodologia do 

fluxo de caixa descontado. Mas aplicando-as à mesma empresa, o valor final deverá ser idêntico, por conceito. 

A esse respeito, confira-se: STEWART III, G. Bennett. Best-Practice EVA, cit. 
204 REsp 1.335.619/SP, fl. 12. 
205 REsp 1.335.619/SP, fl. 11. 
206 REsp 1.335.619/SP, fl. 415. 
207 REsp 1.335.619/SP, fl. 517. 
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metodologia do fluxo de caixa descontado é a mais utilizada para avaliação de uma 

sociedade” 208. 

Em conclusão, o perito afirmou que se a tese do autor prevalecesse, seus haveres 

seriam calculados pelo fluxo de caixa descontado e pelo EVA, resultando no valor de 

R$ 7.930.460,00. Se a tese dos réus prevalecesse, os haveres seriam calculados com base no 

patrimônio líquido apurado em balanço patrimonial especial levantado em 31 de outubro de 

2000 (mês imediatamente anterior à alteração do contrato social), no valor de 

R$ 682.000,00209. 

Observa-se que em relação ao valor identificado no balanço, o perito utilizou o 

balanço aprovado pelos sócios na ata da reunião que formalizou o desligamento do autor. 

Assim, não foi realizada perícia para fins de avaliação a preço de mercado210. 

Na sentença, o juízo entendeu que por meio do balanço especial “não se apura 

a capacidade que a sociedade tem de gerar lucros”, concluindo pela aplicação do fluxo de 

caixa descontado para apurar os haveres do autor211.  

Em sede de apelação, o TJSP entendeu que “a cláusula contratual que disponha 

sobre a apuração e o pagamento dos haveres, há de se conformar, quanto à apuração em 

Juízo, à regra emanada da Corte Excelsa, qual a feitura de balanço de determinação e 

considerados os valores reais do ativo”. Em continuidade, o TJSP expôs que “a base de 

dados utilizada, para apuração de haveres pelo método EVA, foram os Balanços 

Patrimoniais e Demonstrações de Resultado dos exercícios encerrados de 1996 a 2000” e 

concluiu, assim, que “de rigor se manter a sentença quanto ao valor a ser pago aos 

requerentes, apurado pelo laudo pericial contábil, conforme o método EVA, fundamentada 

nos reais saldos contábeis” 212. 

Em sede de recurso especial, o STJ esclareceu que “mesmo que o contrato social 

eleja critério para a apuração de haveres, este somente prevalecerá caso haja a 

concordância das partes com o resultado alcançado”, concluindo pela adoção de critério 

diverso do estabelecido no contrato social 213. Em seguida, o STJ expôs que “o balanço de 

determinação utiliza um critério diferenciado de avaliação do ativo, que permite uma 

                                                 
208 REsp 1.335.619/SP, fl. 519. 
209 REsp 1.335.619/SP, fl. 559. 
210 REsp 1.335.619/SP, fl. 545. 
211 REsp 1.335.619/SP, fl. 834. 
212 REsp 1.335.619/SP, fls . 953/955. 
213 REsp 1.335.619/SP, fl. 1253. 



80 

 

apuração fidedigna do patrimônio líquido. Os demais balanços, tendo em vista os objetivos 

a que se prestam, induzem distorções que comprometem a exatidão do valor patrimonial”, 

e conclui que “a utilização da metodologia do fluxo de caixa descontado vai ao encontro da 

jurisprudência do STJ, no sentido de que a apuração de haveres na dissolução parcial de 

sociedade limitada seja realizada mediante cálculo que aponte o valor patrimonial real da 

empresa”214. 

6.1.1. Observações sobre o caso 

As inconsistências observadas no julgado resumido acima podem ser separadas 

em dois grupos, a saber: (i) inconsistência entre o critério construído pela jurisprudência e o 

critério adotado pelo STJ e (ii) inexistência de perícia para elaboração de balanço de 

determinação. 

A construção jurisprudencial, como demonstrado nas seções anteriores desta 

dissertação, é clara no sentido de que os haveres se apuram por meio do balanço de 

determinação. No caso narrado, em suporte à construção jurisprudencial, o contrato social 

ainda previa que o balanço especial seria o instrumento para apuração dos haveres do sócio. 

Todavia, ainda assim, o STJ ignorou tal critério e decidiu que o fluxo de caixa 

descontado poderia ser utilizado para avaliar os haveres do autor em conjunto com o balanço 

de determinação. 

O que mais chama a atenção do autor desta dissertação é que em grau recursal 

foi decidido que “o fluxo de caixa descontado, por representar a metodologia que melhor 

revela a situação econômica e a capacidade de geração de riqueza de uma empresa, pode 

ser aplicado juntamente com o balanço de determinação na apuração de haveres do sócio 

dissidente”215. 

Se o FCD é calculado a partir da expectativa de lucros futuros de uma sociedade, 

não faz sentido que tal avaliação seja aplicada juntamente com o balanço de determinação, 

que avalia uma sociedade do ponto de vista estático, considerando seus ativos e passivos em 

determinada data.  

Além disso, como informado no laudo pericial, o perito não se deu ao trabalho 

de levantar todos os ativos a preço de mercado e todos os passivos a valor presente para fins 

                                                 
214 REsp 1.335.619/SP, fls. 1255 e 1256. 
215 REsp 1.335.619/SP. 
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de elaboração do balanço de determinação. O perito se apropriou de uma deliberação 

assemblear que dizia ter levantado balanço especial e tratou tais valores como corretos para 

fins de avaliação da sociedade. Ou seja, o balanço de determinação apresentado neste 

processo não seguiu os cuidados estabelecidos pelo Código Civil e pela jurisprudência. 

6.2. STJ entendeu pela existência de fundo de comércio em sociedade 

que coleciona prejuízos 

No processo que deu origem ao REsp 907.014/MS, o autor, sócio excluído 

extrajudicialmente da sociedade limitada, ajuizou ação buscando apuração de seus haveres. 

A seu pedido, a apuração deveria ser realizada por meio da aferição real de todos os bens da 

sociedade, incluindo-se o fundo de comércio216. 

Em sede de contestação, os réus alegaram, entre outras questões, que o fundo de 

comércio não deveria integrar os haveres, “já que dificilmente poder-se-ia aferi-lo na 

elaboração do balanço” 217. 

O juízo nomeou perito, sem definir qual seria o critério de apuração dos haveres, 

e abriu prazo para que as partes apresentassem quesitos. O autor apresentou quesitos que 

circundavam os valores dos ativos da sociedade e incluiu um quesito por meio do qual 

questionou qual seria o valor do fundo de comércio da sociedade218. Os réus (sociedade e 

sócios que permaneceram na sociedade) formularam único quesito, requerendo ao perito que 

respondesse “se existem haveres para ser divididos entre as partes (autor, primeiro e 

segundo réus), apontando os respectivos valores”219. 

Em seu laudo, o perito esclareceu que a sociedade “encontra-se com suas 

atividades paralisadas há cerca de dois anos”220. O perito avaliou os ativos de forma 

individualizada e os subtraiu das obrigações, chegando à conclusão que a sociedade tinha 

valor negativo, de sorte que o autor devia à sociedade o valor de R$ 462.173,93221.  

Quanto ao fundo de comércio, o perito afirmou que como “os resultados [da 

sociedade] foram negativos, ou seja, apresentou prejuízos em todos os exercícios 

                                                 
216 REsp 907.014/MS, fls. 7 e 10. 
217 REsp 907.014/MS, fl. 69. 
218 REsp 907.014/MS, fl. 128. 
219 REsp 907.014/MS, fl. 147. 
220 REsp 907.014/MS, fl. 181. 
221 REsp 907.014/MS, fl. 211. 
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investigados, com o que inviabilizou a possibilidade de qualquer simulação de resultado 

positivo no futuro”, razão pela qual descaberia a avaliação do fundo de comércio222.  

Ao final de seu laudo, o perito afirmou que se se entendesse pela apuração de 

haveres com base nos valores atualizados, o autor deveria pagar à sociedade R$ 462.173,93 

e se se entendesse pela apuração de haveres com base no balanço patrimonial aprovado 

quando da saída do autor da sociedade, o autor deveria pagar à sociedade R$ 562.683,82223. 

Em sede de sentença, o juízo acolheu as conclusões do laudo pericial e entendeu 

que os haveres do autor eram negativos em R$ 462.173,93, sem expor razões a respeito do 

critério da apuração de tais haveres224. O juízo entendeu pelo cabimento do fundo de 

comércio nas apurações de haveres e esclareceu que “necessário, pois, mensurar o resultado 

da organização dos aludidos bens, formadores do fundo de comércio, de tal modo que não 

é o fundo de comércio que deve ser avaliado, mas sim o aspecto econômico da qualidade da 

organização dos bens que compõem, o que se reflete em vários fatores” e arrematou restar 

“impossível a apuração de haveres do fundo, como consequência lógica da ocorrência de 

haveres negativos”, de sorte que “não mais havendo potencialidade de geração de lucros, 

não há que se falar, por consequência, em fundo de comércio”225. 

Em sede de apelação, o TJMS manteve a sentença por seus próprios fundamentos 

e asseverou que “diante da constatação de que no período dos exercícios de 1997 a 2000, a 

empresa apresentou resultados negativos, restou inviável a constatação do fundo de 

comércio como pretendido pelo apelante [autor]” 226. 

Em sede de recurso especial, o STJ ponderou que “tem jurisprudência 

consolidada segundo a qual o fundo de comércio (hoje denominado pelo Código Civil de 

estabelecimento empresarial – art. 1.142) deve ser levado em conta na aferição dos valores 

eventualmente devidos a sócio excluído da sociedade” e que “o fato de a sociedade ter 

apresentado resultados negativos nos anos anteriores à exclusão do sócio não significa que 

ela não tenha fundo de comércio, mas apenas que seu aviamento lhe agrega um sobrevalor 

                                                 
222 REsp 907.014/MS, fl. 212. 
223 REsp 907.014/MS, fl. 213. 
224 REsp 907.014/MS, fl. 386. 
225 REsp 907.014/MS, fls. 386/389. 
226 REsp 907.014/MS, fl. 458. 
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pouco expressivo” 227. O Ministro-Relator, assim, determinou ao juízo de primeiro grau que 

incluísse o fundo de comércio da sociedade na apuração dos haveres do sócio excluído228. 

6.2.1. Observações sobre o caso 

A decisão do STJ em comento é contraditória com toda a lógica que se construiu 

sobre a inclusão do fundo de comércio na apuração de haveres. Se se adotar o entendimento 

de que o fundo de comércio é representado pelo conjunto de bens organizados para a geração 

de riqueza da sociedade e partindo-se da premissa de que a metodologia correta para sua 

avaliação é o cálculo do lucro excedente da sociedade, chega-se a valor negativo para o 

fundo de comércio.  

Assim, descabe a afirmação apresentada pelo relator do processo no STJ no 

sentido de que “o fato de a sociedade ter apresentado resultados negativos nos anos 

anteriores à exclusão do sócio não significa que ela não tenha fundo de comércio, mas 

apenas que seu aviamento lhe agrega um sobrevalor pouco expressivo” 229 

Ademais, como já demonstrado exaustivamente na presente dissertação, a 

apuração de haveres deve seguir a premissa de que se trata de uma dissolução total ficta da 

sociedade. Logo, em se operando a dissolução total, descabe remuneração do sócio retirante 

por qualquer ativo que não tenha capacidade de alienação individual nessa hipótese. 

6.3. Caso do sócio que requereu que seus haveres fossem pagos pelo 

preço de alienação das quotas de sócios que haviam se retirado em data 

próxima à dissolução 

O autor de ação de dissolução parcial e apuração de haveres de sociedade 

limitada requereu que os haveres fossem pagos com base no mesmo valor pago por quota de 

cada sócio que havia se retirado da sociedade em data próxima, as quais teriam sido alienadas 

a outros sócios230. 

A cláusula 12 do contrato social previa que: 

Cláusula 12ª. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou 

transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica 

assegurado a igualdade de condições e preço, direito de preferência para a 

sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, 

                                                 
227 REsp 907.014/MS, fls. 520/521. 
228 REsp 907.014/MS, fl. 521. 
229 REsp 907.014/MS, fls. 520/521. 
230 TJSP AC 1002808-33.2015.8.26.0002, fl. 4. 
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a alteração contratual pertinente. Parágrafo 1º. – Para pagamento dos 

haveres do Sócio retirante a Sociedade contratará uma empresa 

especializada em avaliação de empresas, a ser definida por comum acordo 

entre os Sócios, que fará uma avaliação da sociedade (“valuation”) com 

base no método de equivalência patrimonial, a fim de que se apure o valor 

da participação do Sócio retirante. Os cursos dessa avaliação serão 

suportados pela Sociedade. Parágrafo 2º. – O valor dos haveres do Sócio 

retirante terá seu pagamento iniciado no prazo de até 90 (noventa) dias 

contados da data do recebimento, pelo último sócio, da notificação 

retirada, podendo ser pago em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, 

sem juros, caso outra forma não tenha sido pactuada na hipótese231. 

Em decisão saneadora, o juiz nomeou perito e abriu prazo às partes para que 

apresentassem quesitos232. O escopo da perícia foi definido da seguinte forma: 

3) O processo prosseguirá em segunda fase apenas para apuração do valor 

da participação societária, haveres do autor tomando-se como data o dia 

30.10.2014, nomeando-se perito pelo MM. Juiz. Após aquela data 

(30.10.2014), o autor não poderá ser responsabilizado ou suportar dívidas 

da empresa de quaisquer natureza, criando-se um direito de regresso em 

relação à sociedade e aos sócios para ele ser ressarcido nestes autos, se vier 

a ser obrigado a pagar as dívidas por decisão judicial. 4) Também fica 

ajustado que a perícia abrangerá uma prestação de contas entre a sociedade 

e sócios remanescentes e o autor, visando especificamente a apuração de 

crédito oriundo de distribuição de lucros ou de pró-labore (diretos ou 

indiretos) no período de 01.1.2014 até 30.10.2014. Fica autorizado que o 

perito considere m 01.1.2014, os saldos de créditos em aberto e devidos 

por anos anteriores aos sócios (controle gerencial, ainda que sem 

formalização em balanço) de pró-labores, distribuição de lucros e 

comissões retidos (não pagos). 

O autor solicitou ao perito que levantasse o balanço de determinação da 

sociedade e de suas coligadas, bem como a apuração do goodwill da sociedade assim como 

de suas marcas233. Os réus apresentaram quesitos que diziam respeito à situação patrimonial 

da sociedade na data da dissolução234. 

Inicialmente, o perito levantou os balanços patrimoniais da sociedade em 

dissolução sem quaisquer ajustes, ou seja, sem atualizar os ativos a valor de mercado e os 

passivos a valor presente. Em seguida, avaliou o que seria o fundo de comércio da sociedade 

e somou tal valor ao patrimônio líquido.  

                                                 
231 TJSP AC 1002808-33.2015.8.26.0002, fl. 20. 
232 TJSP AC 1002808-33.2015.8.26.0002, fl. 208. 
233 TJSP AC 1002808-33.2015.8.26.0002, fl. 228. 
234 TJSP AC 1002808-33.2015.8.26.0002, fl. 219. 
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Para avaliação do fundo de comércio, o perito considerou as seguintes 

premissas235: 

(i) ciclo futuro de recomposição ou de influência do trabalho, durante o 

qual ainda se fariam sentir os efeitos administrativos da atual direção; 

(ii) taxa de juros para desconto dos lucros futuros; 

(iii.) os valores mensais dos resultados dos exercícios sociais 2010 a 2014, 

foram devidamente homogeneizados para a data do laudo, uma vez que a 

premissa fundamental consiste em considerar os lucros/prejuízos em 

moeda de poder aquisitivo constante, utilizando-se como indexador a 

variação dos índices constantes da Tabela Prática de Atualização 

Monetária dos Débitos Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo; 

A partir dessas premissas, o perito aplicou a seguinte fórmula para cálculo do 

fundo de comércio em conjunto com um fator de capitalização236: 

𝐹𝑐 = 𝑅𝑙𝑚 𝑥 
(1 − 𝑖)𝑛 − 1

𝑖(1 + 𝑖)𝑛
 

FC: fundo de comércio 

Rlm: resultado líquido médio 

n: número de períodos 

i: taxa de juros 

O perito não justificou a construção matemática da fórmula, nem trouxe 

referência bibliográfica sobre sua utilização. Mas, dadas as premissas utilizadas, observa-se 

que a fórmula trata de um critério econômico de avaliação da sociedade com base no lucro 

acima de determinado percentual, ou seja, um modelo simplificado do FCD.  

A partir disso, o perito identificou o resultado líquido médio mensal da sociedade 

e apurou o valor do fundo de comércio do autor em cada uma das sociedades coligadas à 

sociedade em dissolução237. Em sua conclusão o perito asseverou que “a característica do 

fundo de comércio reside fundamentalmente na capacidade da entidade em gerar fluxos de 

caixa positivos nos exercícios seguintes” 238. 

                                                 
235 TJSP AC 1002808-33.2015.8.26.0002, fls. 411/412. 
236 TJSP AC 1002808-33.2015.8.26.0002, fl. 416. 
237 TJSP AC 1002808-33.2015.8.26.0002, fl. 421/424. 
238 TJSP AC 1002808-33.2015.8.26.0002, fl. 459. 
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Os réus apresentaram, em conjunto com seu assistente técnico, críticas ao laudo 

pericial, inclusive pela inobservância da metodologia do balanço de determinação239. Em 

resposta, o perito esclareceu que a metodologia utilizada não era incompatível com o critério 

de apuração de haveres estabelecido em cláusula contratual240. Além disso, o perito realizou 

correções de erro material na elaboração do laudo que não importam para a presente 

análise241. 

Em sede de sentença, o juiz acolheu as conclusões do laudo pericial sem tratar 

do critério de apuração dos haveres, afirmando que acolhia o laudo “diante da adequada 

justificativa para o valor da participação societária do autor, notadamente as considerações 

sobre ‘fundo de comércio’ e ‘patrimônio líquido’”242. 

Em sede de apelação, o TJSP entendeu que a despeito da figura do sócio que se 

retirava ser relevante na referida sociedade, tal “ponderação não prejudica a análise do 

fundo de comércio na apuração dos haveres”  e cita decisões do TJSP que entenderam pela 

inclusão do fundo de comércio “também nas hipóteses envolvendo sociedades em que a 

figura do sócio é essencial para o desenvolvimento da atividade”243. Entendeu que “a 

apuração de haveres na forma contratada acabou sendo desconsiderada pelas partes”, 

ocasião em que “o objetivo, portanto, é buscar a situação patrimonial da sociedade ao 

tempo da extinção parcial dela, no caso no momento da retirada do sócio, nos termos do 

art. 1031 do CC”244. 

Em suas razões do voto, o Relator trouxe decisões do STJ que tratam da apuração 

de haveres pelo balanço de determinação. Em seguida, indicou correta a avaliação realizada 

pelo perito e concluiu que “admitindo que o método de avaliação utilizado pelo perito é 

adequado por se aproximar do valor real de mercado das empresas, fica confirmada a 

metodologia empregada e, em consequência, os haveres”245.  

6.3.1. Observações sobre o caso 

A decisão em questão desrespeita os princípios da apuração de haveres por 

completo. A uma porque os ativos e passivos do balanço de determinação elaborado não 

                                                 
239 TJSP AC 1002808-33.2015.8.26.0002, fl. 482/524. 
240 TJSP AC 1002808-33.2015.8.26.0002, fl. 577. O perito fez referência à cláusula do acordo de sócios, que 

estabelece as mesmas premissas que a cláusula do contrato social, já aqui transcrita. 
241 TJSP AC 1002808-33.2015.8.26.0002, fl. 613. 
242 TJSP AC 1002808-33.2015.8.26.0002, fl. 709. 
243 TJSP AC 1002808-33.2015.8.26.0002, fl. 1033. 
244 TJSP AC 1002808-33.2015.8.26.0002, fl. 1037. 
245 TJSP AC 1002808-33.2015.8.26.0002, fl. 1043. 
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foram avaliados conforme as premissas corretas, ou seja: a valor de mercado (ativos) e a 

valor presente (passivos). O perito simplesmente se valeu do balanço patrimonial da 

sociedade e incluiu no valor do patrimônio líquido o valor do fundo de comércio apurado.  

O fundo de comércio foi apurado por metodologia que considerou lucros futuros 

projetados a partir de lucros passados. Ora, se o sócio se desliga da sociedade, descabe a 

consideração de lucros futuros na avaliação de seus haveres. Isso porque, como dito alhures, 

o sócio não participa dos riscos futuros da sociedade. 

6.4. Caso em que o perito decidiu o critério de apuração de haveres 

O autor buscou a dissolução de sociedade limitada por quebra da affectio em 

sociedade limitada que previa o seguinte critério de apuração de haveres: 

Cláusula 11ª., parágrafo terceiro: No caso de retirada, morte ou exclusão 

de sócios ou dissolução da sociedade, o valor das quotas, considerada, pelo 

montante efetivamente realizado, liquidar-se-á com base na situação 

patrimonial da sociedade, verificada em balanço especialmente levantado, 

à data da resolução, e seus haveres lhe serão pagos em (doze) parcelas 

iguais, mensais e sucessivas, vencendo a primeira e 30 (trinta) dias após a 

apuração do valor246. 

Identificada a hipótese de dissolução parcial, o juízo nomeou perito para 

apuração dos haveres sem, contanto, fixar o critério, nem intimar as partes para apresentação 

de quesitos247. 

O perito iniciou seu laudo fazendo referência ao REsp 1.335.619/SP e pontuou 

que “o patrimônio da pessoa jurídica, para fins de apuração dos haveres, deve refletir o 

valor real de todos os bens (corpóreos ou incorpóreos), inclusive, a capacidade de geração 

de caixa ou expectativa de lucros futuros” 248. 

Durante os trabalhos periciais, o perito identificou que os sócios haviam 

contribuído com bens corpóreos e incorpóreos não contabilizados na empresa. O perito 

também afirmou que “a fim de tornar o patrimônio líquido justo, real e, principalmente, 

conforme os Princípios da Contabilidade, a perícia procedeu com os cálculos para 

apurações do fundo de empresa (desenvolvido restritamente com base nas informações 

constantes nas  demonstrações contábeis da empresa do período de 2015 e nas evidências  

                                                 
246 TJSP AC 2013837-49.2015.8.26.0562, fl. 12. 
247 TJSP AC 1013837-49.2015.8.26.0562, fl. 46. 
248 TJSP AC 1013837-49.2015.8.26.0562, fl. 489. 
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reunidas pela perícia) e dos valores repassados pelos sócios à entidade a  título de 

Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)” 249.  

Segundo o perito, o fundo de comércio deveria ser calculado a partir do excesso 

de rendimentos obtido pelo investidor em comparação com a remuneração da caderneta de 

poupança250. 

Utilizando-se dessa metodologia, o perito apurou o fundo de comércio em quatro 

etapas: 

1) Identificação do lucro normalizado da sociedade: R$ 121.435,80; 

2) Identificação do valor correspondente a 6% (remuneração da poupança) 

de retorno sobre os ativos da sociedade: R$ 17.756,18; 

3)  Subtração do item 1 pelo item 2, para se auferir o excesso de retorno 

sobre os ativos: R$ 103.679,62; 

4) Divisão do item 3 pelo dobro da remuneração da caderneta de poupança: 

R$ 863.996,80; 

5) Divisão do item 4 por seis meses, que seria o período em que a sociedade 

poderia teria operado no ano de 2015: R$ 431.998,40; 251 

Após, o perito identificou o patrimônio líquido contábil da sociedade (ou seja, 

não reavaliou os ativos a valor de mercado e os passivos pelo valor atualizado) e somou os 

adiantamentos para futuros aumentos de capital, chegando ao valor final de R$ 727.934,80 

para a sociedade como um todo, como se vê a seguir252.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
249 TJSP AC 1013837-49.2015.8.26.0562, fl. 495. 
250 TJSP AC 1013837-49.2015.8.26.0562, fl. 496: Em seu laudo, o perito afirmou que essa metodologia de 

avaliação do fundo de comércio teria sido desenvolvida por Wilson Alberto Zappa Hoog e fez referência à 

obra: Hoog, Wilson Alberto Zappa. Fundo, cit., p. 206. 
251 TJSP AC 1013837-49.2015.8.26.0562, fl. 499. 
252 TJSP AC 1013837-49.2015.8.26.0562, fl. 503. 
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Balanço de determinação 

Ativo 

Não circulante imobilizado R$ 295.936,40 

Móveis e utensílios R$ 141.163,63 

Benfeitorias em propriedades de terceiros R$ 126.277,22 

Máquinas e equipamentos R$ 14.237,55 

Computadores e equipamentos R$ 14.258,00 

Não circulante intangível (Goodwill) R$ 431.998,40 

Total do ativo R$ 727.934,80 

Passivo 

Patrimônio líquido R$ 727.934,80 

Capital social R$ 40.000,00 

AFAC R$ 374.336,28 

Goodwill R$ 431.998,40 

Prejuízo acumulado R$ 118.399,88 

Total do passivo R$ 727.934,80 

 

Dada a participação societária do autor, o valor para seus haveres na data da 

decretação da dissolução parcial pelo juízo seria de R$ 363.967,40253. 

Em sede de sentença, o juízo julgou a ação procedente e determinou o pagamento 

de haveres ao autor conforme laudo pericial254.  

No recurso de apelação, o réu alegou que o perito havia superavaliado o fundo 

de comércio porque a sociedade somente teria passado a ser operacional em julho de 2015 

(um mês após a dissolução da sociedade), “de modo que a projeção dos números contábeis 

realizada pelo perito judicial encontra-se distorcida” 255.  

Em resposta a esse ponto, o TJSP esclareceu que as “alegações genéricas de que 

o cálculo da expectativa de lucros futuros não encontram amparo na realidade da empresa 

que iniciava suas atividades, sem a demonstração efetiva do erro dos cálculos, não levam a 

conclusão diversa daquela alcançada pelo perito judicial” e que “os cálculos do perito 

                                                 
253 TJSP AC 1013837-49.2015.8.26.0562, fl. 504. 
254 TJSP AC 1013837-49.2015.8.26.0562, fl. 585. 
255 TJSP AC 1013837-49.2015.8.26.0562, fl. 700. 
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foram realizados em abril de 2016, de modo que não estava fora do alcance do apelante 

demonstrar a inconsistência do laudo pericial no tocante à expectativa de lucro”256. 

Além disso, o TJSP ressaltou que “na dissolução de sociedade, a apuração de 

haveres do sócio retirante deve ser efetivada como se se tratasse de dissolução total” de 

“maneira a evitar o locupletamento indevido da sociedade e daqueles que a integram”257.  

6.4.1. Observações sobre o caso 

Esse caso talvez seja o que mais se destaque em relação aos outros, a uma porque 

foi o perito quem decidiu o critério de apuração de haveres e a duas porque o fundo de 

comércio foi calculado com base nos resultados que a sociedade auferiu após a retirada do 

autor. 

Resta demonstrado aqui que o perito não se valeu da máxima de que deve 

“restringir-se ao que foi decidido, ao que consta dos dispositivos do acórdão exequendo, ao 

bem jurídico atribuído, sob pena de substituir-se na função jurisdicional, própria e privada 

do juiz, rejulgando o julgado e dando azo à verdadeira aberração judiciária”258. 

O fato que mais chama a atenção na escolha, pelo perito, do critério de apuração 

dos haveres, é que o critério escolhido foi aquele adotado no julgamento do REsp 

1.335.619/SP, que trata do primeiro caso abordado neste capítulo, uma decisão que 

desvirtuou por completo o espírito da apuração de haveres. 

O impacto de uma decisão do STJ para a vida jurídica é enorme e o que se viu 

no presente processo é que tal decisão acabou por impactar também a lógica de raciocínio 

do perito. 

Como narrado acima, o autor do processo se retirou da sociedade antes que esta 

entrasse em operação. O juízo nomeou o perito como avaliador e como administrador da 

sociedade enquanto os sócios estavam em litígio. O perito além de não preparar o balanço 

de determinação com base nos valores atualizados, se valeu de lucros obtidos muito tempo 

após a data-base para a apuração dos haveres. 

O TJSP, por sua vez, após permitir que o fundo de comércio fosse avaliado por 

perspectiva de rentabilidade e incluído nos haveres, encerrou a decisão com a consideração 

de que “na dissolução de sociedade, a apuração de haveres do sócio retirante deve ser 

                                                 
256 TJSP AC 1013837-49.2015.8.26.0562, fl. 701. 
257 TJSP AC 1013837-49.2015.8.26.0562, fl. 697. 
258 ALVIM, Arruda. Coleção, cit., p. 306. 
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efetivada como se se tratasse de dissolução total” de “maneira a evitar o locupletamento 

indevido da sociedade e daqueles que a integram” 259, o que é uma completa inconsistência 

com o conteúdo da decisão. Isso porque, como dito acima, o sócio se retirou da sociedade 

antes mesmo que ela entrasse em operação, não fazia qualquer sentido ao TJSP incluir o 

fundo de comércio num caso como esse. 

Interessante notar que sem a inclusão do fundo de comércio, os haveres do sócio 

retirante seriam reduzidos quase que pela metade. Isso significa que a sociedade dissolvida 

parcialmente foi onerada em pagar praticamente todo seu patrimônio líquido (se não 

houvesse fundo de comércio) ao sócio que se retirou. 

6.5. TJSP deu desconto no valor do fundo de comércio porque parte 

da clientela tinha se desligado da sociedade após a saída do sócio 

Em ação de dissolução parcial de sociedade, a sentença que determinou a 

dissolução, determinou que os haveres fossem apurados da seguinte forma: 

Embora não se possa falar em reconhecimento do pedido, diante da 

manifestação do réu, concordando com sua exclusão da sociedade e 

consequente dissolução parcial, resta evidente o rompimento da affectio 

societatis, razão pela qual a demanda deve ser julgada procedente. 

Permanece, então, a questão da apuração dos haveres. Referida apuração 

é instrumento aplicado às hipóteses de dissolução parcial das sociedades 

para se aquilatar o valor do sócio pré-morto, dissidente ou excluído, 

observando-se que se a retirada for motivada (baseada em justa causa ou 

perda da affectio societatis) será levado em conta o real patrimônio social 

que se retira. Por outro lado, quando a retirada se der por força de alteração 

contratual ou de forma imotivada, observar-se-á o contrato social na 

apuração dos haveres do sócio, salvo manifesto locupletamento sem causa 

dos remanescentes, caso em que será elaborado balanço especial para a 

determinação do quinhão devido ao sócio dissidente, seguindo-se o 

estatuto societário quanto à forma de pagamento. Não há qualquer óbice a 

que tal verificação ocorra em momento posterior, por ocasião da 

liquidação da sentença (...) Por isso, impõe-se o acolhimento do pedido, 

resolvendo-se a sociedade em relação à parte-ré e apurando os seus haveres 

em balanço a ser especialmente levantado para este fim, por perito a ser, 

oportunamente, nomeado pelo juízo, tendo como referência a data do 

ajuizamento da ação, ocasião em que manifestada a intenção de 

desligamento do sócio e levando-se em conta o valor real dos ativos, de 

forma mais exata e ampla possível, e não o valor contábil, podendo o perito 

examinar todos os livros e documentos da sociedade. Ante o exposto, julgo 

PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados nesta ação, para determinar a 

                                                 
259 TJSP AC 1013837-49.2015.8.26.0562, fl. 697. 
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dissolução parcial da sociedade, com a exclusão da parte ré do quadro 

societário, cujos haveres serão apurados na forma acima discriminada260. 

Para fins de esclarecimento, o contrato social previa, em sua cláusula 13ª., que: 

Décima Terceira: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade 

continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não 

sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios 

remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base 

na situação patrimonial da sociedade à data da resolução, verificada em 

balanço especialmente levantado261. 

Em sede de liquidação de sentença, o juízo determinou a produção de prova 

pericial para apuração dos haveres e abriu prazo para que as partes apresentassem quesitos 

e indicassem assistentes técnicos262. 

Os autores não apresentaram quesitos. O réu requereu ao perito, por meio de uma 

série de quesitos, que avaliasse todos os ativos tangíveis e intangíveis da sociedade, “da 

forma mais ampla e abrangente”. Solicitou que o perito considerasse “os resultados 

econômicos reais obtidos pela sociedade nos últimos dez anos” 263. 

No laudo, o perito informou que seus trabalhos tiveram como escopo “o cálculo 

do Valor Econômico da Empresa, bem como o cálculo do goodwill” 264. Em seguida, o perito 

afirmou que para a avaliação do valor econômico da sociedade “o método que se mostra 

adequado para as avaliações em âmbito judicial e, está em consonância com as 

características da empresa em análise, é o método dos lucros passados incorridos” 265. De 

acordo com o perito: 

neste caso, o goodwill é calculado a uma taxa de juros estimada e desconta-

se o excesso de rendimento obtido pela diferença entre o lucro corrigido 

ou normalizado e a remuneração do ativo operacional. Portanto, levando 

em consideração o patrimônio líquido da empresa, se o lucro exceder a 

rentabilidade dos ativos proporcionada pela aplicação no mercado 

financeiro, o goodwill será positivo, pelo excesso de rendimento 266.  

A partir dessa explicação, o perito isolou os ativos operacionais da sociedade 

(R$ 1.837.553,36), identificou o fluxo de caixa livre para a empresa (R$ 824.229,98) e 

aplicou uma taxa de desconto de 12%. Assim, concluiu que as atividades operacionais da 

                                                 
260 TJSP, AI 2045721-19.2015.8.26.0000, transcrição da sentença, fls. 6/7. 
261 TJSP, AI 2045721-19.2015.8.26.0000, fl. 51. 
262 TJSP, AI 2045721-19.2015.8.26.0000, fl. 560. 
263 TJSP, AI 2045721-19.2015.8.26.0000, fl. 567. 
264 TJSP, AI 2045721-19.2015.8.26.0000, fl. 601. 
265 TJSP, AI 2045721-19.2015.8.26.0000, fl. 610. 
266 TJSP, AI 2045721-19.2015.8.26.0000, fl. 607. 
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sociedade em dissolução rendem o valor excessivo anual de R$ 675.903,51. Para se chegar 

ao valor do goodwill, o perito dividiu o excesso de rendimentos pela taxa de juros, 

multiplicada por 2 (i x 2), chegando ao valor de R$ 2.816.264,91. O valor do goodwill foi 

somado ao valor do patrimônio líquido contábil da empresa, chegando-se ao valor de 

R$ 4.653.818,27. Como o sócio retirante era proprietário de R$ 11,25% da sociedade, seus 

haveres montariam a quantia de R$ 523.554,56267. 

Após a emissão do laudo pericial, o juízo excluiu dos haveres o valor do fundo 

de comércio sob o seguinte fundamento: 

sobreleva notar que para apuração do valor devido ao sócio excluído do 

quadro societário o vistor judicial se utilizou do método dos lucros 

passados incorridos, não tendo havido, no que tange à adoção do referido 

critério, sólida impugnação. Não há como se olvidar, porém, que para 

determinação do valor das quotas do sócio excluído o auxiliar do Juízo 

computou um significativo valor a título de goodwill. E é nesse ponto, 

fundamentalmente, que reside a impugnação oposta pelos sócios 

remanescentes. Ora, de acordo com o artigo 1.031 do Código Civil, ‘nos 

casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio, o valor da sua 

quota, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á, 

salvo disposição contratual em contrário, com base na situação patrimonial 

da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente 

levantado’. Malgrado indiscutivelmente em alguns casos o goodwill, 

assim compreendido o fundo empresarial, ou seja, o valor agregado à 

sociedade por força da organização de ativos que possibilita o 

desenvolvimento de suas atividades e que supera a soma do valor de 

mercado de todos estes ativos, possa ser incluído para fins de levantamento 

do balanço especial a servir de referencial para determinação do valor das 

quotas do sócio excluído, tal critério aqui não se aplica. Afinal, é evidente, 

a despeito da aparente organização empresarial da sociedade, constituída 

com a roupagem limitada, que para captação dos clientes dela o fator 

preponderante era a capacidade, individual, de cada um dos profissionais 

que a integravam. Em outras palavras, os serviços prestados pela sociedade 

ostentam natureza personalíssima, sendo impossível, dada a vinculação 

que se estabelece entre cada paciente e o profissional que o atende, a 

atribuição de um componente financeiro à clientela (freguesia), 

provavelmente o elemento mais importante do fundo empresarial 

(aviamento ou goodwill). E tal capacidade pertence, exclusivamente, a 

cada um dos profissionais/sócios, não sendo qualificável como ativo, 

social, passível de consideração para aferição do valor da quota parte dos 

demais. Anoto que embora seja possível, como inclusive já salientado, em 

sociedade composta para o exercício de profissões regulamentadas, tais 

como a Medicina e a Advocacia, o reconhecimento da indenizabilidade do 

goodwill, tal apenas ocorrerá quando a consolidação do nome/reputação 

dela no mercado em que atua e a fidelização de seus clientes for dissociável 

da pessoa de seus sócios. Não é isto, porém, o que se verifica na hipótese 

                                                 
267 TJSP, AI 2045721-19.2015.8.26.0000, fl. 613. 
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em tela, bastando, para se firmar conclusão a esse respeito, a par de outros 

elementos colacionados aos autos, analisar o conteúdo da contestação 

ofertada nos autos, da qual se extrai que na sociedade o Sr. Carlos 

Henrique Fontana Vieira desenvolvia, no ramo da Medicina, atividade 

delimitada, inconfundível com a de seus outros sócios (na área da 

Ginecologia e Obstetrícia), sendo que por força de sua atuação desde a 

fundação da clínica a sociedade seria inclusive com ele confundida pelos 

pacientes e demais pessoas na Cidade de Santo André (fls. 101). (...) 

Destarte, para escorreita apuração do justo valor devido ao sócio excluído 

deve ser afastado o goodwill, resultando, em subsistindo inalterados os 

demais fundamentos expostos no laudo pericial, no montante equivalente 

a R$206.724,75 (11,25% de R$1.837.553,26), o qual deverá ser 

atualizado, com base nos referenciais da Tabela Prática do TJSP, até a data 

do depósito comprovado as fls. 238, abatendo-se, do resultado obtido, o 

valor depositado (R$20.000,00), atualizando-se, após, a diferença pelos 

mesmos referenciais 268. 

Dessa decisão foi apresentado agravo de instrumento pelo sócio que se retirou 

da sociedade, alegando que o fundo de comércio deveria ter mantido nos haveres eis que a 

sentença de dissolução havia previsto a apuração de haveres “da forma mais ampla e 

abrangente” 269. 

Em sede de agravo de instrumento, o TJSP esclareceu que “antes de se afirmar, 

ou negar a indenização do fundo de comércio, [deve-se] analisar cada caso concreto à vista 

das peculiaridades e da natureza das atividades sociais” 270. Em seguida, esclareceu que o 

fato de a sentença de dissolução ter determinado a apuração “de forma mais exata e ampla 

possível” não significa que haveria a incidência de aviamento271. 

O TJSP apontou que apesar de se entender que em sociedades de prestação de 

serviços médicos a atividade desenvolvida é personalíssima, no caso em tela, a clínica de 

serviços – medicina de massa – tinha nome consolidado em razão de vinte anos de atividade. 

E arrematou afirmando que seria natural que o sócio retirante levasse consigo parte da 

clientela, o que poderia provocar queda no faturamento da clínica. Esses dois fatores levaram 

o TJSP a incluir o goodwill mas com um desconto de 15% sobre o valor encontrado pelo 

perito272. 

 

                                                 
268 TJSP, AI 2045721-19.2015.8.26.0000, transcrição da decisão de liquidação de sentença, fls. 4/5. 
269 TJSP, AI 2045721-19.2015.8.26.0000, fl. 613. 
270 TJSP, AI 2045721-19.2015.8.26.0000, fl. 795. 
271 TJSP, AI 2045721-19.2015.8.26.0000, fl. 796. 
272 TJSP, AI 2045721-19.2015.8.26.0000, fl. 799. 
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6.5.1. Observações sobre o caso 

Novamente o perito não elaborou o balanço de determinação pelos valores de 

mercado para os ativos e valores presentes para os passivos, fato que por si somente, já seria 

suficiente para causar espécie ao estudo da apuração de haveres. 

Em relação ao fundo de comércio, como já dito anteriormente, tal instituição não 

deveria ser incluída nos haveres. A solução trazida pelo TJSP não foi suficiente para 

compatibilizar a perícia do referido processo com o comando legal. Como dito, o TJSP 

descontou 15% dos valores a título de fundo de comércio porque o sócio que se retirou levou 

consigo parte da clientela. O percentual de 15% descontado pelo TJSP, arbitrariamente, diga-

se de passagem, não possui qualquer racional econômico ou jurídico, já que até mesmo a 

participação do autor da sociedade girava em torno de 11%.  

Essa forma de solução já havia sido utilizada pelo STJ em decisão a respeito do 

fundo de comércio.  

No julgamento do Recurso Especial 968.317-RS, cuja decisão foi tomada por 

unanimidade, o Ministro Relator João Otavio de Noronha decidiu pela manutenção do fundo 

de comércio na apuração dos haveres de sociedade publicitária, descontando-se, no entanto, 

o valor da clientela levada pelo sócio retirante273.  

O impacto de uma decisão, do STJ, diga-se de passagem, inconsistente com a lei 

e com os princípios que norteiam a apuração de haveres pode ter mais reflexos do que o 

mero dissabor entre as partes daquele processo, como foi o caso aqui. 

Importante esclarecer que a clientela não deveria ser um elemento que gerasse 

tamanha discussão na apuração dos haveres. 

Isso porque, como ensina Priscila Fonseca, a clientela não integra o fundo de 

comércio, por não poder ser apropriada274. No mesmo sentido entende Alfredo Assis 

Gonçalves ao afirmar que “[n]ão é a clientela um bem incorpóreo do estabelecimento 

comercial porque, como conjunto (ainda que indeterminado) de pessoas não pode ser 

transformada em bem, em objeto de direito”275. 

                                                 
273 STJ, 4ª Turma, REsp 968.317/RS, Min. Rel. João Otávio de Noronha, v.u., j. 14.4.2009. 
274 FONSECA, Priscila M. P. Corrêa da. Dissolução, cit., p. 215. 
275 NETO, Alfredo de Assis Gonçalves. Direito, cit, p. 583. 
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A propósito, como esclarece Rubens Requião, o fundo de comércio não inclui a 

clientela, mas é o meio pelo qual se atrai a clientela276. 

6.6. Caso em que o perito avaliou os imóveis em data diversa da data 

da dissolução da sociedade 

Em ação de dissolução parcial de sociedade, o autor pugnou pela apuração dos 

haveres como se se tratasse de dissolução total277. Em contestação, os réus se puseram de 

acordo com a apuração de haveres por meio do “balanço de determinação, [que] foi feito 

pelo contador da empresa”, devendo ser acrescido o fundo de comércio278. 

Em sentença, o juízo julgou procedente a ação de dissolução parcial da sociedade 

e nomeou perito para que procedesse o “balanço para determinação dos haveres” 279. As 

partes apresentaram quesitos relacionados à avaliação dos ativos de forma independente, não 

tendo discutido a forma de elaboração do balanço de determinação, nem a forma de avaliação 

do fundo de comércio. 

Houve dois laudos periciais. No primeiro laudo, o perito elaborou o que 

denominou de “balanço de apuração de haveres”, que teria atualizado os ativos 

imobilizados da sociedade por meio da “tabela prática para cálculo de atualização 

monetária dos débitos judiciais” 280. A propósito, esclareça-se que os ativos devem ser 

avaliados a preço de mercado e não atualizados por determinado índice de correção. 

Em relação ao fundo de comércio, o perito afirmou que seu valor “equivaleria a 

10 (dez) vezes a média mensal da receita bruta dos últimos 12 (doze) meses” antes da saída 

do sócio281. Essa métrica foi apresentada sem qualquer justificativa. 

A partir disso, o perito somou o valor encontrado a título de fundo de comércio 

ao valor do patrimônio líquido indicado no balanço levantado na data da saída do autor282. 

Houve um segundo laudo pericial, haja visto que o juízo entendeu que o perito 

não havia esclarecido todos os pontos relevantes no primeiro laudo, por meio do qual o perito 

avaliou os bens imóveis a preço de mercado na data da elaboração do laudo283, ao invés de 

                                                 
276 REQUIÃO, Rubens. Curso, cit., p. 332. 
277 TJSP, AI 2096569-73.2016.8.26.0000, fl. 54. 
278 TJSP, AI 2096569-73.2016.8.26.0000, fl. 67. 
279 TJSP, AI 2096569-73.2016.8.26.0000, fl. 110. 
280 TJSP, AI 2096569-73.2016.8.26.0000, fl. 141. 
281 TJSP, AI 2096569-73.2016.8.26.0000, fl. 142. 
282 TJSP, AI 2096569-73.2016.8.26.0000, fl. 143. 
283 TJSP, AI 2096569-73.2016.8.26.0000, fl. 227. 
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avaliá-los na data da retirada do autor. O perito avaliou o fundo de comércio a partir do 

excesso de lucros operacionais após a remuneração do capital mas, desta vez, projetou os 

resultados para cinco anos após a saída do autor da sociedade, o que o levou a encontrar um 

valor diverso do fundo de comércio avaliado no primeiro laudo284. 

A sociedade dissolvida apresentou parecer de seu assistente técnico pugnando 

pela rejeição do segundo laudo pericial. De acordo com referido documento, entre outras 

críticas, o fundo de comércio deveria ser avaliado a partir da divisão do lucro operacional 

médio, de cinco anos, pela rentabilidade do negócio285. Além disso, o parecer técnico 

também entendeu que o patrimônio líquido da sociedade era negativo e que os imóveis 

deveriam ter sido avaliados na data da retirada do autor da sociedade, ano de 2000286. Tanto 

no laudo pericial, como no parecer do assistente técnico da sociedade dissolvida, os imóveis 

foram avaliados em separado do balanço da sociedade. 

Após essa manifestação, o juízo determinou que os imóveis fossem avaliados 

por engenheiro considerando-se a data da saída do sócio, que assim o fez287. O perito refez 

a avaliação dos imóveis e chegou a valor próximo aquele encontrado por engenheiro288. 

Na sentença de liquidação, o juízo homologou os valores encontrados no balanço 

patrimonial na data de saída do sócio289. Com relação ao fundo de comércio, o juízo 

esclareceu que apesar de se tratar de clínica de exames médicos, o sócio retirante leva 

consigo seu nome, que “de certo modo, como não poderia deixar de ser, desfalca a 

sociedade, na medida diretamente proporcional de seu prestígio pessoal no meio em que 

atua”290. Após essas considerações, o juízo entendeu que o autor deveria receber o 

correspondente a sua participação na sociedade em relação ao balanço do ano em que dela 

se desligou, somado do valor apurado a título de fundo de comércio291. O juízo entendeu 

excessivo o valor do fundo de comércio apontado pelo laudo pericial, em razão da atividade 

personalíssima desenvolvida pela sociedade (clínica médica): 

Ao sair da clínica ou do centro de exames, o profissional leva consigo, 

obviamente, sua reputação, de certo modo, como não poderia deixar de 

                                                 
284 TJSP, AI 2096569-73.2016.8.26.0000, fl. 240. 
285 TJSP, AI 2096569-73.2016.8.26.0000, fl. 299. 
286 TJSP, AI 2096569-73.2016.8.26.0000, fls. 301/303. 
287 TJSP, AI 2096569-73.2016.8.26.0000, fl. 309. 
288 TJSP, AI 2096569-73.2016.8.26.0000, fl. 361. 
289 TJSP, AI 2096569-73.2016.8.26.0000, fl. 435. 
290 TJSP, AI 2096569-73.2016.8.26.0000, fl. 435. 
291 TJSP, AI 2096569-73.2016.8.26.0000, fl. 435. 
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ser, desfalca a sociedade, na medida diretamente proporcional de seu 

prestígio no meio em que atua292. 

Assim, considerado as peculiaridades da sociedade em questão já descritas 

acima, acatou o valor encontrado pelo assistente técnico dos réus, que era inferior aquele 

apurado pelo perito293. 

Em sede de agravo de instrumento da decisão de liquidação de sentença, o TJSP 

entendeu pelo cabimento do fundo de comércio na apuração de haveres294. A principal 

discussão em sede de agravo de instrumento dizia respeito ao critério de avaliação do fundo 

de comércio utilizado pelo assistente técnico e adotado pelo juízo, que era diverso daquele 

utilizado pelo perito. O TJSP entendeu que “a diferença do método adotado para apuração 

do fundo de comércio não significa que o cálculo esteja incorreto ou que tenha havido má-

fé do n. perito judicial. Afinal, havendo diversas fórmulas para o seu cálculo, o seu resultado 

pode ser distinto”, mantendo, dessa forma, o valor encontrado pelo assistente técnico295. 

Em seguida, o Relator esclareceu que determinado valor de passivo da sociedade 

na data de sua resolução deveria ter sido incorporado ao valor dos haveres do autor. Isso 

porque “se houvesse a dissolução total da sociedade, tal valor seria arcado por todos” 296. 

6.6.1. Observações sobre o caso 

Primeiramente, é de se destacar que perito não poderia ter avaliado os imóveis 

de forma independente. Os ativos imobilizados são avaliados por engenheiros, por 

decorrência da Resolução 345/1990, artigo 2, do Conselho Federal de Engenharia e 

Arquitetura297. 

A respeito do critério de avaliação de ativos imobiliários, veja-se o julgamento 

da Apelação de n° 0023263-79.2001.8.26.0114, em que o TJSP esclareceu que o valor da 

avaliação do imóvel de propriedade da sociedade deveria ser o valor de mercado, avaliado 

pelo critério de múltiplo. A apelante impugnou o laudo pericial de apuração de haveres, sob 

o fundamento de que a avaliação do imóvel deveria ter sido realizada pelo valor venal do 

                                                 
292 TJSP, AI 2096569-73.2016.8.26.0000, fl. 437. 
293 TJSP, AI 2096569-73.2016.8.26.0000, fl. 437. 
294 TJSP, AI 2096569-73.2016.8.26.0000, fl. 500. 
295 TJSP, AI 2096569-73.2016.8.26.0000, fl. 506. 
296 TJSP, AI 2096569-73.2016.8.26.0000, fl. 506. 
297 Art. 2o - Compreende-se como a atribuição privativa dos Engenheiros em suas diversas especialidades, dos 

Arquitetos, dos Engenheiros Agrônomos, dos Geólogos, dos Geógrafos e dos Meteorologistas, as vistorias, 

perícias, avaliações e arbitramentos relativos a bens móveis e imóveis, suas partes integrantes e pertences, 

máquinas e instalações industriais, obras e serviços de utilidade pública, recursos naturais e bens e direitos que, 

de qualquer forma, para a sua existência ou utilização, sejam atribuições destas profissões. 
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imóvel. Em sua decisão, o TJSP esclareceu que o valor venal do imóvel importa para fins 

fiscais e que seu efetivo valor é que deve ser considerado nos haveres298. 

Para fins de esclarecimentos, a avaliação por múltiplos consiste em realizar um 

ativo com base em como o mercado precifica um ativo semelhante ou comparável299. Para 

se avaliar ativos em comparação com outros semelhantes no mercado é necessário, 

inicialmente, criar bases de comparação, como preço/m2, por exemplo, o que é denominado 

de múltiplo. Uma vez definido o múltiplo para aquele mercado, passa-se a utilizá-lo como 

parâmetro de precificação dos ativos pares300. 

No mesmo sentido, veja-se o julgamento da apelação 0047143-

40.2004.8.26.0100, julgado em 22.6.2016, de relatoria do Des. Hamid Bdine. Nesse caso, 

entendeu-se correta a avaliação dos ativos imobilizados da sociedade pelo método referido 

como “evolutivo”, por meio do qual o terreno seria avaliado pelo critério de múltiplos e a 

construção, as benfeitorias no terreno, seriam avaliadas pelo valor de venda de tais 

benfeitorias. A referência ao valor de venda é compatível com o valor de mercado do ativo, 

conforme diretriz já definida no começo desta seção. 

Poderia muito bem ter o perito, desde o início, buscado indicação técnica de 

engenheiro para avaliar o imóvel, bastava seguir a legislação aplicável ao caso.  

Outra inconsistência deste caso tratou do fundo de comércio. O TJSP uma vez 

mais desrespeitou a lógica da apuração de haveres e incluiu o fundo de comércio, elemento 

que é incapaz de ser alienado em caso de dissolução total da sociedade. Interessante notar 

que nesse caso o juízo considerou que o sócio que se retirou levou consigo a porção da 

clientela que dizia respeito a seu faturamento na clínica, mas ainda assim entendeu cabível 

a inclusão do fundo de comércio na apuração dos haveres. 

6.7. Caso em que o perito se embasou em laudos emprestados e optou 

pelo valor menor do imóvel em respeito ao princípio contábil da prudência 

Em sede de liquidação de sentença de ação de apuração de haveres, os autores 

apresentaram agravo de instrumento em face de decisão que homologou laudo pericial que 

teria avaliado a sociedade em contradição com laudo anterior submetido ao contraditório das 

                                                 
298 Apelação n. 0023263-79.2001.8.26.0114. 2 a. CRDE, Relator Carlos Alberto Garbi, 11.4.2016. 
299 DAMODARAN, Aswath. Applied, cit., p. 1. 
300 DAMODARAN, Aswath. Applied, cit., p. 61. 
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partes301. Pleitearam os autores que seus haveres fossem apurados pelo “balanço especial” 

porque “a apuração de haveres simula a liquidação da sociedade para definir o valor do 

reembolso, ou seja, para garantir-se o equilíbrio na composição dos interesses, [assim] o 

sócio, na dissolução parcial deve receber exatamente o que receberia se fosse esta total” 

302. 

Segundo os autores, sua exclusão da sociedade teria se dado em 1.6.2001303 e, 

na mesma época, os sócios excluídos e os sócios remanescentes litigavam sobre a anulação 

de negócio jurídico (contrato de arrendamento e cessão de arrendamento) em que foi parte a 

sociedade em dissolução. Esclareça-se que a sociedade em dissolução era uma pedreira.  

No bojo da ação de anulação de negócio jurídico, foi apresentado laudo de 

avaliação, por uma das partes, para avaliar o “terreno, as benfeitorias, os equipamentos e as 

concessões de lavra, que tinha por objeto aferir o real valor de um arrendamento de 

jazida”304. Tal laudo concluiu que a sociedade (jazida, terreno + equipamentos) valia 

R$ 16.355.126,00305 e foi preparado a partir de um parecer técnico de avaliação utilizado em 

outro litígio entre os sócios no ano de 1994306. 

O laudo apresentado por uma das partes na ação de anulação de negócio jurídico 

considerou o valor de mercado do metro quadrado dos imóveis em outubro de 2001 e 

considerou a avaliação das máquinas e equipamentos referidos no parecer técnico de 1994, 

atualizados pela inflação e descontada a depreciação, o que o levou a manter o mesmo valor 

de tais máquinas e equipamentos para o ano de 2001307. A jazida foi avaliada por uma 

metodologia simplificada de fluxo de caixa descontado para projetos com prazo de 20 

anos308. Somando-se o valor da jazida ao valor de mercado do imóvel e ao valor dos 

equipamentos previstos no parecer técnico de 1994, chegou-se ao valor de 

R$ 16.355.126,00309. Na ocasião o avaliador também avaliou o preço do arrendamento do 

imóvel para exploração310. 

                                                 
301 TJSP AI 2174001-71.2016.8.26.0000, fls. 1/7. 
302 TJSP AI 2174001-71.2016.8.26.0000, fls. 31 e 34. 
303 TJSP AI 2174001-71.2016.8.26.0000, fl. 30. 
304 TJSP AI 2174001-71.2016.8.26.0000, fl. 38. 
305 TJSP AI 2174001-71.2016.8.26.0000, fl. 39. 
306 TJSP AI 2174001-71.2016.8.26.0000, fl. 38. 
307 TJSP AI 2174001-71.2016.8.26.0000, fl. 81. 
308 TJSP AI 2174001-71.2016.8.26.0000, fl. 82. 
309 TJSP AI 2174001-71.2016.8.26.0000, fl. 82. 
310 TJSP AI 2174001-71.2016.8.26.0000, fl. 82. 
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O laudo pericial produzido no bojo da ação de anulação de negócio jurídico 

chegou ao valor de R$ 17.317.139,00, que teria sido o laudo homologado pelo juízo daquela 

ação311. O laudo pericial foi preparado a partir da determinação do juízo para identificação 

do valor de mercado da sociedade312. Assim, avaliou-se o imóvel pelo preço de mercado e 

os equipamentos e máquinas foram avaliados considerando-se a depreciação e a inflação. A 

concessão da jazida foi avaliada por uma metodologia simplificada de fluxo de caixa 

descontado313. O valor final da avaliação para a sociedade foi de R$ 17.317.139,00314. Dado 

o valor da sociedade, o perito identificou o valor do arrendamento que era o objeto daquele 

processo315. 

Os autores requereram que os laudos de avaliação produzidos no bojo da ação 

de anulação de negócio jurídico fossem “utilizados como prova emprestada” na ação de 

apuração de haveres316. 

Em sede de contestação, os réus, entre outras alegações, concordaram que a 

apuração de haveres se desse como se se tratasse de dissolução total317. 

Em sentença, o juízo decidiu pela apuração de haveres “como se fosse liquidação 

total da sociedade” nomeando liquidante para tal função318. Nem os autores, nem os réus 

apresentaram quesitos. Apenas os réus constituíram assistente técnico319. 

No laudo pericial do processo de apuração de haveres, o perito apontou 

inconsistências nas demonstrações financeiras da sociedade em dissolução no ano de 

exclusão dos autores e em alguns anos anteriores320. 

O perito também afirmou que “a empresa apurou prejuízos desde 1996 até 2001, 

desta forma não [seria] é possível cálculo o fundo de comércio” 321. 

Em seguida, o perito afirmou que o patrimônio líquido ajustado da sociedade, à 

época da exclusão dos autores, seria de R$ 344.587,08 negativo e que “a perícia por zelo 

utilizou-se do laudo pericial [em realidade esse documento tratava-se do parecer técnico 

                                                 
311 TJSP AI 2174001-71.2016.8.26.0000, fl. 39. 
312 TJSP AI 2174001-71.2016.8.26.0000, fl. 86. 
313 TJSP AI 2174001-71.2016.8.26.0000, fl. 184. 
314 TJSP AI 2174001-71.2016.8.26.0000, fl. 186. 
315 TJSP AI 2174001-71.2016.8.26.0000, fl. 188. 
316 TJSP AI 2174001-71.2016.8.26.0000, fl. 40. 
317 TJSP AI 2174001-71.2016.8.26.0000, fl. 44. 
318 TJSP AI 2174001-71.2016.8.26.0000, fl. 49. 
319 TJSP AI 2174001-71.2016.8.26.0000, fl. 61. 
320 TJSP AI 2174001-71.2016.8.26.0000, fl. 62. 
321 TJSP AI 2174001-71.2016.8.26.0000, fl. 63. 
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juntado pelas partes no processo de anulação de negócio jurídico] de avaliação da pedreira 

de menor valor para apurar o valor total a ser divido pelos sócios” 322. A partir dessas 

premissas, o perito descontou o valor do patrimônio líquido negativo do valor de avaliação 

da sociedade mais conservador (R$ 16.355.126,00) e chegou ao resultado que a sociedade 

valia R$ 16.010.538,92323. 

Em resposta aos questionamentos dos assistentes técnicos (laudo 

complementar), o perito informou que “o princípio da prudência determina a adoção do 

menor valor para os componentes do ativo e de maior valor para os do passivo, sempre que 

apresentarem alternativas igualmente válidas para a quantificação das mutações 

patrimoniais que alterem o patrimônio líquido”, razão pela qual teria adotado o laudo de 

avaliação da pedreira que continha o menor valor324. 

Após essa manifestação o juízo homologou o laudo pericial325. Dessa decisão 

houve agravo de instrumento. 

Em sede de agravo de instrumento, o TJSP entendeu que o laudo pericial da ação 

de anulação de negócio jurídico teria sido “devidamente submetido ao contraditório, foi 

acolhido pela sentença e apurou que o valor da empresa (equivalente à soma dos valores 

do imóvel, equipamentos e concessão da lavra) alcançava R$ 17.317.139,00, para janeiro 

de 2001” 326. Em continuidade, observou que “não parece critério técnico a simples adoção 

do menor valor dentro os encontrados nos laudos supramencionados, com fundamento no 

‘princípio da prudência’”327. Assim, concluiu que tal laudo deveria prevalecer sobre o 

parecer técnico apresentado por uma das partes. 

Em seguida, o TJSP esclareceu que “a sentença liquidanda foi expressa ao 

determinar que a apuração deveria ser realizada como se fosse liquidação total da 

sociedade” de sorte que seria “razoável se adote o valor apurado pelo experto naqueloutra 

demanda (R$ 17.317.139,00) subtraindo-se a quantia de R$ 344.587,08 (correspondente ao 

patrimônio líquido negativo)”328. 

 

                                                 
322 TJSP AI 2174001-71.2016.8.26.0000, fl. 64. 
323 TJSP AI 2174001-71.2016.8.26.0000, fl. 64. 
324 TJSP AI 2174001-71.2016.8.26.0000, fl. 70. 
325 TJSP AI 2174001-71.2016.8.26.0000, fl. 18. 
326 TJSP AI 2174001-71.2016.8.26.0000, fl. 342. 
327 TJSP AI 2174001-71.2016.8.26.0000, fl. 342. 
328 TJSP AI 2174001-71.2016.8.26.0000, fl. 343. 
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6.7.1. Observações sobre o caso 

A decisão de se utilizar do menor valor sob o fundamento do princípio contábil 

da prudência é contrária à regra de que os ativos devem ser avaliados como se dissolução 

total se tratasse. Cabia à perícia a avaliação de cada ativo se não estivesse confortável com 

a dissonância entre os valores dos dois laudos em que se baseou. 

Ademais, apesar de ter indicado que não haveria fundo de comércio porque a 

sociedade se encontrava deficitária, o que faria com que a discussão escapasse da linha dos 

casos anteriores, o perito avaliou a pedreira por uma metodologia simplificada do fluxo de 

caixa descontado. 

Como visto acima, o perito identificou que o valor da pedreira seria uma razão 

do número de anos em que seria explorada, projetando seu tempo de exploração para 20 

(vinte) anos. Ora, como dito exaustivamente, a avaliação para fins de apuração de haveres é 

procedimento que visa a liquidação ficta da sociedade. Dessa forma, não era permitido ao 

perito se apropriar de laudo que avaliou a pedreira por metodologia simplificada do fluxo de 

caixa descontado. Independentemente de a jazida poder ser alienada, a ficção jurídica a que 

tal ativo se sujeitava obrigava o perito a avalia-la por valor de mercado, critério diverso do 

que se adotou. 

6.8. Caso em que o FCD representou valor inferior ao fundo de 

comércio do que quando contabilizado pelo valor histórico 

O recurso em referência originou-se de autos de ação de anulação de ato de 

exclusão de sócio de sociedade limitada de contabilidade. Em audiência de conciliação, o 

juízo homologou sentença de acordo entre as partes, por meio da qual ficou estabelecido que 

a sociedade seria dissolvida considerando-se a data-base para apuração dos haveres como 

14.11.2013, data em que o autor teria sido excluído do quadro de sócios329. 

O juízo nomeou perito para a condução da apuração dos haveres, não definiu o 

critério de apuração de haveres e abriu prazo para que as partes indicassem assistentes 

técnicos e apresentassem quesitos330. 

                                                 
329 TJSP AI 2146921-35.2016.8.26.0000, fl. 171. 
330 TJSP AI 2146921-35.2016.8.26.0000, fl. 178. 
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O autor solicitou ao perito que indicasse qual seria o valor de mercado da 

sociedade “considerando seus ativos tangíveis e intangíveis, incluindo, principalmente, o 

valor patrimonial de seus clientes, na data de saída do Requerente da sociedade” 331.  

Em seu laudo, o perito esclareceu que “o valor de uma empresa não deve se 

basear no último balanço uma vez que este não representa o valor econômico da empresa, 

pois não contempla os bens intangíveis, tais como o fundo de comércio gerado pela sua 

marca, sua carteira de clientes, seus processos de produção, etc”332. A partir dessa 

afirmação, o perito colacionou trechos de decisões do STJ que determinam a inclusão do 

fundo de comércio na apuração dos haveres333.  

Em seguida, o perito afirmou que “os valores de ativos, máquinas e instalações 

não devem ser base para avaliação de uma empresa” e que “a avaliação de uma empresa 

baseada na capacidade de esta gerar caixa é o método mais apropriado”334. O perito 

estimou um crescimento do fluxo de caixa da sociedade para um período de 5 anos e a 

avaliou pela metodologia do fluxo de caixa descontado335.  

Após avaliá-la pelo fluxo de caixa descontado, chegou-se ao valor de 

R$ 577.268, já descontadas as dívidas. O perito subtraiu desse valor o valor do patrimônio 

líquido da sociedade, que era de R$ 100.877, chegando ao valor final de R$ 476.391. 

Segundo o perito o valor de R$ 476.391 seria o valor do ativo intangível da sociedade336. No 

entendimento do perito, feitos os ajustes referidos neste parágrafo, o balanço de 

determinação foi desenhado da seguinte forma337: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
331 TJSP AI 2146921-35.2016.8.26.0000, fl. 181. 
332 TJSP AI 2146921-35.2016.8.26.0000, fl. 208. 
333 TJSP AI 2146921-35.2016.8.26.0000, fl. 208. 
334 TJSP AI 2146921-35.2016.8.26.0000, fl. 209. 
335 TJSP AI 2146921-35.2016.8.26.0000, fls. 211/2014. 
336 TJSP AI 2146921-35.2016.8.26.0000, fls. 213/214. 
337 TJSP AI 2146921-35.2016.8.26.0000, fl. 315. 
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Balanço patrimonial em 30/11/2013 

Ativo circulante R$ 271.858 Passivo Circulante R$ 171.942 

Ativo não circulante R$ 961 Passivo Não Circ. R$ 0 

Ativo intangível R$ 476.931 Ajuste Patrimonial R$ 476.391 

Ativo não circ. ajustado R$ 477.352 Pat. Liquido Ajust. R$ 577.268 

Ativo total R$ 749.210 Passivo + Pat. Liq R$ 749.210 

 

Em manifestação ao laudo pericial, os réus alegaram que o fluxo de caixa 

descontado não seria a metodologia adequada para a apuração dos haveres, porque “o valor 

da empresa é mensurado com base em benefícios futuros que a empresa poderá gerar, o que 

torna incorreta sua aplicação em casos como o dos autos (dissolução parcial de sociedade), 

afinal não é correto que o sócio dissidente tenha direitos sobre haveres futuros da empresa 

da qual se retirou” 338. Alegaram também que o perito deveria ter levado em consideração a 

redução do faturamento da sociedade após a saída do autor em razão dos clientes que teriam 

seguido os novos rumos do sócio excluído339. 

Em esclarecimento à manifestação dos réus, o perito informou que: 

Com relação ao ex-sócio participar nos ganhos futuros deve-se esclarecer 

que quando se avalia uma empresa estamos estimando um valor do 

negócio. Um negócio em funcionamento pressupõe necessariamente sua 

continuidade, baseada em sua performance anterior. Portanto sempre 

haverá uma projeção de resultados. Assim também um investidor quando 

compra uma empresa paga ao sócio que se retira um valor que espera se 

realize no futuro, mesmo que o sócio retirante não mais esteja na empresa, 

mas de alguma maneira colaborou para formá-lo. Esta é a essência de um 

fundo de comércio. Respondendo à segunda alegação lembramos que a 

avaliação foi feita baseada nas informações até 14/11/2013. Portanto o fato 

da saída de clientes não poderia ser incluído em nossa análise. Por outro 

lado quando se avalia uma empresa há uma mensuração baseada em média 

do período. Se tivesse havido novos clientes em 2014 e consequente 

acréscimo nos negócios, tanto devido a clientes antigos ou novos, 

                                                 
338 TJSP AI 2146921-35.2016.8.26.0000, fls. 211/214. 
339 TJSP AI 2146921-35.2016.8.26.0000, fl. 229. 
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tampouco o ex-sócio participaria em tais ganhos. Em outras palavras, 

sempre haverá o risco de ganho ou perda de clientes, e aqui estamos 

mensurando uma empresa como um todo e não a participação individual 

de sócios. Quanto à concorrência do ex-sócio trata-se de um julgamento 

de mérito que não cabe ao Perito Contábil340. 

O juízo homologou o laudo pericial341 e dessa decisão os réus apresentaram 

agravo de instrumento alegando que o método do fluxo de caixa descontado não seria 

apropriado para avaliação de sociedade para fins de apuração de haveres, sendo inclusive 

diverso do método previsto no art. 1.031 do Código Civil342. Esse agravo de instrumento foi 

autuado sob o número 2139402-43.2015.8.26.0000 e sobre essa questão o TJSP decidiu que: 

Ementa: Agravo de instrumento. Demanda de anulação de exclusão de 

sócio. Fase de liquidação de sentença. Apuração de haveres. Homologação 

de laudo pericial. Decisão modificada. Método de fluxo de caixa 

descontado que não pode ser aplicado no caso em tela. Ausência de 

previsão legal ou contratual. Recurso provido, com determinação”. 

Trecho do voto: “não bastasse a falta de previsão legal ou contratual para 

a liquidação a partir do método de fluxo de caixa descontado, esta Câmara 

tem entendido que ele não cabe para hipóteses de dissolução parcial, pois 

o valor que se obtém não corresponde ao efetivo valor da empresa na época 

da saída do sócio (...) Em resumo, o recurso deve ser provido para que seja 

determinada a elaboração de novo laudo para que a liquidação seja feita 

por meio de balanço especial de determinação343. 

Após a decisão do primeiro agravo de instrumento, o perito apresentou novo 

laudo pericial cabendo “agora seu ajuste para que o bem intangível do fundo de comércio 

seja calculado a partir dos dados até a saída do sócio retirante, qual seja, 14/nov/2013”344. 

Nessa via, o perito calculou o valor do fundo de comércio por meio da média 

histórica dos lucros operacionais líquidos, do lucro normal, da taxa de custo de capital e da 

perpetuidade financeira, conforme teria sido decidido nos Embargos Infringentes 0101528-

30.2007.8.26.0003/5000345. Utilizando-se dessa metodologia, o perito avaliou o fundo de 

comércio em R$ 532.600,00 e incorporou esse valor ao balanço patrimonial da sociedade na 

data da saída do sócio346. O balanço de determinação teria remanescido com a seguinte 

configuração: 

                                                 
340 TJSP AI 2146921-35.2016.8.26.0000, fl. 241. 
341 TJSP AI 2146921-35.2016.8.26.0000, fl. 251. 
342 TJSP AI 2146921-35.2016.8.26.0000, fl. 246. 
343 TJSP AI 2146921-35.2016.8.26.0000, fl. 322. 
344 TJSP AI 2146921-35.2016.8.26.0000, fl. 359. 
345 TJSP AI 2146921-35.2016.8.26.0000, fl. 359. 
346 TJSP AI 2146921-35.2016.8.26.0000, fls. 360/361. 
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Balanço de determinação em 30/11/2013 

Ativo circulante R$ 271.858 Passivo Circulante R$ 171.942 

Ativo não circulante R$ 961 Passivo Não Circ. R$ 0 

Ativo intangível R$ 532.600 Ajuste Patrimonial R$ 532.600 

Ativo não circ. ajustado R$ 533.561 Pat. Liquido Ajust. R$ 633.477 

Ativo total R$ 805.419 Passivo + Pat. Liq R$ 805.419 

 

Segundo o perito, “o novo valor do Patrimônio Líquido espelha, portanto os 

lucros acumulados até 31/11/13 mais o valor do Fundo de Comércio apurado e não inclui 

quaisquer lucros ou valores futuros conforme determinado pelo D. Juízo” 347. 

Novamente os réus impugnaram o laudo do perito sob a alegação de que o perito 

teria desconsiderado retiradas da sociedade anteriores à exclusão do sócio assim como a 

receita que seria inferior após a exclusão do sócio que teria levado diversos clientes 

consigo348. 

Em resposta, o perito informou que a avaliação do fundo de comércio “não tem 

relação com o fato de haver retiradas” e que em relação à alegação de que os clientes que 

haviam deixado a sociedade deveriam ser desconsiderados na avaliação, o perito informou 

que “a avaliação foi feita baseada nas informações até 14/11/2013. Portanto o fato da saída 

de clientes não poderia ser incluído em nossa análise”349. 

O juízo esclareceu que “como se observa do novo trabalho técnico, a empresa 

fora avaliada em R$ 633.477,00, com base nos documentos contábeis preparados pelos 

próprios requeridos e dizem respeito aos exercícios de 2012 e 2013”, ou seja, não se tratou 

de projeção de resultados futuros e, assim, homologou o laudo pericial350. 

                                                 
347 TJSP AI 2146921-35.2016.8.26.0000, fl. 361. 
348 TJSP AI 2146921-35.2016.8.26.0000, fl. 368. 
349 TJSP AI 2146921-35.2016.8.26.0000, fls. 434/435. 
350 TJSP AI 2146921-35.2016.8.26.0000, fls. 441/442. 
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Dessa decisão recorreram os réus alegando que o fundo de comércio teria sido 

avaliado de forma errônea pelo perito. Isso porque, o perito teria avaliado o fundo de 

comércio desconsiderando os clientes que teriam deixado a sociedade após a retirada do 

sócio retirante351.  

Em decisão do agravo de instrumento n° 2146921-35.2016.8.26.0000, o TJSP 

entendeu que: 

determinou-se o refazimento do laudo pelo método de balanço especial de 

determinação, devendo a apuração de haveres refletir a situação 

patrimonial da sociedade ao tempo de sua resolução, conforme, aliás, 

estabelece o artigo 1.031 caput do Código Civil e o artigo 606 do 

CPC/2015. Assim, irrelevante o fato de o agravado ter eventualmente 

levado consigo parte da carteira de clientes da empresa (...) O parecer do 

assistente técnico dos agravantes (fls. 372/398) não pode ser considerado, 

pois se utiliza de ‘riqueza por vir’ e ‘capacidade de geração de caixa ou 

lucros futuros’ para a apuração dos haveres, critérios afetos ao método de 

fluxo de caixa descontado, cuja utilização foi anteriormente impugnada 

por eles próprios (fls. 226/230), não ao de balanço especial de 

determinação352. 

6.8.1. Observações sobre o caso 

Uma vez mais o considerou-se o fundo de comércio na apuração de haveres em 

desrespeito ao escopo demonstrado no capítulo 2 desta dissertação. Uma vez mais 

considerou-se como balanço de determinação um balanço patrimonial levantado na data de 

saída do sócio que se retirou. 

Nem o juízo de primeira instância nem a segunda instância identificaram a 

ausência de avaliação dos ativos a valor de mercado e dos passivos a valor presente quando 

da análise do laudo pericial, o que leva os estudiosos da matéria a se preocuparem com os 

reflexos desses descuidados. 

6.9. Conclusão da análise dos laudos periciais 

A maior parte das decisões discutidas avaliou o fundo de comércio por uma 

metodologia simplificada do FCD, seja ela baseada em histórico de lucros seja ela baseada 

em expectativas de lucros. Nos dois cenários a impropriedade é a mesma: inclui-se na 

apuração de haveres uma instituição que não é um ativo que pode ser alienado 

                                                 
351 TJSP AI 2146921-35.2016.8.26.0000, fl. 6. 
352 TJSP AI 2146921-35.2016.8.26.0000, fl. 464. 
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independentemente dos demais no caso de uma liquidação ficta da sociedade, de sorte que 

tal instituto não deveria participar da apuração dos haveres. 

Olavo Chinaglia critica a lógica da jurisprudência que determina a apuração de 

haveres como se dissolução total da sociedade se tratasse e computa o aviamento pela 

expectativa de rentabilidade. Segundo o autor, se o fundamento da apuração de haveres é 

pagar ao sócio como se dissolução total fosse, seria um contrassenso incluir a perspectiva de 

rentabilidade futura da empresa na ocasião353. 

Rodrigo Octávio Broglia Mendes acrescenta que o pagamento dos haveres não 

deve levar em consideração o aviamento, haja vista que o “acervo patrimonial da sociedade, 

a qual eles [sócios remanescentes] têm direito, será reduzido desproporcionalmente em 

favor do sócio que se retira”, o que, por conseguinte, poderia dificultar o exercício da 

atividade empresarial354. Em conclusão, o autor esclarece que “se esse pressuposto [apuração 

de haveres equiparada a alienação de participação societária – por exemplo, a avaliação pela 

expectativa de rentabilidade] for dogmaticamente estabilizado, é necessário ser consistente 

com ele e não permitir que o pagamento de qualquer mais valia, relativo ao aviamento, se 

dê sem fundos disponíveis e em ofensa ao capital social”355.  

Marcelo Fernandez Trindade e Thiago Saddi Tannous entendem que  

sob qualquer perspectiva que se examine a questão, a inclusão desses 

elementos [goodwill / aviamento] na apuração de haveres não é compatível 

com o art. 1.031”356. Isso porque, “caso a apuração de haveres considere 

perspectivas de rentabilidade da sociedade, não se estará levando em conta 

apenas a situação patrimonial na data da resolução, mas também as 

alterações patrimoniais que podem se operar ao longo do tempo” 

“fazendo-se com que o levantamento de um balanço do valor patrimonial 

de uma sociedade se transformasse em uma avaliação econômica da 

própria sociedade, como se ela fosse ser vendida – algo que a lei não 

prescreve357.  

Assim: 

nos casos de retirada, não se está diante de uma venda do estabelecimento 

ou de participação societária. Consequentemente, não há materialização 

                                                 
353 CHINAGLIA, Olavo. Destinação dos elementos intangíveis do estabelecimento empresarial e do aviamento 

na extinção parcial do vínculo societário. São Paulo, Janeiro de 2008, p. 109. 
354 Mendes, Rodrigo Octávio Broglia. Apuração, cit., p. 665. 
355 Mendes, Rodrigo Octávio Broglia. Apuração, cit., p. 665. 
356 TRINDADE, Marcelo Fernandez. TANNOUS, Thiago Saddi. O art., cit., p. 502. 
357 TRINDADE, Marcelo Fernandez. TANNOUS, Thiago Saddi. O art., cit., p. 503. 
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do valor do aviamento ou do goodwill nem para os sócios remanescentes 

nem para a sociedade358. 

Além dessa inconsistência, outro fator preocupante é que a maioria dos balanços 

de determinação preparados nos processos analisados não contaram com a avaliação dos 

ativos a preço de mercado e dos passivos a valor presente. Tratam-se de balanços 

patrimoniais, algo que a jurisprudência já afirmou não se prestar à apuração de haveres há 

aproximadamente 30 (trinta) anos. 

Diante do exposto, resta demonstrado que o cotejo dos laudos periciais com as 

decisões judiciais sobre apuração de haveres nada mais representa do que a confirmação da 

dificuldade de o Judiciário brasileiro lidar com esse tema. 

Em realidade, os peritos acabaram não observando o critério de apuração de 

haveres previsto na lei. Em alguns casos, inclusive, o Judiciário nem sequer definiu o critério 

de apuração dos haveres quando da nomeação do perito. Essa omissão do Judiciário acaba 

levando o perito a tomar decisões que competiam ao Judiciário e que têm como implicação 

a aplicação de critérios de avaliação de sociedades que são diversos do critério legal. 

Talvez em razão da complexidade do tema ou da ausência de tempo, o Judiciário 

acaba acatando os laudos periciais sem uma análise criteriosa de seu conteúdo. Essa 

responsabilidade não é apenas dos magistrados, mas também é compartilhada pelos 

advogados que atuam em tais casos. O domínio dos campos da ciência jurídica, contábil e 

financeira é essencial para atuação em caso de apuração de haveres. Todavia, o que se 

verifica é que a ausência da dedicação a esses temas tem minado os processos de apuração 

de haveres no Brasil. Vê-se claramente que os laudos periciais, com o perdão do 

coloquialismo, não conversam com as decisões judiciais. 

  

                                                 
358 TRINDADE, Marcelo Fernandez. TANNOUS, Thiago Saddi. O art., cit., p. 505. 
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7. CONCLUSÃO 

A legislação brasileira determina os haveres sejam apurados com base no valor 

do patrimônio da sociedade, avaliado pelo preço de saída, valendo-se do balanço de 

determinação. Assim, o balanço de determinação nada mais é do que o instrumento que 

relaciona o valor de todos os ativos e passivos da sociedade. 

Esse é o critério adotado porque ele confere ao sócio retirante o seu direito no 

acervo patrimonial da sociedade, como se se tratasse de dissolução total. Assim, os 

resultados futuros da sociedade não deveriam ser incorporados nos haveres. Já a valorização 

dos ativos imobiliários, por exemplo, esta sim deve ser deve ser refletida nos haveres. O 

critério previsto no CC e no CPC, portanto, respeita o princípio da vedação ao 

enriquecimento sem causa, pilar da apuração de haveres. 

Além disso, no caso de apuração de haveres pelo critério de projeção de 

resultados futuros, estar-se-ia apurando os haveres por critério econômico, que é diverso do 

valor do patrimônio da sociedade avaliado a preço de saída. 

Ainda, estar-se-ia, caso a sociedade seja lucrativa, remunerando o sócio retirante 

pelo risco assumido pelos sócios remanescentes. O contrário ocorreria se os haveres fossem 

apurados com base no balanço patrimonial, que traz os ativos imobiliários avaliados a preço 

de aquisição. Nesse caso, a sociedade remanesceria com os ativos avaliados e o sócio se 

retiraria da sociedade com prejuízo.  

Ademais, a jurisprudência tem admitido a inclusão de rubrica denominada fundo 

de comércio da sociedade nos haveres do sócio retirante. A admissão desse item nos haveres 

contém problema conceitual pois o que se remunera o sócio nessas situações é o aviamento, 

a capacidade de a sociedade em dissolução produzir lucros acima do normal, conceito esse 

que é diverso do conceito de fundo de comércio, que trata do conjunto de bens organizados 

para a produção empresarial.  

Com relação à metodologia de avaliação do fundo de comércio, esta tem se 

mostrado contraditória com a máxima de que os ativos devem ser avaliados a preço de 

mercado. Isso porque, o fundo de comércio tem sido avaliado por metodologias 

simplificadas do FCD, o que é contrário ao espírito do balanço de determinação. 

Por fim, foi realizado um cotejo entre os laudos periciais em processos de 

apuração de haveres e as decisões judiciais que os homologam. Na amostra de decisões 
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coletadas, o que se verificou é que os peritos não têm aplicado as premissas do balanço de 

determinação em seus trabalhos – construídas após décadas de discussão pela doutrina e pela 

jurisprudência. Em realidade, os peritos têm, na maioria dos casos analisados, se valido do 

balanço patrimonial já aprovado pelos sócios e incluído um valor de fundo de comércio a 

título de remuneração pelo aviamento do sócio que se retira. Tal metodologia tem sido aceita 

muitas vezes pelos tribunais, que não têm verificado se o balanço apresentado pelo perito é 

o balanço de determinação ou o balanço patrimonial. 

A consequência das inconsistências apontadas ao longo deste capítulo de 

conclusão é que invariavelmente o sócio que se retira ou a sociedade tem sido remunerado 

por valor diverso daquele que efetivamente teria direito se a dissolução tivesse obedecido ao 

critério do balanço de determinação. Isso implica que a maior preocupação da apuração dos 

haveres, a vedação ao enriquecimento sem causa, tem sido desrespeitada em razão da 

confusão de conceitos jurídicos e a ausência de consistência de tais conceitos com conceitos 

contábeis e financeiros. 

Uma possível explicação para essa situação é que a jurisprudência tem incluído 

o fundo de comércio como uma forma de recompensa do sócio que se desliga da sociedade, 

num cenário em que as sociedades têm poucos ativos tangíveis e muitos intangíveis. Essa 

possível explicação, todavia, caminha em sentido contrário ao que a legislação brasileira 

prevê e também caminha em sentido contrário à premissa de que os haveres devem ser 

apurados como se dissolução total se tratasse. 
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