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RESUMO 

 

O trabalho consiste na análise do critério de apuração de haveres nas sociedades de 

pessoas, com destaque para a apuração dos bens intangíveis na sociedade de advogados. Nas 

sociedades de pessoas, a dissolução parcial tem fundamento no art. 1.031 da Lei n.º 10.406/02 

(“Código Civil”), no qual a quota será considerada pelo montante efetivamente realizado e 

liquidada com base na situação patrimonial da sociedade. Já o art. 606 da Lei n.º 13.105/15 

(“Código de Processo Civil”) prevê que, caso o contrato social seja omisso, o juiz irá considerar 

o valor patrimonial apurado em balanço de determinação. Contudo, os julgadores não 

conseguem determinar como será realizada a avaliação dos bens intangíveis. 

A dificuldade surge nas sociedades profissionais, que realizam apenas uma atividade, 

como as formadas por médicos, advogados e consultores. Os ativos se resumem ao mínimo 

necessário para o desenvolvimento das atividades. Assim, o patrimônio intangível se confunde 

com a própria reputação pessoal e profissional dos sócios, já que, quando algum profissional 

se retira da sociedade, leva consigo parte do patrimônio intangível da sociedade. 

O grande destaque é a sociedade de advogados, que possui um alto faturamento mensal, 

porém em seu ativo há registro de bens imobilizados de baixo valor. É certo que o valor apurado 

no balanço de determinação não reflete o real valor da sociedade. 

As grandes sociedades de advogados estão mudando o seu meio de atuação e, a cada 

dia, estão mais próximas das sociedades empresárias, apesar de a lei não prever essa 

possibilidade. Por essa razão, a sociedade de pessoas, durante a sua existência, deve avaliar 

sua estrutura constantemente para manter o melhor método de apuração de haveres.  

O modelo de pesquisa consistiu na análise de material de natureza jurídica e contábil 

para compreender o que são os ativos intangíveis e como esses ativos são avaliados, com 

pesquisa sobre o conceito de sociedade de pessoas, a resolução da sociedade em relação a um 

sócio e, finalmente, a quem pertencem os ativos intangíveis da sociedade de advogados. Ainda, 

houve a análise de jurisprudência e cláusulas de contratos sociais existentes, com sugestões de 

cláusulas de apuração dos haveres para ser aplicada na prática. 

 

Palavras-chave: Sociedade de Advogados. Dissolução Parcial. Apuração de Haveres. 

Sugestão de Cláusulas. 

  



 

   
 

  
ABSTRACT  

  

This paper has the purpose to analyze the criteria of a verification of assets involving a 

partnership with attention to the intangible assets. In the partnership, the partial corporate 

dissolution is established on article 1,031 of the Brazilian Civil Code, which the price of the 

quotas will be considered in accordance with the effective amounts and the net asset value. The 

article 606 of the Brazilian Procedure Code establishes that if the articles of association were 

missing, the judge needs to consider the asset value verified in a specific financial statement. 

The challenge appears on the partnerships that perform a unique activity, developed by 

doctors, attorneys and consultants as the assets are the minimum to develop the activities. In 

this view, the intangible assets are mixed with the personal and professional reputation of the 

quotaholders so when a quotaholder withdrew takes with yourself a part of company’s assets. 

The main issue is regarding the law firms as many of them have huge revenues but a 

low amount of assets in their registers. So, it is clear the amounts verified in a net worth 

financial statement does not consider the company’s value. 

The huge law firms are changing its operation and, increasingly, they are similar to a 

corporation even the Brazilian Law prohibiting this possibility. Thus, during the existence of 

the partnership, the quotaholders need to evaluate constantly the best method to verify the 

assets. 

The research was based on the analyses of legal and accounting material to understand 

what the meaning of intangible assets is and how these assets should be considered, with 

research about the partnerships, the partial corporate dissolution and, finally, who owns these 

intangible assets. It was also analyzed court decisions and some articles of association to give 

suggestions of clauses about the verification of assets to be applied in practical cases. 

 

Keywords: Law Firms. Partial Corporate Dissolution. Verification of Assets. Clause 

Suggestion. 
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INTRODUÇÃO  

 

 O presente trabalho tem como principal objetivo analisar a apuração de haveres na sociedade 

de advogados. De início, tem-se a primeira barreira da obrigatoriedade de que uma sociedade de 

advogados seja uma sociedade simples. De fato, essa visão faz sentido para as novas e pequenas 

bancas brasileiras, que atuam de maneira mais intelectual do que comercial, porém o mercado 

competitivo e a inclusão da tecnologia exigem um modelo de negócio mais moderno. O Código Civil, 

por seu lado, trata as atividades intelectuais como não empresárias, fato que não se sustenta a longo 

prazo e limita as possibilidades de desenvolvimento do escritório de advocacia. Partindo do 

pressuposto de que, caso a advocacia se desenvolvesse de forma a ter insumos e tecnologia, além do 

distanciamento da pessoalidade dos sócios, com a criação de uma banca que fidelizasse o cliente em 

um nível em que este se importasse mais com o escritório do que com o profissional, a sociedade de 

advogados poderia tornar-se uma sociedade empresária, assim como uma empresa de consultoria 

empresarial, saúde ou publicidade etc. No entanto, as normas da Ordem dos Advogados do Brasil 

(“OAB) são claras ao exigir que a sociedade de advogados seja uma sociedade simples.  

 Tal obrigatoriedade restringe ao extremo o desenvolvimento da sociedade de advogados, que 

possui limitações em seus arranjos societários, não podendo ter sócios não-advogados e com 

responsabilidade ilimitada, dentre outras questões. Por outro lado, permite a criação do sócio de 

serviço, que vai na contramão das premissas empresariais ao permitir que um sócio ingresse na 

sociedade sem contribuir financeiramente. O Brasil é referência no mundo na criação de advogados 

extremamente competentes e reconhecidos. A inovação da advocacia por parte da OAB poderia 

potencializar o reconhecimento da advocacia brasileira no mundo. 

 Durante a apuração dos haveres de uma sociedade de advogados, grande parte da discussão 

se pauta na inclusão de determinados ativos que não estão inseridos no balanço patrimonial da 

sociedade ou estão contabilizados de forma incorreta, como dividendos futuros acordados 

previamente entre os sócios ou, principalmente, a discussão sobre ativos intangíveis, gerando grande 

diferença no valor patrimonial da sociedade. 

 A consideração dos ativos intangíveis já gera grande discussão nas sociedades empresárias. 

As sociedades, em especial as limitadas, não se preocupam em avaliar de forma clara e constante o 

valor de seus ativos intangíveis. O desenvolvimento de uma sociedade tem muita relação com o 

crescimento de sua reputação. Todo o esforço dos sócios para criar um negócio de credibilidade e 

construir uma carteira de clientes deve ser prestigiado. Uma sociedade que possui faturamento 

constante e negócio consolidado precisa tratar dos ativos intangíveis em seu contrato social ou acordo 

de quotistas e em seu balanço.  
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Se tal situação não é retratada, a discussão do assunto vem à tona quando o sócio retirante 

questiona judicialmente a apuração dos haveres da sociedade para definir o valor patrimonial no 

momento de sua saída. O litígio se potencializa quando o balanço patrimonial não retrata o real valor 

dos ativos intangíveis, que, inclusive, não vão confrontam, frequentemente, o faturamento sociedade.  

Nesse sentido, para muitos juízes, a questão fática é importante. Se a parte conseguir provar 

que a marca é um patrimônio essencial para a continuidade da sociedade, é solicitado ao perito que 

inclua os ativos intangíveis no cálculo do valor patrimonial da sociedade. Nas sociedades 

empresárias, com muito esforço e uma tese bem construída, essa inclusão é possível. Contudo, na 

sociedade simples, essa inclusão é muito mais difícil, possível em algumas sociedades 

uniprofissionais, porém sem precedentes na sociedade de advogados. Entretanto, a importância do 

nome é reforçada com a permissão para a manutenção do sobrenome de um sócio que deixou a 

sociedade ou faleceu como maneira de garantir a continuidade da banca como fator de captação, 

então há, provavelmente, alguma valoração a ser observada. Algumas discussões nos tribunais 

assumem a mudança na advocacia, porém esbarram em determinações legais que impedem a 

inovação. 

Para a doutrina e os juízes, essa interpretação não é possível na sociedade de advogados, pois 

o exercício da advocacia é um trabalho que requer pessoalidade, desenvolvido exclusivamente pelo 

advogado. Nesse raciocínio, quando um advogado sai da sociedade, leva consigo todo o know-how 

intelectual e seus clientes, portanto o ativo intangível existente é do advogado e não da sociedade. A 

sociedade de advogados tem a função de reunir os esforços dos advogados em busca de um melhor 

aproveitamento no atendimento aos clientes. Em sociedades menores, não há a presença do caráter 

empresarial, mas tal situação legal não deve ser considerada uma realidade absoluta.  

A obsolescência da lei se mostra flagrante quando a sociedade de advogados, 

obrigatoriamente do tipo societário simples, desenvolve determinado tamanho e especialidades que 

os seus serviços passam a ser conhecidos por meio de uma banca e não pelos advogados que ali 

atuam. Nota-se que o valor entregue pela sociedade vai além dos advogados que integram a banca, 

pois, independentemente, dos profissionais que ali atuam, a sociedade continuará a se desenvolver. 

Por exemplo, se houver uma grande troca de advogados, a sociedade não irá perceber uma queda de 

faturamento relevante, pois já possui uma marca consolidada. Além do fato de, frequentemente, a 

saída de um ou mais profissionais não significar o fim da relação com o cliente, que se vincula à 

estrutura de atendimento, permanecendo no escritório mesmo após a saída do sócio. 

A reflexão das características acima pode ser replicada na apuração dos haveres do escritório. 

Se não há previsão clara no contrato social nem no acordo de sócios sobre o assunto, em regra esse 



  
  

 

11 

ativo intangível não será considerado. Mas por que não considerar, para fins de apuração, a situação 

fática, como ocorre em algumas decisões de sociedades empresárias e simples com outra atividade? 

Em relação à apuração de haveres na sociedade de advogados, a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça (“STJ”) e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (“TJSP”) se mostram 

extremamente antiquadas, com a fria interpretação, limitando-se apenas à lei e ao contrato social. Nas 

decisões analisadas, qualquer matéria que envolvesse discussão fora do estabelecido em lei ou 

contrato social não era considerada. No caso de sociedade simples de médicos ou contadores, os 

juízes se mostravam mais flexíveis para analisar os fatos e considerar as conclusões do perito 

aplicadas ao caso concreto. O ideal seria que o mesmo acontecesse nas decisões que envolvem as 

sociedades de advogados e que essa formação jurisprudencial resulte em estudos para a alteração das 

normas sobre o assunto. Provavelmente porque a natureza dos serviços de advocacia pressuponha 

serviço público delegado, ao contrário dos médicos que, embora trabalhem em razão do bem da vida, 

são profissionais de área cuja constituição prevê a mercantilização do trabalho. 

A parte favorável foi o reconhecimento das cláusulas previamente estabelecidas em contrato 

social ou acordo de sócios, portanto o tema merece extrema atenção, em caráter preventivo, no 

momento da constituição da sociedade advogados. A sociedade de advogados pode ter uma limitação 

legal imposta pela lei e pela OAB ao ser constituída sob a forma de sociedade simples, mas não 

precisa (e nem deve) criar critérios simplórios nem deixar de ter as diretrizes necessárias para uma 

apuração de haveres justa, com cláusulas eficientes, as quais, note-se, mesmo depois de criadas 

devem ser revisadas de tempos em tempos para garantir a segurança jurídica e evitar conflitos, caso 

ocorra uma dissolução parcial. 

Outra questão importante e que merece atenção são os métodos alternativos de resolução de 

conflitos. No caso das sociedades de advogados, a mediação se mostra muito importante na busca da 

mitigação dos litígios, ainda mais quando a relação entre sócios não é apenas profissional, mas 

também pessoal. O litígio, sendo alimentado por procedimentos burocráticos, aumenta o grau de 

angústia e preocupação das partes, dificultando qualquer tentativa de composição. A previsão da 

mediação antes que se tenha um litígio arbitral, e, posteriormente, judicial, pode ajudar a resolver a 

controvérsia de forma menos conturbada e mais econômica.  

Além da parte teórica acima citada, que foi desenvolvida, o trabalho trouxe decisões judiciais 

do TJSP e do STJ para demonstrar que, muitas vezes, os escritórios de advocacia passam pelo 

problema de ter uma lacuna (ou a simples imprevisão) em sua contabilidade e em seu contrato social 

no momento da apuração dos haveres. Quando a questão fática é levada ao judiciário, nota-se que 

não há o mesmo tratamento, se comparado com outras sociedades uniprofissionais.  
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Além disso, para uma visão mais precisa da questão trazida a este trabalho, buscaram-se as 

cláusulas utilizadas por grandes escritórios de advocacia, com a análise de como essas sociedades 

costumam tratar a apuração de haveres. Notou-se que não existem grandes inovações. Em razão desse 

resultado, procurou-se criar sugestões de cláusulas de apuração de haveres para aplicação em 

contratos sociais ou acordos de sócios de escritórios que desejam ter uma cultura empresarial sem 

mecanismos contrários à lei e que possuam grandes chances de ser aceitos pelos magistrados nos 

tribunais, caso a apuração de haveres precise do auxílio da Justiça para satisfazer-se.  
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1. SOCIEDADE SIMPLES 

 

O Código Civil, criou, no capítulo de Direito Comercial, a sociedade simples, com 

diferenciações relevantes da sociedade empresária. Esse tipo societário abraça todas as sociedades 

que não exercem atividade empresária ou cujo o objeto consista na prestação de serviços de natureza 

intelectual. Sendo assim, a sociedade simples consiste na reunião de, no mínimo, duas pessoas para 

o desenvolvimento de uma atividade não mercantil de caráter lícito, que, por consequência, está 

geralmente ligada a pequenos negócios, exercício de atividade intelectual ou rural ou outra atividade 

que não demande uma grande estrutura organizacional. A principal característica da sociedade 

simples está em seu objeto social, que “explorado sem empresarialidade (isto é, sem 

profissionalmente organizar os fatores de produção) confere à sociedade o caráter de simples, 

enquanto a exploração empresarial do objeto social caracterizará a sociedade como empresária.”1 

De qualquer forma, a sociedade simples, nos termos do inciso II do art. 44 do Código Civil, 

é uma pessoa jurídica de direito privado que, persegue o lucro a ser repartido entre os seus sócios, 

voltada para o desenvolvimento de determinadas profissões e atividades. Ulhoa faz a seguinte 

comparação que merece destaque: 2 

 
A distinção entre sociedade simples e empresária não reside, como se poderia pensar, no intuito 

lucrativo. Embora seja da essência de qualquer sociedade empresária a persecução de lucros — 

inexiste pessoa jurídica dessa categoria com fins filantrópicos ou pios —, este é um critério 

insuficiente para destacá-la da sociedade simples. Isto porque também há sociedades não 

empresárias com escopo lucrativo, tais as sociedades de advogados, as rurais sem registro na Junta 

etc. 

 

Sobre esse tema, complementa Newton Silveira:3 

 
O elemento de atividade intelectual não altera a caracterização da empresa. A organização 

econômica de atividade não contamina a atividade intelectual, pois o objeto da sociedade e dos 

sócios continua sendo a atividade profissional regulamentada. Não será pelo porte de uma sociedade 

de advogados que seu contrato social deva ser registrado na Junta Comercial (art. 967)! E os sócios 

seguem sempre ilimitadamente responsáveis pela sua atividade profissional. 

 

 
1 COELHO, Fabio Ulhoa. Manual de direito comercial. 23ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p.137. 
2 Idem, ibidem, p. 136. 
3  SILVEIRA, Newton. As sociedades de advogados e a empresarialidade, p. 6. Disponível em: 
https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-91/as-sociedades-de-advogados-e-a-empresarialidade/. Acesso em 02 de 
outubro de 2021. 
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Considerando-se que a sociedade limitada empresária possui maior complexidade, os 

pequenos negócios tendem a adotar a sociedade simples e adicionar algumas disposições, conforme 

o negócio desenvolvido. Existe a flexibilidade de se definirem, no contrato social, cláusulas que 

satisfaçam as necessidades da relação dos sócios e contribuam para o andamento da sociedade. 

No entanto, vale ressaltar que algumas cláusulas são obrigatórias para que a sociedade seja 

regular perante a Junta Comercial e demais órgãos governamentais. Portanto, existe a possibilidade 

da criação de cláusulas, dentro do limite da legalidade e sob a luz das vedações existentes, porém 

deve-se observar as cláusulas de caráter obrigatório. 

O art. 983 do Código Civil ainda menciona que a sociedade empresária deve enquadrar-se 

nos seguintes tipos societários previstos em lei, quais sejam, sociedade em nome coletivo, sociedade 

em comandita simples, sociedade em comandita por ações, sociedade limitada e sociedade por ações. 

Já a sociedade simples pode ser constituída conforme os tipos acima mencionados, exceto as 

sociedades por ações. Se nenhuma opção for escolhida, a sociedade será do tipo simples pura, 

situação pouco comum. 

A sociedade simples pura possui algumas características peculiares, se comparada com outros 

tipos societários. Diferentemente das demais, (i) aceita a figura do sócio de serviço no caso da 

sociedade de advogados; (ii) para fins de aprovação societária, não se faz necessária a realização de 

reuniões nem tampouco assembleias, como ocorre na sociedade limitada, quando esta possui mais de 

10 (dez) sócios, o que,  adicionalmente, impõe a necessidade de se observar todas as normas de 

convocação e quóruns de instalação e deliberação; (iii) a sociedade simples pura não é obrigada a 

manter livros societários de atas de reuniões ou assembleias de sócios; (iv) a contabilidade é mais 

simplificada, pois não há a necessidade de reportar informações a sistemas de escrituração contábil 

com regras bastante rígidas; (v) a responsabilidade dos sócios pode ser limitada ou ilimitada de 

acordo com as disposições do contrato social.  

Além disso, conforme o inciso VIII do art. 997 do Código Civil, se for mencionado que os 

sócios não respondem subsidiariamente pelas obrigações da sociedade, a responsabilidade será 

limitada. Caso contrário, se for indicado que os sócios respondem subsidiariamente perante a 

sociedade, terão responsabilidade ilimitada, portanto uma prerrogativa dos sócios, a ser definida no 

contrato social. 

Ainda sobre as características relevantes, a sociedade simples (vi) não está sujeita ao regime 

de falência e recuperação judicial falência nos termos dos arts. 1º e 2º da Lei n.º 11.101/05; (vii) no 

aumento do capital social, não há nenhuma exigência como a integralização do capital no caso da 

sociedade limitada; (ix) na redução de capital se observa o mesmo racional, pois o Código Civil não 

impõe regras para sociedade simples pura, como um prazo mínimo para a manifestação de credores 
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ou casos específicos que possibilitam a redução de capital; e (x) o quórum necessário para a 

aprovação de dissolução em uma sociedade simples pura é da totalidade dos sócios ou maioria 

absoluta, caso a sociedade possua prazo indeterminado. 

  A estrutura da sociedade simples, que pressupõe uma simplicidade legal e societária, pode 

conter algumas omissões, caso a sociedade venha a desenvolver um caráter empresarial. A depender 

da atividade, é possível realizar a conversão para sociedade empresária. Contudo, no caso da 

sociedade de advogados, essa alteração não é possível por uma imposição legal. Dessa forma, as 

sociedades de advogados precisam adaptar as suas vontades ao tipo societário que não condiz com a 

complexidade de suas atividades. 

 

1.1. SOCIEDADE DE ADVOGADOS  

 

A sociedade de advogados possui duas formas para a sua constituição: a sociedade de 

advogados e a sociedade unipessoal de advocacia, novidade trazida pela Lei n.º 13.247/16. A primeira 

forma, tradicionalmente conhecida, exige a constituição por meio de dois ou mais advogados, e será 

o foco do trabalho apresentado (com as discussões sobre a retirada de sócios); a outra forma é 

destinada à advocacia autônoma, ao profissional liberal, constituída por apenas um advogado.  

Mais adiante serão feitos breves comentários da sociedade individual de advocacia, que se 

adequa muito bem à realidade da maioria dos advogados do país, aqueles que trabalham sozinhos, 

mas necessitam se profissionalizar ao atender as empresas, com a necessidade de emitir nota fiscal e 

seguir regras de Compliance.  

Nas palavras de Gonçalves Neto, nota-se que “não há, aí, dois tipos distintos de sociedade, 

mas um só: a sociedade de advogados, cujo subtipo é a sociedade uniprofissional de advocacia”.4 

  Quanto ao primeiro tipo elencado, o caput do art. 15 da Lei n.º 8906/94 trata da forma de 

constituição da sociedade de advogados, estabelecendo que “os advogados podem reunir-se em 

sociedade simples de prestação de serviços de advocacia ou constituir sociedade unipessoal de 

advocacia, na forma disciplinada nesta Lei e no regulamento geral.”. Em uma primeira leitura, pode 

parecer que a sociedade de advogados tem como principal função o exercício da advocacia. Contudo, 

tal raciocínio merece atenção, pois é o único objeto que a sociedade pode exercer, sendo que o 

exercício da advocacia é uma atividade privativa do advogado. Nesse sentido, nota-se que a 

 
4 GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. Direito de Empresa- comentários aos artigos 966 a 1.195 do Código Civil. 
6ª Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p.39. 
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sociedade de advogados atua como um veículo capaz de reunir advogados, que trabalharão de 

maneira colaborativa a fim de desenvolver o exercício da advocacia de forma organizada. 

  Tal entendimento é reforçado pelo disposto no parágrafo 3º do art. 15, por meio do qual há a 

exigência de que as procurações sejam outorgadas aos advogados com a indicação do escritório que 

os representam. Portanto, nota-se que o exercício da atividade é privativo do advogado e não há 

como um escritório representar um cliente sem a indicação de quais advogados atuarão naquele caso, 

os quais terão os poderes descritos na procuração.  

  As especificidades continuam com a exigência de que o registro da sociedade de advogados 

seja realizado no Conselho Seccional onde se instalar a sede da sociedade (parágrafo 5º, art. 15), não 

sendo possível o registro do Cartório de Títulos e Documentos, como ocorre nas demais sociedades 

simples. Também há a exigência de que o objeto social da sociedade de advogados possua somente 

o exercício da advocacia nos termos do art. 2º, II, do Provimento nº 92. Tal situação restringe que os 

advogados desenvolvam outras atividades por meio da sociedade de advogados, como investimentos, 

consultoria empresarial e prestação de outros serviços. Quando a sociedade de advogados pretende 

desenvolver outras atividades relacionadas ao direito, principalmente voltadas para a tecnologia, os 

sócios decidem criar uma sociedade empresária para este fim, com mais liberdade para desenvolver 

as atividades em conjunto com os clientes do escritório. 

  Em mais uma restrição, o art. 17 do Estatuto da OAB estabelece que os sócios da sociedade 

de advogados ou titular da sociedade individual de advocacia respondem subsidiária e 

ilimitadamente pelos danos causados aos clientes durante o exercício da profissão, sem prejuízo de 

sanções disciplinares. 

  Nas palavras de Ceglia Neto:5 

 
Atenta aos interesses da classe dos advogados a Comissão das Sociedades de Advogados já inseriu 

modificação na minuta padrão sugerida, em cuja redação já não consta a circunstância solidária. 

Sociedades em cujos contratos sociais conste a referida obrigação, se os seus sócios estiverem 

concordes em não assumi-la, deverão providenciar a cabível alteração contratual e levá-la a registro 

junto ao órgão de classe, sem o quê, por força do contrato, continuarão solidariamente obrigados. 

Destarte, doravante continuarão a sociedade de advogados e os sócios a responder perante os 

clientes ilimitada e subsidiariamente, mas, não mais, solidariamente. 

 

 
5 CEGLIA NETO, Salvador. Autonomia do direito societário advocatício, p. 8-9. Disponível em: 
https://www.migalhas.com.br/depeso/5203/autonomia-do-direito-societario-advocaticio. Acesso em: 03 de outubro de 
2021. 
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As grandes empresas de consultoria e auditoria passam por essa situação, pois prestam uma 

grande variedade de serviços especializados aos seus clientes. Na prática, nota-se a constituição de 

diversas sociedades, cada uma criada especificamente para o desenvolvimento de um ou alguns 

serviços. Suponha-se a existência da empresa “AAA Consultoria Empresarial”, que forneça serviços 

de auditoria e consultoria tributária. A prestação de serviços de auditoria demanda a criação de uma 

sociedade simples, formada em sua maioria por contadores.  

No entanto, a prestação de consultoria tributária, com emissão de pareceres jurídicos ou até 

a atuação em demanda judiciais e administrativas, requerem a criação de um escritório de advocacia, 

com as especificidades acima citadas. Se o profissional não possui volume de trabalho para justificar 

a criação das sociedades, parte do trabalho é prestado por parceiros, que possuem todas as 

autorizações necessárias. Assim, os profissionais formam uma rede de contato e não correm o risco 

de sofrer alguma penalidade profissional, porém não vão auferir o mesmo lucro que conseguiriam se 

fizessem o trabalho sozinhos. 
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2. ATIVO INTANGÍVEL 

 

O ativo intangível é representado por elementos que compõem o patrimônio de determinada 

entidade. Possuem natureza imaterial e estão ligados a situações relacionadas ao objeto social. 

Embora possuam relação com a atividade desenvolvida, esses ativos não são identificados de forma 

tão perceptível. A situação criada para gerar valor somada a determinados fatores poderá resultar em 

valorização do patrimônio da entidade em razão da grande utilidade e da expectativa de resultado 

futuro. 

Como os ativos intangíveis são parte do patrimônio, também são passíveis de avaliação. 

Apesar da conexão com a atividade desenvolvida, eles são tratados de maneira independente, com 

parâmetros seguros de avaliação. Quanto mais parâmetros existirem para a identificação e 

quantificação monetária, maior valor e influência terá dentro da entidade. Nas palavras de Sá: 6 

 
Segundo a visão do Neopatrimonialismo, não se trata de um maior valor da natureza quantitativa 

do capital, mas, sim, de um elemento qualitativo, resultante de uma maior força de função da riqueza 

sob a ação de relações ambientais (internas e externas) e que se pode avaliar quando se procura 

medir monetariamente tais elementos. Isso porque tais peculiares utilidades dependem de fatores 

deveras especiais e que também são correlatos com as dimensões do tempo e da incerteza. Seja a 

mensuração espontânea ou decorrente de fatos que defluem de novas associações ou cessões do 

capital, prévia ou com projeção futura, o que se objetivará sempre para efeito de valor do capital 

será a expressão de potencialidades formadas em decorrência de ampliações de funções, tanto por 

efeito interno, quanto externo. 

 

 O advento e o uso dos capitais somados à influência de seus elementos imateriais e 

incorpóreos trouxeram, naturalmente, maior complexidade para a contabilidade das entidades e, hoje 

em dia, são elementos naturais para a análise de um escritório ou uma empresa. As situações que 

geram o ativo intangível podem ser adquiridas ou constituídas, mas possuirão, necessariamente, uma 

utilidade que não é identificada fisicamente, cuja real e incerta utilidades são descritas e divulgadas 

nas demonstrações financeiras como “utilidades essenciais de expressões formais não compatíveis, 

ou seja, elas existem, mas não se evidenciam fisicamente configuradas como as demais”.7 

 Estudiosos, em um passado não muito remoto, especialmente nas décadas entre 1940 e 1960, 

trataram da questão dos ativos intangíveis. Vincenzo Mais, Gionanni Ferrero e Teodoro D’ Ippolito 

por exemplo, dedicaram-se ao problema das imobilizações.  

 
6 SÁ, Antônio Lopes de. Fundo de Comércio: Avaliação de Capital e Ativo Intangível. Doutrina e Prática. 3ª Ed. 
Curitiba: Juruá, 2012, p.113-114. 
7 Idem, ibidem, p.114. 
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 Sá informa que Ferrero definiu a classificação contábil “como um complexo econômico 

determinado em função não somente dos seus elementos constitutivos, mas, também das relações que 

são de natureza complementar e que se agregam às funções instrumentais”8.  

Além disso, Ferrero reforçou que as imaterialidades da entidade estão relacionadas com 

fatores conhecidos da entidade como clientela, ponto comercial, patentes, marcas, direitos autorais, 

concessões, licenças, acordos, dentre outros. 

 Nesse sentido, conclui-se que a inclusão do ativo intangível nas demonstrações financeiras é 

resultado de um elemento acessório, decorrente de uma atividade principal desenvolvida pela 

entidade, a qual tem a possibilidade de ser avaliada, e, consequentemente, classificada como um ativo 

que, seguindo certos parâmetros são incorporados à sociedade e capazes de gerar rentabilidade futura, 

assim como outros ativos tangíveis da entidade, como carros, imóveis, máquinas etc. 

 Vale ressaltar que várias entidades conseguem, por meio de ativos intangíveis, gerar valor em 

seus negócios e entregar ganhos expressivos aos seus investidores. Os projetos que estão por trás dos 

ativos intangíveis movimentam todas as áreas da entidade. A depender da atividade, o projeto 

relacionado a esse ativo intangível pode ser a única atividade desenvolvida, que mobiliza inúmeras 

pessoas e negócios em busca de aumento de utilidade e rentabilidade futura, pois, com toda certeza, 

o investimento em ativos intangíveis visa ao lucro após anos de dedicação. 

 Basta imaginar a criação de um medicamento que possibilita a cura do câncer ou de qualquer 

outra doença. Como consequência, haverá imensa preocupação dos órgãos reguladores em esclarecer 

e orientar a classificação desses ativos intangíveis. Inclusive, até a OCDE e a EUROSTAT se 

preocuparam em orientar a classificação dos intangíveis, considerando a relevância e o possível 

impacto que as pesquisas e os estudos geram para a sociedade. 

 É natural que as empresas acabem por agregar ativos intangíveis à sua atividade, de acordo 

com o ramo de atuação visando ao crescimento operacional, ao reconhecimento do mercado e à 

melhoria de resultado. Sá critica o tradicional sistema contábil que, “muito preso à legalidade apenas, 

deixou de agasalhar a necessidade da evidência das aludidas imaterialidades, quer das que agem a 

favor, quer das que se constituem como riscos e que, também, podem existir.”9 

  

 
8 Idem, ibidem, p.114. 
9 Idem, ibidem, p.116. 
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2.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O simples fato de determinado ativo não ser tangível significa dizer que este ativo não é 

passível de avaliação em razão de determinada insegurança. Há um receio natural na admissão desses 

ativos, pois a sua realização está ligada a diversas incertezas (além de muito trabalho e estudo). Nesse 

sentido, para a aceitação das imaterialidades, existem critérios de prudência que garantem a 

confiabilidade daquela inclusão contábil. A própria atividade empresarial possui riscos. Nada mais 

justo do que permitir o registro dos planos e projetos (que, na maioria das vezes, são o sonho da 

administração da entidade), ofereça toda a transparência necessária para os investidores e terceiros. 

As projeções não devem ser inviabilizadas em razão dos riscos. Cada bem incorpóreo possui 

as suas próprias características e seus critérios de avaliação. Contudo, não se deve confundir a 

avaliação contábil/financeira com a avaliação para fins negociais e gerenciais, pois, se há a alteração 

do objetivo da avaliação, provavelmente haverá alteração nos valores da avaliação. 

A avaliação contábil/financeira demanda o entendimento de normas contábeis e jurídicas, 

com interpretação de pronunciamentos contábeis, leis e decisões judiciais. Já a avaliação para fins 

gerenciais e negociais varia de acordo com o objetivo da entidade. Supondo-se que os acionistas de 

determinada empresa, uma grande sociedade por ações, v.g., desejem vender suas participações 

societárias para terceiros, provavelmente, essa grande companhia irá contratar um assessor financeiro 

para elaborar um estudo com o objetivo de encontrar o valor de mercado daquela empresa, que será 

diferente do patrimônio líquido encontrado nas demonstrações financeiras da companhia. A razão é 

o método de avaliação usado, que envolveria, provavelmente, múltiplo de EBITDA ou avaliação 

com base no patrimônio de empresas semelhantes, com as possibilidades de ganho no futuro, que 

resultarão no cálculo do valor presente.  

Quando esse estudo é apresentado aos interessados, que são os grandes bancos e fundos de 

investimento, esses investidores também irão criar modelos de investimentos para confirmar as 

estimativas apresentadas e demonstrar aos seus acionistas que o negócio a ser realizado será capaz 

de gerar lucros dentro do período estipulado. Nota-se que nem a lei e nem as normas contábeis são 

consideradas quando há alguma avaliação gerencial, apuração de haveres ou quando envolve grandes 

operações de fusões e aquisições. 

  Afirmar, por exemplo, que os intangíveis só poderiam ser admitidos ao valor de custo seria 

admitir que esse ativo só poderia ser considerado em sua criação, aquisição inicial ou derivado de 

investimento específico, sempre em uma visão imóvel. Negar a reavaliação dos intangíveis ou não 

aceitar a inclusão daqueles alienados ou frutos de investimentos ou operações societárias é não 
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reconhecer a variação natural do patrimônio, que, por natureza, é mutável e passa por constante 

transformação. Nesse sentido, o caixa da companhia, e.g., pode ser usado para a aquisição de um 

veículo. Por sua vez, esse veículo pode ser trocado por máquinas, e essas máquinas, por serviços, e 

assim por diante. 

  Outro fato recorrente é o erro na avaliação dos intangíveis, seja em sua determinação, seja na 

exclusão de evidência. O exagero e até a falsidade na classificação dos intangíveis prejudica a 

evolução dos estudos e o fomento da atividade empresarial.  

Esse quadro é ainda mais complexo quanto se percebe que, na contabilidade e no direito, 

ainda não se chegou a um consenso sobre as imaterialidades. Algumas empresas, por receio de 

autuações ou prejuízos ao balanço, são mais conservadoras e sequer registram os ativos intangíveis. 

Em alguns setores específicos, por outro lado, nota-se evolução e aprimoramento da classificação 

dos intangíveis, já que são ativos fundamentais para o crescimento, como as indústrias farmacêuticas, 

as consultorias e as empresas de tecnologia. O ativo intangível, para elas, vai além da classificação 

do custo, pois o foco é mensurar e valorizar quais são os benefícios futuros que esse ativo pode gerar. 

  Ainda que existam incertezas econômicas e políticas, há o estabelecimento de perspectivas, 

que devem ser consideradas mesmo que resultem em anulação dos resultados previstos e da 

possibilidade de aviamento. A exclusão da possibilidade de classificação dos ativos intangíveis sob 

o frágil argumento da impossibilidade ou da fragilidade para a mensuração indica ignorância das 

potencialidades materiais e de seus consequentes riscos. 

 

2.2. CONCEITO E CLASSIFICAÇÃO 

 

Com as alterações da Lei n.º 6.404/76, trazidas pelas Leis n.o11.638/07 e n.o 11.941/09, uma 

nova estrutura de balanço patrimonial passou a ser adotada. A principal novidade, tema deste 

trabalho, é a criação do grupo intangível, como ativo não circulante, assim como o ativo imobilizado 

e os investimentos de longo prazo. 

Há um destaque relevante para a inclusão da conta contábil do ativo não circulante. Antes dessa 

inclusão, o ativo imobilizado consistia na inclusão de bens imóveis, veículos e até bens incorpóreos, 

como, por exemplo, as marcas e patentes, portanto, o grupo era composto de naturezas muito distintas 

e com diferentes níveis de liquidez. Por essa razão, houve a necessidade de se criar um grupo que 

não possuísse relação com o ativo imobilizado. Então surgiu o subgrupo ativo intangível, para 

satisfação das peculiaridades contábeis. 
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O art. 179 da Lei n.º 6.404/76 passou a determinar, em seu inciso VI, que devem ser 

classificados no título intangível “os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à 

manutenção da companhia ou exercidos com essa finalidade, inclusive fundo de comércio adquirido”.   

Outras normas também foram criadas ou editadas para tratar da avaliação do ativo intangível, 

como o Pronunciamento Técnico - CPC 15 (R1) - Combinação de Negócios e a Interpretação Técnica 

e ICPC 09 (R2) - Demonstrações Contábeis Individuais, Demonstrações Separadas, Demonstrações 

Consolidadas e Aplicação do Método de Equivalência Patrimonial.  

Também houve a aprovação, pelo Comitê de Pronunciamento Contábeis, do Pronunciamento 

Técnico – CPC 04, que possui relação com as Normas Internacionais de Contabilidade, precisamente 

o IAS 38. Esse pronunciamento descreve todos os ativos intangíveis, com exceção dos intangíveis 

por expectativa de lucros futuros, que são mencionados por outro pronunciamento contábil e serão 

aprofundados adiante. O grande objetivo do CPC 04 é padronizar o tratamento contábil dos ativos 

intangíveis bem como estabelecer critérios de mensuração com divulgações específicas, questão 

extremamente importantes para a cultura do full discousure. 

O CPC 04 define o ativo intangível como um “ativo não monetário identificável sem substância 

física”. Tal definição remete aos conceitos básicos dos pronunciamentos contábeis, segundo as quais 

um ativo é um recurso da entidade resultado de eventos passados e do qual se espera futuros 

benefícios econômicos.  

Além disso, o CPC 04 estabelece algumas premissas para esclarecer em quais situações o 

pronunciamento técnico deve ser aplicado. Há uma grande dificuldade pragmática para se diferenciar 

quais situações devem ser enquadradas como ativo imobilizado ou como ativo intangível. É 

fundamental avaliar o elemento mais significativo para a atividade da empresa. 

Basicamente, a situação de contabilização do ativo imobilizado consiste em ativos físicos, 

como máquinas e computadores, que são tangíveis e existem fisicamente. Sabe-se que esses ativos, 

geralmente de última tecnologia, possuem softwares avanços para auxiliar e otimizar a operação da 

empresa. Contudo, esses softwares são parte integrante do ativo e, portanto, tanto a máquina quanto 

o software devem ser considerados na conta contábil do ativo imobilizado. 

O pronunciamento também se aplica para os custos com marcas, patentes, propagandas, 

treinamento, início das atividades (custos pré-operacionais), pesquisa e desenvolvimento. Tais 

iniciativas podem gerar algum ativo físico no futuro, que demandaram a aquisição de componentes 

intangíveis, conhecimento e experiência. 

É preciso observar ainda que o CPC 04 trata do ativo intangível de forma abrangente. Nesse 

sentido, é importante observar se a situação sob análise não possui algum pronunciamento específico 

em razão da necessidade de tratamento diferenciado: 
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Destaca-se que, apesar da expressão ampla “ativo intangível” do CPC 04 (R1) existem restrições no 

alcance dessa norma. Outros pronunciamentos podem oferecer tratamento contábil específico para 

determinados intangíveis mais especializados, como é o caso dos gastos com a exploração ou o 

desenvolvimento e a extração de petróleo, gás e depósitos minerais de indústrias extrativas, o caso 

dos contratos de seguros ou do ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill). Dessa forma, 

a entidade deve avaliar seu contexto operacional e verificar qual pronunciamento técnico é o mais 

adequado para orientar suas práticas contábeis com relação ao intangível.10 

 

A atividade regulada desenvolvida pela empresa não impede a contabilização, por meio do 

CPC 04, de outros ativos intangíveis, como softwares, custos pré-operacionais, direitos cedidos por 

meio de contratos de licenciamento, dentre outros. 

As empresas frequentemente investem em pesquisa, desenvolvimento e aprimoramento de 

produtos com o uso de recursos intangíveis, tais como, v.g., aquisição de sistemas, licenças e criação 

de marcas. Os principais exemplos de ativos intangíveis são patentes, softwares, direitos autorais, 

franquias, relacionamentos com clientes e fornecedores, participação de mercado (clientela 

estabelecida), direitos de comercialização, dentre outros.  

Muitos dos ativos intangíveis das empresas não são mencionados em suas demonstrações 

financeiras, porém possibilitam a empresa agregar valor e aumentar a reputação. É importante ainda 

ressaltar que se pode identificar se a empresa possui ativo relevante quando existe uma grande 

diferença entre o valor do seu patrimônio líquido e seu valor de mercado. Esse indicativo demonstra 

que há algum ativo intangível valioso como marca, patente, desenvolvimento de produtos, carteira de 

clientes etc.. 

O custo do ativo intangível realizado internamente inclui todos os gastos necessários para a 

criação e produção até o momento em que está preparado para trazer os benefícios econômicos 

pretendidos de acordo com a decisão da administração. Os principais exemplos dos custos atribuíveis 

são taxas de registro, custos com materiais e serviços para a geração do ativo e amortização de 

licenças utilizadas na geração do ativo. Por outro lado, gastos genéricos com vendas, backoffice, 

perdas operacionais incorridas antes da conclusão do projeto e gastos com treinamento de pessoal 

não são consideradas componentes de custo do ativo intangível. 

 
10 GELBCKE, Ernesto Rubens; SANTOS, Ariovaldo dos; IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARTINS, Eliseu. Manual 

de Contabilidade Societária: aplicável a todas as entidades: de acordo com as normas internacionais e do CPC, 3. ed, 
São Paulo: Atlas, 2018, p.850. 
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No entanto, nem sempre os exemplos citados acima serão considerados ativos intangíveis. 

Para que se contabilize um ativo intangível, tal ativo tem de ser identificável, controlável e gerador 

de benefícios econômicos futuros.  

O preço que se paga para a aquisição de um ativo intangível reflete sua expectativa com os 

benefícios econômicos esperados. Portanto, o valor pago pela empresa envolve a espera por lucro, 

mesmo que haja incerteza sobre o valor a receber e o prazo para o retorno do investimento. Tal 

explicação é totalmente defensável e passível de mensuração com confiabilidade, seja por meio de 

valor pago em dinheiro, seja pela contabilização com outros ativos.  

Se o item analisado não atender aos requisitos mencionados, o gasto incorrido com a aquisição 

ou geração interna deve ser reconhecido como despesa:  

 
Os ativos intangíveis não possuem forma física, podem ser controlados, identificáveis e gerar 

benefícios econômicos futuros, a fim de diferenciar-se do ágio. O gasto incidido na aquisição ou 

geração internamente, deve ser contabilizado como despesa quando não atender a todos os requisitos 

para ser considerado um ativo intangível, conforme o CPC 04 (2010).11 

 

Para o CPC 04, a diferença entre os ativos gerados internamente ou adquiridos separadamente 

está na forma de contabilização. Os ativos gerados internamente são mais complexos e resultam em 

maior dificuldade para a definição do valor. Contudo, se for adquirido em razão de uma combinação 

de negócios, passa a fazer parte do ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura, conhecido 

como goodwill. 

O fato de a contabilidade não aceitar o reconhecimento de um fundo de comércio (goodwill) 

ou capital humano como ativo intangível, “quando estes não forem adquiridos de terceiros 

independentes, por meio de uma transação amparada pelo princípio de origem anglo-saxônica do 

arm’s length”12, é uma questão bastante criticada. No entanto, essa situação não se mostra aplicável 

em razão da dificuldade em se identificar o ativo, um fato compreensível. A aquisição de participação 

societária resulta na aquisição de inúmeros bens, direitos e deveres. 

Ao entrar na análise dos requisitos do ativo intangível, o primeiro passo é a necessidade de 

ser identificável para que se possa diferenciar do ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura 

(goodwil). O goodwill é conhecido como uma combinação de negócios que representa benefícios 

econômicos futuros gerados por outros ativos adquiridos. Esses benefícios advêm da sinergia de 

 
11 KRUGER, Silvana Dalmutt; LUNEDO, Andrea Carla Bordignon; LUNEDO, Rogério; Mazzioni, Sady. Mensuração 
dos ativos intangíveis e respectiva avaliação dos custos nas empresas brasileiras do ramo petrolífero, XXI 
Congresso Brasileiro de Custos – Natal, RN, Brasil, p. 4. Disponível em: 
https://anaiscbc.emnuvens.com.br/anais/article/view/3840. Acesso em 06 de dezembro de 2019. 
12 GELBCKE, Ernesto Rubens; SANTOS, Ariovaldo dos; IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARTINS, Eliseu. Op. cit., p.851. 
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ativos identificáveis ou de ativos que não se qualificam para serem reconhecidos separadamente nas 

demonstrações financeiras. 

Nesse sentido, para o ativo ser considerado um ativo intangível, ele deve ser separável, ou 

seja, esse ativo tem a possibilidade de se separar da empresa, ser vendido, alienado, licenciado, 

individualmente ou em conjunto, por meio de um contrato, ou resulte de direitos contratuais ou legais, 

independentemente de tais direitos serem transferíveis ou separáveis da empresa ou de outros direitos. 

Além disso, a empresa pode ter uma carteira de clientes ou participação em negócios e esperar 

que os vínculos criados e a fidelização dos clientes continuarão trazendo faturamento para a empresa. 

Contudo, a ausência de direitos legais ou algum controle formal para a fidelização dos clientes fazem 

com que a empresa não possua o efetivo controle dos benefícios econômicos que permitam o 

enquadramento como ativo intangível. Entretanto, caso se identifique a ausência de direitos legais 

que pautam a relação com os clientes, e a relação forneça evidências de que a empresa, mesmo assim, 

é capaz de controlar os benefícios econômicos futuros gerados, e ainda haja evidências de que essa 

relação com os clientes é separável, pode-se classificar como ativo intangível. 

Some-se a esse raciocínio o fato de que o benefício econômico gerado pelo ativo intangível 

pode compreender a receita de produtos e serviços e redução de custos da empresa, e.g., com o uso 

de propriedade intelectual para reduzir os custos futuros de uma determinada produção industrial. 

O reconhecimento do ativo intangível exige que a empresa demonstre o atendimento à 

definição de ativo intangível e aos critérios de reconhecimento. O reconhecimento, por seu turno, está 

relacionado com os custos incorridos para aquisição ou gestão do ativo intangível e os custos 

posteriores com melhorias ou substituições.  

Portanto, o ativo intangível deve ser reconhecido quando for provável que os benefícios 

econômicos gerados por aquele ativo serão revertidos para a empresa, e o custo possa ser mensurado 

com confiabilidade. A empresa deve avaliar os benefícios futuros com premissas razoáveis e que 

representem a melhor estimativa da administração considerando o conjunto de condições econômicas 

durante a vida útil do ativo, sempre com evidências disponíveis no reconhecimento inicial, com maior 

peso para as evidências externas. 

Podem existir fatores econômicos, legais e sociais que interfiram na vida útil. Enquanto 

alguns fatores econômicos e políticos podem representar benefícios econômicos futuros, por outro 

lado, fatores legais podem representar restrição ao período de controle desses benefícios. Portanto, a 

vida útil a ser considerada deve ser a menor dentre os fatores. 

Ressalta-se que a vida útil do ativo intangível não amortizado deve ser revisada de tempos 

em tempos para verificar se as situações fixadas na formação do custo e da vida útil permanecem. 
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Se essas premissas não estiverem adequadas, a alteração na vida útil do ativo de indefinida para 

definida deve ser contabilizada e justificada como uma alteração de estimativa contábil. 

O método de amortização, por isso, deve estar alinhado com os benefícios econômicos ou 

potencial de serviços esperados. Existem vários métodos de amortização a se utilizar durante a vida 

útil de certo ativo. Dentre os mais comuns, destaca-se o método linear e o da soma de dígitos. Se não 

for possível mensurar com segurança o padrão de consumo previsto dos benefícios econômicos, 

deve-se utilizar o método linear. 

A amortização deve ser reconhecida no resultado. No entanto, às vezes, benefícios 

econômicos futuros são absorvidos para a produção de outros ativos. Nesse caso, a amortização será 

incluída na composição do custo do outro ativo. Como exemplo, é relevante citar a amortização de 

ativo intangível para a composição do valor de estoque. 

O reconhecimento dos custos no ativo intangível deve cessar quando o ativo está nas 

condições operacionais pretendidas pela administração. Assim, os custos incorridos com a 

transferência ou reinstalação do ativo intangível não devem ser incluídos no valor contábil. 

Já a baixa do ativo intangível deve ser realizada quando houver sua alienação ou quando não 

houver expectativa de benefícios econômicos futuros tanto com a utilização quanto com a alienação. 

Os ganhos ou perdas, caso existentes, devem ser fixados pela diferença entre o valor contábil do 

ativo e o valor da alienação (contabilizada a valor justo). 

 
  



  
  

 

27 

3. RESOLUÇÃO EM RELAÇÃO A UM SÓCIO (DISSOLUÇÃO PARCIAL) 

 

O instituto da dissolução parcial sofreu substanciais alterações ao longo dos anos. O Código 

Comercial de 1850 tinha uma proposta individualista que se mostrou distante da realidade  das 

sociedades da época, situação que levou os juristas a questionar sua aplicação. As causas de 

dissolução da sociedade, v.g., iam contra os interesses dos sócios e seus sucessores, pois a sociedade 

era considerada um contrato bilateral, com o seu rompimento ligado a determinados eventos e com 

as partes isoladas. 

 O avanço na doutrina e jurisprudência, principalmente na parte de obrigações do Direito Civil, 

alertou os juristas para a necessidade de alterações nos pactos societários, pois notou-se que existia a 

peculiaridade da criação de uma ficção jurídica, que é a pessoa jurídica, com particularidades distintas 

dos sócios. Além disso, percebeu-se que não se tratava de um contrato bilateral sinalagmático, mas 

sim algo plurilateral, com relações jurídicas diversas e complexas. A união dos sócios resulta, como 

se compreende hoje, em diversas relações atribuídas com a criação de um novo ente dotado de 

personalidade jurídica. 

 Considerando-se a regra de hierarquia das normas estabelecida por Hans Kelsen, a 

Constituição Federal de 1988, norma mais importante do ordenamento jurídico brasileiro, trouxe 

princípios para o fomento do desenvolvimento econômico, como a função social da propriedade e 

preservação de empregos.  

Além disso, ainda sob os princípios de Kelsen, as normas infraconstitucionais devem ser 

criadas e interpretadas com base nesses princípios constitucionais, de modo a valorizar-se a 

preservação da empresa. 

 Assim, as normas de direito empresarial devem evitar a dissolução total e trazer alternativas 

para a continuidade da atividade empresarial por meio da dissolução parcial, para que a sociedade 

continue contribuindo para a economia, com o pagamento de impostos e geração de empregos. Sabe-

se nem sempre ser possível realizar a dissolução parcial, porém não há dúvidas de que o legislador 

pode incentivar e contribuir com os princípios constitucionais ao criar as normas infraconstitucionais 

especialmente voltadas aos objetivos precípuos da atividade societária. 

 A dissolução parcial, nesse sentido, é fundamental para o desenvolvimento da atividade 

empresarial, pois são rompidas as relações jurídicas entre o sócio retirante e a sociedade, 

permanecendo, contudo, íntegros os demais vínculos que a sociedade possui com os outros sócios e 

com terceiros. Tal separação dá ao sócio retirante a segurança jurídica necessária para a sua retirada 

e, do outro lado, o sócio remanescente terá a garantia de manutenção dos seus direitos e deveres com 

outros sócios, a sociedade e terceiros.  
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Acerca dessa questão, nas palavras de Alfredo de Assis Gonçalves Neto: 13 

 
Assim, a previsão legal de dissolução é cumprida à risca, sem que se estendam seus efeitos a toda 

estrutura societária (à sociedade como pessoa jurídica e aos vínculos que a unem aos demais sócios, 

dos quais aquele, em relação a quem deve dar-se a dissolução, não participa e, por não participar, 

no pode romper ou afetar). 

 

 Wilson Hoog, por seu turno, relaciona a dissolução parcial e outras formas de dissolução das 

sociedades com “o axioma da preservação das células sociais”. Em suas palavras, trata-se de uma: 14 

 
[...] premissa científica contábil, atribuível ao sistema de invulnerabilidade, que evidencia ou admite 

como universalmente verdadeiras as ações lícitas de agentes internos e externos das células sociais, 

que visa garantir a integridade e a perenidade dos empreendimentos de manutenção, geração ou 

distribuição de riquezas tangíveis ou intangíveis, por meio da produção e ou de circulação de bens 

ou de serviços, independentemente da existência de elemento de empresa ou da existência de fins 

econômicos. 

 

Esse entendimento se pauta também no art. 170 da Constituição Federal e no Princípio da 

Preservação da Empresa. Apesar de a sociedade de advogados não ser uma sociedade empresária, ela 

é capaz de contribuir substancialmente para a demanda de serviços de determinada localidade. A 

estrutura de uma sociedade de advogados frequentemente terá recepcionistas, secretárias, auxiliares 

de serviços gerais, copeiros, auxiliares financeiros, analistas de TI, office boy, enfim, todos os 

profissionais de backoffice, além dos estagiários e advogados, divididos conforme grau de 

senioridade. As estruturas variariam de acordo com o tamanho do escritório, mas até uma simples 

sociedade de advogados precisará contratar alguns advogados e ter uma estrutura mínima para 

atender aos seus clientes. Até mesmo um pequeno escritório pode valer-se da terceirização de 

serviços, como limpeza e TI, entretanto ainda  estará contribuindo para a economia do país. 

 A criação da dissolução parcial tem o objetivo de, justamente, resolver as desavenças ou 

necessidades fundadas no interesse individual e também proteger os diretos daqueles que não 

possuem relação com esses interesses, com o objetivo de preservar a sociedade.  

 
13 Gonçalves Neto, Alfredo de Assis. Op. cit., p. 209-10. 
14 Hoog, Wilson Alberto Zappa. Balanço Especial ou de Determinação para Apuração de Haveres e Reembolso de 
Ações: Nos termos do art. 606 do CPC/2015, do art. 45 da Lei 6.404/1976 e art. 1.031 da Lei 10.406/2002. 6ª Ed. 
Curitiba: Juruá, 2017, p. 35-36. 
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Por isso,  buscou-se a conciliação dos interesses do sócio (ou de seus herdeiros ou sucessores), em 

relação às imposições da lei, com os interesses dos demais sócios e terceiros. Outra facilidade da 

dissolução parcial é possibilidade da realização da apuração de haveres, e consequentemente da 

liquidação, com a sociedade em funcionamento, permitindo-se o desenvolvimento das atividades sem 

interrupções. Portanto, a dissolução parcial pode ser aplicada para as causas que não tenham caráter 

cogente e que não envolvam a extinção da sociedade. 

 Tal interpretação se iniciou com fundamento no antigo, e ainda vigente em algumas matérias, 

Código Comercial de 1850, nos art. 335, n.º 4 e n.º 5, cujas redações previam hipóteses para 

falecimento de sócio e vontade de sócio e, na sequência, com as demais hipóteses do Código Civil 

de 1916. Nota-se que a dissolução parcial pode ser constituída por hipóteses não previstas pelo 

revogado art. 335, nº 5, do Código Comercial, v.g., por mera vontade do sócio, quando existem outras 

situações em desacordo com o proposto para a sociedade, hipótese que permite a continuidade da 

personalidade jurídica mesmo com a retirada do sócio, como o fim da pluralidade, a proibição da 

atividade desenvolvida, entre outros. 

 Nas sociedades simples, que contemplam, dentre outras, as sociedades de advogados, 

algumas causas deixaram de ser motivo de dissolução societária, como o falecimento de sócio e 

incapacidade, contudo é preciso notar que a possibilidade de sucessão deve ser considerada com 

muito cuidado, a depender do relacionamento entre sócios e o tipo de sociedade.  

 A sociedade de advogados, por exemplo, possui inúmeras restrições. No caso do falecimento 

de um sócio, talvez algum herdeiro, também advogado, e que já seja sócio da banca, tenha interesse 

em receber as quotas e os demais sócios poderiam não apresentar oposição. 

 Ressalte-se que a sociedade de advogados possui dinâmica diferente se comparada com uma 

sociedade empresária. No caso de uma dissolução, os advogados continuarão a advogar para os seus 

clientes com ou sem a sociedade, pois necessitam patrocinar os interesses de seus clientes com a 

mesma dedicação e presteza, já que existe uma responsabilidade profissional individual. É uma 

obrigação legal que não pode ser transferida para qualquer pessoa. 

 No caso das pequenas bancas, o sócio retirante pode desenvolver suas atividades com uma 

estrutura enxuta, formando um escritório boutique, que permitiria atendimento individualizado e com 

baixos custos. Nesse sentido, o avanço da tecnologia trouxe, principalmente através da lawtechs, 

maior eficiência e redução de despesas operacionais, como aluguel, contratação de funcionários, 

compra de servidores, entre outras.  

 A maior preocupação e destaque na linha do trabalho apresentado restringe-se ao caso das 

médias e grandes bancas. Em muitos casos, trata-se de uma grande sociedade de advogados, com 

faturamento de milhões e com milhares de clientes.  
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  Em contexto como esses, como deverá ser feita a dissolução parcial quando um dos sócios 

fundadores desejar retirar-se? Além da preocupação legal e contábil, que trata da apuração de haveres, 

deve-se pensar em toda a estrutura operacional e comercial relacionada à saída desse sócio. Quais 

clientes o sócio retirante poderá levar consigo para o novo escritório? E qual será o método utilizado 

para a divisão do ativo intangível pertencente à sociedade? 

 Como se vê, conquanto haja especificidades a se atender, é totalmente possível a dissolução 

parcial na sociedade de advogados, quando se verificam as hipóteses de rompimento do vínculo 

societário em relação a um ou mais sócios, com a consequente continuidade dos serviços pelos sócios 

remanescentes. Tal entendimento é reforçado por Alfredo de Assis Gonçalves Neto15: 

 
Esse foi o entendimento seguido pelo Provento n.º 92 ao aludir, expressamente, à dissolução parcial 

da sociedade de advogados, em seu art. 2º, inciso XII. A norma não foi repetida no Provimento n.º 

112, mas a omissão não significa qualquer vedação à orientação aqui defendida. As causas pessoais 

de dissolução, se não comprometerem o empreendedorismo comum -vale insistir - , podem 

conduzir, tão somente, à ruptura do vínculo que existia entre sócio e sociedade que, assim, fica 

preservada. 

 

3.1. REGRAS APLICÁVEIS 

 

No caso da sociedade de advogados, que é uma sociedade simples, as hipóteses da dissolução 

parcial e suas regras aplicáveis são mais limitadas em comparação com uma sociedade empresária 

limitada ou sociedade por ações. As hipóteses e o procedimento a ser aplicado estão presentes no 

Código Civil e no Código de Processo Civil.  

O Código Civil classifica as sociedades em empresárias e não empresárias. No art. 982, 

considera-se empresária a sociedade que exerce atividade própria de empresário e as demais são 

consideradas simples, além de outros tipos societários. As sociedades por ações são sempre 

consideradas empresárias, e as cooperativas, sociedades simples.  

Além dessas, ainda são classificadas as sociedades não personificadas, que possuem a sua 

relevância legal e apresentam os requisitos da lei com atenção especial ao art. 981 do Código Civil.  

O art. 515 do Código de Processo Civil, por seu lado, trata da ação de dissolução parcial de 

sociedade, com a possibilidade de propositura da demanda judicial para o “sócio falecido, excluído 

ou que exerceu o direito de retirada ou recesso”.  

 
15 Gonçalves Neto, Alfredo de Assis. Op. cit., p.213. 
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Gonçalves Neto, com base no Código Civil, resume as possibilidades de dissolução nas 

seguintes: (i) art. 1.033, I - requisição do sócio em razão do término do prazo de duração (e os demais 

sócios podem continuar com a sociedade se desejarem); (ii) art. 1033, II – aprovação de dissolução 

por maioria, contudo os minoritários desejam prosseguir com a sociedade; (iii) art. 1.034, II – ação 

de dissolução por inexequibilidade do fim social proposta pela sócio, mas os demais sócios veem a 

possibilidade de manutenção do objeto e da affectio societatis16. O Código Civil, a esse respeito, 

permite a aplicabilidade dessas situações e outras situações conforme desenvolvido a seguir. 

 

3.1.1. Vontade do sócio (Quebra da Affectio ou Dissidência) 

 

A sociedade sem prazo indeterminado pode se resolver pela vontade unilateral do sócio a 

qualquer momento, quer por discórdia em relação a alguma alteração contratual, quer por outros 

fatores, como a quebra da affectio societatis. Tal hipótese tem, inclusive, o respaldo da Constituição 

Federal, no inciso XX do art. 5º, segundo o qual “ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a 

permanecer associado”. 

 Quanto às sociedades de prazo determinado, entretanto, a lei não permite a dissolução parcial 

simplesmente pela quebra da affectio societatis, mesmo que seja uma sociedade de pessoas. O art. 

1.029 do Código Civil menciona que qualquer sócio pode se retirar da sociedade se for de prazo 

indeterminado, mediante aviso prévio de no mínimo sessenta dias aos demais sócios e, se for por 

prazo determinado, somente provando judicialmente justa causa.  

  No caso da sociedade de advogados, por seu turno, existem dificuldades com as imposições 

legais do Código Civil, em determinar a constituição de uma sociedade simples, e da OAB, em criar 

as limitações regulatórias presentes na Lei n.º 8.906/94 (“Estatuto da OAB”) e nos provimentos. 

 Nas sociedades de pessoas, há a presença do intuitu personae. A sociedade foi constituída e 

desenvolve sua atividade com base na relação de proximidade e confiança dos sócios. Portanto, por 

princípio, as quotas não são transferíveis e o quadro societário tende a permanecer da mesma forma 

até a extinção da sociedade.  

  Nesse contexto, para Ulhoa, a affectio societatis é essencial nas sociedades limitadas 

empresárias e também pode ser aplicado para as sociedades de advogados, pois  

“este ânimo [de os sócios se juntarem para obter lucro], é pressuposto de fato da existência da 

 
16 Idem, ibidem, p.212. 
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sociedade, posto que, sem ela, não haverá a própria conjugação de esforços indispensável à criação 

e desenvolvimento do ente coletivo.17 

 Já no caso das sociedades de capital, nem affectio societatis e nem intuitu personae estão 

presentes. O maior exemplo está na sociedade por ações, mas existem grandes sociedades limitadas 

empresárias que possuem essa característica. A regra é a permissão da alteração do quadro societário 

quantas vezes for necessário para o desenvolvimento da atividade empresarial. A escolha do tipo 

societário juntamente com a atividade desenvolvida irá resultar no contrato social responsável por 

regular (se houver) o método para a transferência de quotas. 

 Tal tema é regulado no art. 1.057, se assim o contrato social permitir. Quando o sócio diverge 

das deliberações sociais, poderá exercer o direito de retirada com o consequente recebimento dos 

seus haveres com base em balanço especial nos termos do art. 1.077. 

Quanto à sociedade de advogados, e outras sociedades simples, nota-se que a legislação atual 

está atrasada em comparação com a realidade de algumas bancas. A impossibilidade do ingresso de 

investidores nas sociedades de advogados ou a contribuição de advogados estrangeiros retarda as 

inovações para a prática da advocacia no Brasil. O próprio tratamento como sociedade simples, em 

uma atividade que se desenvolveu economicamente a passos largos nos últimos anos, é a prova de 

que o legislador não se preocupa em aprimorar o assunto. Talvez para parte das sociedades de 

advogados (provavelmente a maioria) ainda faça sentido a decisão pelo tipo simples. É preciso, 

contudo, reconhecer que, num ambiente democrático, é mais pertinente oferecer-se uma opção do 

que impor uma determinação legal obrigando a adoção da sociedade simples. Nesse sentido, importa 

ressaltar que é possível, sim, adotar-se um modelo societário mais flexível sem deixar de lado as 

necessidades regulatórias da profissão. 

 Como sugestão, as sociedades de advogados poderiam ter a opção de ser constituídas 

seguindo as regras das sociedades por ações, para melhorar a governança, financiamento, 

recuperação financeira, deliberação entre sócios, dentre outros assuntos. Contudo, deveriam 

continuar respeitando todos os preceitos éticos necessários para o desenvolvimento da advocacia, 

previstos no Estatuto da OAB, o qual também precisaria ser atualizado para a modificação de regras 

antiquadas. 

A título de comparação, mas com as devidas ressalvas, vale citar a Lei n.º 14.193/21, que 

permite aos clubes de futebol modificarem o seu tipo societário para Sociedade Anônima do Futebol 

(SAF). Antes, os clubes eram obrigados a serem associações, sem fins lucrativos, situação que 

 
17 Coelho, Fabio Ulhôa. Op. cit., p.159. 
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causava limitações em sua operação, com dificuldade para organizar a governança, se capitalizar e 

saldar as dívidas. 

A Lei n.º 14.193/21 priorizou o aspecto financeiro, uma dor de qualquer sociedade que passa 

por dificuldades. Os clubes poderão capitalizar-se por meio da emissão de debêntures e classes de 

ações, além da possibilidade de requerer recuperação judicial, principal pedido do setor. Em um 

futuro não tão distante, existe até a possibilidade de o clube ser listado em uma bolsa de valores, 

como acontece em outros países. Por que não se pode pensar em algo semelhante para a sociedade 

de advogados? 

Nesse momento, convém antecipar algumas considerações sobre a apuração de haveres a ser 

tratada no próximo capítulo. Os haveres, apuráveis em balanço especial, devem refletir o valor 

patrimonial real da sociedade, apurado por perito especializado em contabilidade que terá a missão 

de identificar o valor de mercado da sociedade em meio a tantas variáveis (grifo do autor). 

Tal situação é reforçada pelo entendimento de Wilson Woog: 18 

 
Para evitar uma locupletação sem causa, o valor patrimonial da cota não é o valor 

expressivo no contrato social, decorrente da operação matemática de divisão do capital social pelo 

número de cotas existentes (valor nominal). E sim, proporcionalmente, ao patrimônio líquido a 

preço de mercado, nele incluído, se existir o valor do fundo de comércio. E este valor patrimonial 

deve representar a situação real, e é devido, pela sociedade, ao sócio que se desliga. 

 

Considerando-se a passagem acima, outro tema que merece atenção é a quantificação dos 

ativos intangíveis da sociedade de advogados (mais adiante discutido). As decisões judiciais adiante 

mencionam sobre a impossibilidade de se repartir clientela, estrutura e marca na sociedade de 

advogados, pois trata-se de sociedade simples que não possui caráter empresarial.  

Tal justificativa é extremamente ultrapassada e mostra a limitação dos julgadores para 

avaliarem o caso concreto e a realidade desse tipo de atividade atualmente. A mera “fria” análise da 

lei empobrece a jurisprudência, as discussões jurídicas e desanima as partes e os advogados. Prova 

disso é o crescimento da arbitragem para casos complexos e o uso dos métodos alternativos para a 

resolução de conflitos. 

Wilson Hogg, em seus trabalhos, trata ainda da importância do fundo de comércio na 

avaliação das sociedades, mencionando que “a inclusão do fundo de comércio autodesenvolvido no 

 
18 Hoog, Wilson Alberto Zappa. Op. cit., p. 41. 
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patrimônio líquido a preço de mercado decorre da força da tutela do direito de propriedade, CC/2002, 

e também do direito à propriedade delineado pela Constituição Federal.”19  

Com base nessas informações, conclui-se que identificar o valor patrimonial é retratar a 

riqueza da sociedade por meio de um balanço, que descreverá o verdadeiro valor dos bens (tangíveis 

e intangíveis) com toda a técnica contábil necessária.  

Nesse sentido, não devem ser aceitas situações fictícias, imaginárias ou legalmente omissas. 

Na avaliação, portanto, deve-se adotar uma postura autêntica e mais próxima possível da realidade, 

afinal o direito deve ser aplicado ao caso concreto e os julgadores podem (e devem) ir além para que 

se alcance a justiça.  

Certamente, grande parte das avaliações em litígios envolvendo a apuração de haveres nas 

sociedades de advogados não retratou o real valor patrimonial da sociedade em razão de os julgadores 

se pautarem em teses rasas e ultrapassadas, situação que gerou (e tem gerado) injustiça para a parte 

retirante ou excluída, já que não houve o reconhecimento do trabalho desenvolvido ao longo de anos 

na apuração de haveres.  

 

3.1.2. Decesso do Sócio 

 

  Decesso significa a saída involuntária por morte. Os arts. 1.028 e 1.031 do Código Civil 

tratam da possibilidade de a sociedade ser resolvida em relação a um sócio em caso de morte. Outro 

artigo relacionado é o art. 1.032, que trata da responsabilidade do sócio retirante em até dois anos 

após a sua saída. Nesse caso, o espólio e os herdeiros serão responsáveis por possíveis contingências.  

Ressalta-se que, segundo o Código Civil, a morte ou separação do sócio não resulta na 

resolução da sociedade por mero pedido dos sucessores ou do ex-cônjuge. Segundo o art. 1.027 do 

Código Civil, não se pode exigir de imediato a parte de direto no capital social; deve-se realizar a 

divisão dos lucros até que se liquide a sociedade. Nas palavras de Alfredo de Assis Gonçalves Neto, 

em sua obra Direito de Empresa: 20 

 
A norma sob exame regula direitos sobre quota de sócio que sejam transmitidos (i) por morte de 

seu cônjuge aos herdeiros deste ou (ii) ao próprio cônjuge, em decorrência de separação judicial. 

Os direitos aí contemplados são aqueles de natureza patrimonial, exclusivamente, porquanto os 

pessoais que da quota também derivam, não se transmitem por esse modo. 

 
19 Idem, ibidem, p. 41. 
20 Gonçalves Neto, Alfredo de Assis. Op. cit., p. 292. 
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Essa situação permanece enquanto durar a sociedade, não interferindo nos seus destinos. Dissolvida 

a sociedade por qualquer meio, ela entra em liquidação e, no rateio do acervo social, os herdeiros 

ou o ex-cônjuge aquinhoados com parte das quotas, receberão, então, o percentual de participação 

que lhes couber. Em certas situações, porém, pode ocorrer a liquidação da quota, exclusivamente.  

 

  Nos casos em que há a morte do sócio, o inventariante será responsável pela declaração dos 

bens do de cujus nos termos do art. 620, parágrafo 1º, inciso II, quando, então, será iniciado o 

processo de apuração de haveres. 

  É de extrema importância que essa apuração seja realizada por um contador e, de preferência, 

especializado em avaliação de empresas, pois a lei apresenta os parâmetros de avaliação, porém cada 

empresa terá a sua peculiaridade de acordo com o negócio desenvolvido. Wilson Hogg, a esse 

respeito, comenta a importância dessa determinação com base no art. 630 do CPC e do Decreto lei 

n.º 9.295/1946. 21 
O art. 630 do CPC/2015 determina ao juiz que nomeie um contador, conforme determinação do seu 

parágrafo único: “O juiz nomeará, se for o caso, perito para avaliar os bens do espólio se não houver 

na comarca avaliador judicial”. Esta nomeação é feita por força do Dec.-lei 9.295/1046, que define 

esta atividade como uma prerrogativa exclusiva dos contadores. 

 

  Sobre a sucessão após a morte do sócio, os herdeiros serão responsáveis pelas obrigações por 

até dois anos após o registro da alteração de contrato social na Junta Comercial competente, com 

especial atenção aos casos de abuso da personalidade jurídica e a consequente desconsideração da 

personalidade jurídica.  

  É importante lembrar que, nesse contexto, considera-se a interpretação constante do art. 50 

do Código Civil, segundo o qual há a perfuração do véu da personalidade jurídica mediante o abuso 

de poder ou a confusão patrimonial. Os documentos contábeis, nesse sentido, são capazes de 

comprovar o fato quando há desvio ou confusão entre o patrimônio registrado nas contas da 

sociedade e o patrimônio do sócio. Nas palavras de Sálvio de Figueiredo Teixeira: 22 

 
O desvio da finalidade da personalização jurídica, categoria em que se enquadra, a rigor, a hipótese 

da confusão patrimonial, constitui modalidade típica de abuso de direito, tanto que nela se 

apresentam os elementos que lhe são básicos, quais sejam, a presença de uma situação de aparente 

regularidade, decorrente de sua conformação a uma estrutura jurídica formal, e a existência de uma 

realidade subjacente e escondida. 

 
21 Hoog, Wilson Alberto ZappaOp.cit., p. 43. 
22 Teixeira, Sálvio de Figueiredo. Comentários ao Novo Código Civil. 1ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 786-787. 
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O abuso de direito, de um modo geral, pode verificar-se por varia- das formas. O titular do direito 

pode agir movido por simples espírito de emulação, tal como se dá nos casos em que o exercício 

do direito não encontra utilidade própria, mas tão só atende o intuito de causar mal a terceiro. Pode 

também exercer o direito com o específico escopo de obter alguma vantagem material indevida e 

com prejuízo de outrem, por meio de condutas fraudulentas, assim burlando a lei, elidindo 

obrigação contratual ou, simplesmente, através de expedientes enganosos, prejudicando terceiros. 

 

  Como a morte ou a separação do cônjuge não possibilita a resolução da sociedade a pedido 

dos sucessores ou do cônjuge, uma alternativa é a realização de acordo para que se realize a 

liquidação das quotas correspondentes aos direitos sucessórios ou decorrentes da separação. Dessa 

forma, o cônjuge ou sucessores conseguem receber o que tem por direito, e a sociedade, com os 

sócios remanescentes, consegue desenvolver suas atividades sem entraves ou discussões decorrentes 

da demanda judicial que discute a apuração dos haveres. 

  O fato de a lei limitar os herdeiros a receberem apenas os dividendos resulta em grande 

entrave durante o inventário — pois, se a sociedade permanecer ativa por um longo período, essa 

pessoa não terá direito a herança tão cedo— atrapalha o andamento da sociedade em razão de 

restrições na governança. Esse é um ponto que necessita de evolução para facilitar a conclusão de 

inventários e divórcios.  

  O que resta aos advogados é sugerir a atuação preventiva aos seus clientes, com a criação de 

um capítulo no capital social que já tenha o procedimento e o método de avaliação a ser usado para 

o sócio que se separe ou faleça. 

  

3.1.3. Liquidação em razão de execução  

 

O art. 1.026 do Código Civil possibilita que o credor, caso o devedor não possua outros bens, 

requeira a liquidação das quotas para o pagamento da dívida em questão. O valor será apurado na 

forma do art. 1.031 do Código Civil, e o valor obtido será depositado no juízo da execução em até 

90 dias. 

Gonçalves Neto, sobre o tema, cita a importância de se analisar caso a caso para que a 

liquidação seja feita da forma mais precisa possível: 23 

 
É evidente que, se a sociedade concordar, não haverá dificuldade na assunção desse ônus. No 

entanto, as multifárias situações que podem surgir repelem a via extrajudicial, bastando que se 

 
23 Gonçalves Neto, Alfredo de Assis. Op. cit., p. 289. 
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analisem os dois extremos. Num primeiro exemplo, se a participação de um sócio devedor for 

inexpressiva, pode convir à sociedade uma rápida solução com a apuração e o depósito dos 

respectivos haveres. O sócio devedor, porém, tem o direito de discordar e impugnar essa apuração 

e, assim, mesmo quando a sociedade tiver interesse, a via judicial não fica afastada. Já se a 

participação do sócio na sociedade for substancial, ela poderá ser forçada a se desfazer de parcela 

significativa de seu patrimônio para obter os recursos que àqueles cabem. Isso tende a comprometer 

o próprio empreendimento e obstaculizar a continuidade da empresa, o que fará com que ela 

inevitavelmente resista à liquidação extrajudicial, obrigando o credor, então, a ir a juízo para exigi-

la e lá obter a apuração dos haveres do seu devedor. 

 

3.1.4. Exclusão do Sócio 

 

 O art. 1.030 do Código Civil possibilita a exclusão do sócio majoritário por falta grave ou 

incapacidade superveniente nos seguintes termos: 
 

Ressalvado o disposto no art. 1.004 e seu parágrafo único, pode o sócio ser excluído judicialmente, 

mediante iniciativa da maioria dos demais sócios, por falta grave no cumprimento de suas 

obrigações, ou, ainda, por incapacidade superveniente. 

Parágrafo único. Será de pleno direito excluído da sociedade o sócio declarado falido, ou aquele 

cuja quota tenha sido liquidada nos termos do parágrafo único do art. 1.026. 

 

 A questão da justa causa é subjetiva24, portanto, exige a análise do caso concreto com base 

na lei, nos costumes comerciais, nas regras de governança e considerando as disposições criadas no 

contrato social da sociedade, além de todo o rito necessário para a formalização dessa exclusão. A 

definição de justa causa no contrato social é de extrema importância para a análise do juiz. Gonçalves 

Neto menciona que: 25 

 
O Código Civil de 2002 deu novo vigor à antiga regra nunca antes revogada, reafirmando a 

necessidade de haver uma causa justificada para a exclusão de qualquer sócio nas sociedades 

contratuais. Essa justa causa, tanto pode decorrer de (i) previsão legal, como a falência ou a 

incapacidade superveniente do sócio, quanto resultar (ii) de cláusula contratual, como a perda da 

 
24 O art. 1.085 do Código Civil trata o conceito de justa causa da seguinte forma: 
“Ressalvado o disposto no art. 1.030, quando a maioria dos sócios, representativa de mais da metade do capital social, 
entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável 
gravidade, poderá excluí-los da sociedade, mediante alteração do contrato social, desde que prevista neste a exclusão por 
justa causa (grifo do autor). 
Parágrafo único. Ressalvado o caso em que haja apenas dois sócios na sociedade, a exclusão de um sócio somente poderá 
ser determinada em reunião ou assembleia especialmente convocada para esse fim, ciente o acusado em tempo hábil para 
permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa.” 
25 Gonçalves Neto, Alfredo de Assis. Op. cit., p. 305. 
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habilitação profissional, (ii) do inadimplemento da obrigação de prestar a contribuição para a 

formação do patrimônio social, ou, ainda, (iii) de comportamento do sócio que caracterize falta 

grave no cumprimento de suas obrigações. 

 

 Já a dissolução por incapacidade superveniente, entendendo-se aquela causada por alguma 

enfermidade, deficiência mental, temporária ou definitiva, que impossibilite o sócio de exercer as 

atividades na qualidade de sócio de maneira totalmente consciente, estendendo essa interpretação 

para os pródigos e viciados de qualquer tipo, tais como em jogos, drogas ou álcool. 

 A esse propósito, impõe que se dedique maior atenção caso esse sócio também exerça a 

função de administrador da sociedade, pois, além de contribuir para as decisões sociais, realiza a 

atividade mais importante:  a de ser responsável pela rotina da sociedade, autorizando todas as 

atividades necessárias para o seu andamento, como pagamentos, contratos, serviços etc.  

 Nesse sentido, existem alguns parâmetros considerados atos de crítica realizados pelos 

administradores e, certamente, motivos de justa causa. 

 Como essa situação é extrema, deve ser considerada apenas para os casos de sócios-

administradores ou sócios majoritários, seja pessoa física, seja pessoa jurídica administrada por sócio 

incapaz. No caso dos sócios minoritários, o risco é reduzido em razão da baixa participação societária 

que não é capaz de decidir sobre assuntos relevantes na sociedade, portanto, a liquidação perde a sua 

relevância, sendo possível a nomeação de um tutor para gerenciar a participação minoritária na 

sociedade. 

 

3.2. EFEITOS JURÍDICOS E PATRIMONIAIS 

 

A resolução em relação a um sócio é regulamentada pelo Código Civil, que é responsável por 

ditar em quais situações e possibilidades pode ocorrer a resolução em relação a um sócio, seja por 

vontade do sócio, seja da sociedade, seja por outras questões legais. O principal objetivo é fazer com 

que esse sócio rompa o vínculo com a sociedade e, consequentemente, receba os seus haveres, com 

o principal objetivo de que a sociedade continue a desenvolver as suas atividades. 

Para que esse objetivo seja cumprido, o Código de Processo Civil ditou normas que tratam 

do procedimento a ser adotado para a dissolução parcial com êxito. O CPC/2015 inovou ao trazer a 

Ação de Dissolução Parcial como um procedimento especial. Apesar de algumas inconsistências de 

interpretação (sem seguida discutidas), o grande objetivo de otimizar o processo de dissolução 

parcial e apuração de haveres foi cumprido.  
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Considerando-se a complexidade do processo de dissolução parcial e apuração de haveres, o 

procedimento especial se mostra adequado para a resolução dessa lide. Nas palavras de Wilson 

Hogg26:  
A ação de dissolução parcial consiste em um procedimento especial. Define-se procedimento como 

um “ato complexo de formação sucessiva”, o que constitui um conjunto de atos processuais inter-

relacionados cujo objetivo é a prestação jurisdicional. Diz-se especial porque as normas processuais 

gerais, atinentes ao procedimento comum, se aplica, a ele apenas subsidiariamente, conquanto seja 

regulado por normas próprias, específicas. 

 

Na antiga Lei n.º 5.869/1973 (“CPC/1973”), a dinâmica consistia na propositura de ação para 

a resolução em relação a um sócio e na sequência a apuração dos haveres do sócio retirante. Se for 

considerado o rito ordinário do CPC/1973, existe ainda a possibilidade de pedidos interdependentes, 

com o deferimento da dissolução parcial seguido da apuração dos haveres. Contudo, alguns 

doutrinadores defendem a aplicação do procedimento adotado no Decreto Lei n.º 1.608/1939 

(“CPC/1939”), com as devidas ressalvas, que consiste em se obter uma decisão transitada em julgado 

para a dissolução e outra decisão transitada em julgado para a apuração de haveres. Talvez esse 

método traga maior assertividade e segurança jurídica, contudo é totalmente contrário à economia 

processual. 

O CPC/2015 deixa claro a intenção da economia processual em seu art. 599, com destaque 

para o inciso III.27 

Sobre o art. 599, Melo esclarece que: 28 

 
O artigo em comento inaugura o capítulo elencando que essa ação pode ter por objeto: a resolução 

da sociedade empresária contratual ou simples em relação ao sócio falecido, excluído ou que 

exerceu o direito de retirada ou recesso; a apuração dos haveres do sócio falecido, excluído ou que 

exerceu o direito de retirada ou recesso; ou ainda, pode ser manejada apenas e tão somente para a 

resolução ou a apuração de haveres. 

 

 
26 HOOG, Wilson Alberto Zappa. Op. cit., p.97. 
27 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; ou 
III - somente a resolução ou a apuração de haveres. 
§ 1º A petição inicial será necessariamente instruída com o contrato social consolidado. 
§ 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. 
28  Melo, Nehemias Domingos de. Novo CPC – Anotado – Comentado e Comparado. 2ª Ed. Rumo Legal: 
Araçariguama, 2016, p.559. 
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A maior liberalidade processual desse tema trouxe a necessidade de se observar com mais 

atenção o Código Civil para saber qual é objeto adequado. Um sócio excluído extrajudicialmente, 

por exemplo, poderia apenas requerer a apuração de seus haveres. Se, entretanto, esse sócio quisesse 

discutir sobre a sua exclusão aprovada extrajudicialmente, a via mais adequada seria uma Ação 

Anulatória de Deliberação Social. Note-se que a natureza da ação pode ser declaratória, 

desconstitutiva, declaratória-condenatória ou desconstitutiva-condenatória.  

De acordo com os princípios do Direito Processual Civil, qualquer pessoa pode propor uma 

demanda judicial. Contudo, existe a necessidade de se atender a requisitos processuais, como 

interesse e legitimidade.  

O CPC/2015, aliás, menciona quem são os legitimados para propor a ação de dissolução 

parcial em seu art. 600.29 

Sobre isso, complementa Melo: 30 

 
O artigo sub aculum trata da legitimidade ativa daqueles que podem propor a ação para dissolução 

parcial da sociedade, cumprindo destacar o que consta no parágrafo único ao permitir que o cônjuge 

ou companheiro do sócio cujo casamento, união estável ou convivência terminou possa promover 

esse tipo de ação para apuração de seus haveres na sociedade, que serão pagos e abatidos da conta 

da quota social titulada por esse sócio. 

 

Existe uma clara relação entre o direito processual e o material. A dissolução da sociedade 

em razão da morte do sócio é tratada nos incisos I, II e III e no parágrafo único. Já o direito de retirada 

é tratado no inciso IV. Por fim, a exclusão do sócio é tratada nos incisos V e VI. A dissolução parcial 

da sociedade causa impactos tanto para a sociedade quanto para os sócios. Portanto, trata-se de um 

litisconsórcio necessário e unitário entre os sócios e a sociedade. Como se vê, aspectos diferentes do 

direito contribuem igualmente para  

 

 
29 A ação pode ser proposta: 
I - pelo espólio do sócio falecido, quando a totalidade dos sucessores não ingressar na sociedade; 
II - pelos sucessores, após concluída a partilha do sócio falecido; 
III - pela sociedade, se os sócios sobreviventes não admitirem o ingresso do espólio ou dos sucessores do falecido na 
sociedade, quando esse direito decorrer do contrato social; 
IV - pelo sócio que exerceu o direito de retirada ou recesso, se não tiver sido providenciada, pelos demais sócios, a 
alteração contratual consensual formalizando o desligamento, depois de transcorridos 10 (dez) dias do exercício do 
direito; 
V - pela sociedade, nos casos em que a lei não autoriza a exclusão extrajudicial; ou 
VI - pelo sócio excluído. 
Parágrafo único. O cônjuge ou companheiro do sócio cujo casamento, união estável ou convivência terminou poderá 
requerer a apuração de seus haveres na sociedade, que serão pagos à conta da quota social titulada por este sócio. 
30  Melo, Nehemias Domingos de. Novo CPC – Anotado – Comentado e Comparado. 2ª Ed. Rumo Legal: 
Araçariguama, 2016, p. 560. 
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3.3. ATIVOS INTANGÍVEIS: A QUEM PERTENCEM? 

 

Os bens que fazem parte do patrimônio, mas não possuem uma representação física, são 

considerados de natureza imaterial. Esses bens devem ser bens de utilidades ou possibilidades e 

possuem valor mesmo imperceptível de imediato. O principal ponto é identificar a influência que 

esse bem pode ter para a produção da sociedade e para a possiblidade de lucro. 

Os bens intangíveis, quando demonstram grande utilidade para a sociedade, possuem a 

capacidade de influenciar consideravelmente no aumento de receitas atuais ou futuras. Para Antônio 

Lopes de Sá: 31 
Segundo a visão do Neopatrionialismo, não se trata de um maior valor de natureza quantitativa do 

capital, mas, sim, de um elemento qualitativo, resultante de uma maior força de função da riqueza 

sob a ação de relações ambientais (internas e externas) e que se pode avaliar quando se procura 

medir monetariamente tais elementos. 

 

Seja em uma avaliação de novas aquisições, seja em associações seja em cessões de bens 

intangíveis, para fins de cálculo de capital, deve-se avaliar a potencialidade do ativo, ou seja, qual é 

a sua capacidade de gerar valor à sociedade, resultando em rentabilidade futura ou valorização bem. 

Contudo, essa situação não acontece de imediato e exige acompanhamento constante para que se 

reflita a realidade contábil. 

Esses elementos intangíveis ou incorpóreos costumam formar-se naturalmente nas 

sociedades. Podem ser adquiridos com a intenção de resultados futuros, porém devem possuir um 

caráter de utilidade que não se espalha fisicamente. Geralmente, os bens intangíveis possuem 

natureza complementar na atividade das sociedades, como é o caso da sociedade de advogados, de 

uma construtora, de um comércio etc.  intangível também pode ser o principal bem de determinada 

sociedade, como é o caso de uma empresa de tecnologia. Existe a influência de vários fatores, dentre 

eles: (i) ponto comercial; (ii) marca; (iii) clientela, (iv) imagem e nome da sociedade; (v) patentes; 

(vi) concessões; (vii) softwares; (viii) acordos comerciais; (ix) capacidade intelectual humana, dentre 

outros.32 

Nota-se que, em uma situação de apuração de haveres, o grande desafio é demonstrar qual é 

o valor daquela sociedade no momento da retirada ou falecimento do sócio, para, assim, concluir qual 

valor deve ser pago a esse sócio por direito. Os bens intangíveis da sociedade foram criados e 

 
31 Sá, Antônio Lopes de. Op. cit., p.114. 
32 Sá, Antônio Lopes de. Op. cit., p.115. 
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desenvolvidos ao longo dos anos de existência da sociedade, por isso contribuíram no 

desenvolvimento do objeto social e na maximização dos lucros.  

No caso da sociedade de advogados, o maior ativo é a carteira de clientes. Porém, além da 

carteira de clientes, podem existir outros bens intangíveis fundamentais para o desenvolvimento das 

atividades, como o nome do escritório, capital intelectual (advogados e sócios com alta qualificação 

profissional), ponto comercial (a depender da área desenvolvida no escritório), dentre outros. 

A carteira de clientes é um ativo que se valoriza aos poucos, conforme a evolução do 

escritório, e é conquistado em razão da contribuição de diversos integrantes, desde algum contato do 

sócio até a indicação de um estagiário. A divisão de clientes varia muito de escritório para escritório. 

Em geral, o advogado que indicou recebe parte dos pagamentos realizados por este cliente durante 

determinado período. Após o término desse período, as receitas passam a ser integralmente do 

escritório. Em uma eventual retirada de sócio, este sócio não poderá passar a prestar serviços ao 

cliente que indicou. Esse cliente é de propriedade do escritório. Em outros casos, há um acordo entre 

sócio e escritório que permite ao sócio prestar serviços aos clientes mesmo após a sua saída.  

A advocacia consiste na prestação de um serviço extremamente técnico, regulado e pautado 

na confiança. Quando o cliente é atendido por determinado sócio, em determinada equipe, é natural 

que esse cliente queira manter o atendimento nos mesmos moldes. Portanto, se o cliente não tiver 

algum impedimento com o escritório que o sócio deixou, é natural que ele migre para o escritório 

que o sócio passou a integrar.  

Em outros casos, principalmente nas grandes bancas de advocacia, o cliente dá valor ao nome 

do escritório que está atendendo suas demandas. Portanto, nesse caso, quando o sócio deixa a banca, 

é bem difícil o cliente migrar para outro escritório. Dessa forma, conclui-se que a divisão de clientes 

é algo importante a ser considerado em uma apuração dos haveres, pois pode variar conforme acordo 

entre o sócio e a sociedade. 

O nome da sociedade é outra questão relevante. Quando um escritório de advocacia forma 

uma sólida carteira de clientes ao longo dos anos, a banca começa a ficar conhecida, seja como 

escritório full service, seja em alguma especialidade (boutique). Esse reconhecimento é fruto de um 

trabalho de qualidade formado por uma estrutura robusta e profissionais de qualidade. Em uma 

eventual apuração de haveres, nada mais justo do que o sócio retirante se beneficiar do 

reconhecimento e da construção da reputação da banca, pois ele foi um dos responsáveis pelo 

crescimento do escritório.  

É preciso também observar que a saída de um sócio de uma banca de advocacia pode mudar 

completamente a situação do escritório. Por isso, deve-se analisar, além do acordo que existe entre 

sócio e sociedade, qual é o impacto que a saída desse sócio causará para a sociedade. Pensando pelo 
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lado positivo, a sociedade pode ter um acordo de não concorrência e de que a saída do sócio não 

permita levar clientes, e que, ainda, a saída desse sócio não cause grande impacto no faturamento, 

pois o escritório já possui uma estrutura sólida que garante ao cliente a continuidade dos trabalhos 

com a mesma qualidade. Nesse caso, o sócio retirante terá de criar uma nova carteira de clientes em 

sua nova banca até acabar o prazo de não concorrência, para após esse prazo retomar o contato com 

seus antigos clientes oferecendo melhores condições. 

Quanto ao lado negativo, se o sócio e o escritório não tiverem nenhum acordo, e os clientes 

do sócio retirante forem fundamentais para o faturamento do escritório, sua saída irá causar grandes 

mudanças em razão da perda de faturamento. Com a saída do sócio, este poderá levar a maioria de 

seus clientes para sua nova banca, continuando os seus trabalhos normalmente. O escritório que o 

sócio deixou terá de se adaptar para ter uma menor estrutura, ocasionando a mudança para um espaço 

menor, a demissão de advogados e colaboradores de backoffice. Geralmente, a área de que esse sócio 

cuidava não existirá mais e o escritório precisará de outro sócio para fornecer serviços aos clientes 

remanescentes e retomar o aumento de faturamento. 
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4. APURAÇÃO DE HAVERES 

 

Quando ocorre a ruptura do vínculo societário em relação ao sócio retirante, excluído ou 

incapaz, este deixa de ser sócio e passa a ser credor da sociedade (o mesmo raciocínio pode ser 

aplicado aos herdeiros e sucessores). Nesse caso, em que o sócio que teve o seu vínculo quebrado 

por quaisquer das situações previstas na lei e no contrato social pode exigir a apuração de seus haveres 

para ser devidamente reembolsado, e, por outro lado, surge para a sociedade a obrigação de cumprir 

o que foi previamente acordado ou o que foi determinado em decisão final transitada em julgado, a 

ser quantificado e ajustado por meio da determinação e liquidação de sua quota-parte para pagamento 

em dinheiro. Assim, nas palavras de Gonçalves Neto, “a apuração de haveres, portanto, tem por fim 

transformar o direito patrimonial abstrato de sócio em prestação pecuniária exigível”.33  

Conforme mencionado, a lei ou o contrato social dão ao credor o direito de exigir a realização 

da apuração dos haveres para que se tenha o exato valor da quantia a ser paga. Contudo, a apuração 

dos haveres não é a certeza do recebimento de valores em dinheiro, pois o direito de crédito vai 

depender do resultado dessa apuração. Se o patrimônio líquido for inferior às dívidas, o sócio que se 

desligou da sociedade não terá nada a receber, podendo, ainda, ficar com a obrigação subsidiária de 

satisfazer as dívidas que a sociedade não puder pagar, na proporção de sua participação, em data 

anterior à sua saída.  

O mesmo raciocínio se aplica aos herdeiros ou legatários do sócio que faleceu: no caso acima 

mencionado, nada terão a receber ou terão de suportar, na insuficiência de patrimônio da sociedade, 

a satisfação das dívidas sociais existentes na época do falecimento até o limite da herança ou legado. 

A teoria discrimina que a apuração dos haveres de sócio ou dos sucessores na sociedade de 

advogados deve ser previamente fixados no contrato social nos termos do art. 2º, VII, do Provimento 

n.º112.34 Apesar de previsão expressa, a apuração dos haveres, por mais simples que seja, demandará 

a prática de vários atos, além do risco de haver alguma discordância em relação aos métodos 

utilizados e valores encontrados. Será necessário, ao menos, verificar o balanço anteriormente 

levantado e prever as contas das operações pendentes, que podem resultar em um saldo positivo ou 

negativo. Afinal, quando o sócio se comprometeu a participar da sociedade, estava ciente dos 

possíveis ganhos, mas também dos possíveis riscos. 

 
33 GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis, Op. cit., p. 217. 
34 O Contrato Social deve conter os elementos e atender aos requisitos e diretrizes indicados a seguir:  
[...] 
VII - a forma de cálculo e o modo de pagamento dos haveres e de eventuais honorários pendentes, devidos ao sócio 
falecido, assim como ao que se retirar da sociedade ou que dela for excluído. 
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Os haveres podem ser determinados amigavelmente ou judicialmente. No passado, havia 

previsão no art. 668 do CPC/1939, mantido no CPC/1973, porém o artigo era suscinto sobre a 

questão, prevendo apenas que, caso não ocorresse a dissolução da sociedade, os haveres seriam 

apurados e o pagamento realizado conforme previsto em contrato social ou determinado em sentença 

judicial, portanto não havia previsão sobre a forma de apuração, apenas uma regra genérica para 

seguir o convencionado ou determinado em sentença. 

Já o Código Civil atual criou um critério genérico de apuração de haveres com o objetivo de 

atender todas as situações, estabelecendo que o valor da quota considerará o montante efetivamente 

realizado e será apurado com base na situação patrimonial da sociedade por meio de balanço especial 

com data-base na data do evento ocorrido, salvo disposição contrária.  

Por fim, o CPC/2015 trouxe novas discussões para o tema ao estabelecer regra específica para 

a determinação dos haveres. Nos termos do art. 604, o juiz deve fixar a data de resolução da sociedade 

(conforme inciso I), definir o critério de apuração de acordo com o contrato social (conforme inciso 

II) e, nos termos do art. 606, parágrafo único, nomear um perito para a avaliação (que, 

preferencialmente, deverá ser especialista em sociedades). 

Assim, se o contrato social não tratar do assunto de maneira clara ou se for omisso em qualquer 

item que seja essencial para a apuração dos haveres, deve-se aplicar o caput do art. 606, que define o 

valor patrimonial apurado via balanço especial de determinação, tendo como data-base a data do 

evento (morte ou retirada), com a consequente avaliação de bens e direitos, ativos tangíveis e 

intangíveis, a preço de saída, com o passivo apurado da mesma forma.  

Se não houver nada estabelecido em contrato sobre o pagamento, os haveres deverão ser pagos 

de acordo com o art. 1.031 e seus parágrafos do Código Civil, ou seja, no prazo de 90 dias a contar 

da liquidação, em dinheiro. 

Convém, neste momento, uma breve pausa no assunto que está sendo tratado para comentar da 

importância de se estabelecer o método de apuração de haveres, pagamento e liquidação de quotas 

no contrato social. A legislação procurou a forma mais concreta e seguras para a apuração e 

pagamento dos haveres, porém cada sociedade tem a sua peculiaridade nos negócios e nos acordos 

entre sócios. A não criação de uma cláusula completa e desenvolvida para a sociedade de advogados 

(que deve ser revisada de tempos em tempos conforme o desenvolvimento do escritório), 

provavelmente, irá gerar uma avaliação incorreta em um escritório que já possua caráter empresarial, 

prejudicada pela limitação estabelecida em lei. A avaliação patrimonial irá limitar-se ao valor líquido 

patrimonial e, apesar de o perito ser especialista em sociedades, provavelmente a limitação das contas 

contábeis irá resultar na ausência de determinados ativos (presentes e futuros) que deveriam ser 

considerados na avaliação. 
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Dito isso, para Gonçalves Neto, “em verdade, as normas do Código Civil e do Código de 

Processo Civil pouco resolvem na solução da maioria das situações concretas que envolvem 

advogados em razão das peculiaridades que se apresentam no exercício da atividade profissional”. 35 

Quando se trata de apuração de haveres, a sociedade de advogados pode apresentar inesgotáveis 

situações que exigirão diferentes modos de apuração. É de suma importância que se detalhe ao 

máximo no contrato social, mas nem sempre isso é possível. A ruptura da sociedade exigirá a 

apuração de haveres, com a avaliação de diversos direitos e obrigações, que, ao serem avaliados, 

caberá uma interpretação minuciosa do contador ou perito para decidir se devem, ou não, ser 

incluídos no patrimônio da sociedade. 

Entrando em um cenário mais prático, estabelecer a apuração dos haveres na advocacia de 

partido é mais fácil, pois se trata da prestação de serviços advocatícios de forma continuada, 

geralmente com pagamento mensal ou por trabalho realizado. No entanto, na advocacia judicial, essa 

apuração torna-se mais complicada, já que envolve riscos e quantias variáveis de acordo com o 

resultado da demanda judicial.  

As situações mais corriqueiras das sociedades de advogados precisam ser tangibilizadas com 

base em algumas premissas elencadas por Gonçalves Neto e resumidas adiante: (i) em algumas 

causas, a sociedade recebe os honorários antecipadamente e os advogados possuem a obrigação de 

prestar os serviços até término da demanda (judicial ou arbitral); (ii) em outras causas, os honorários 

não são recebidos previamente, ficando para o final da causa (êxito), que irão depender do resultado 

da demanda, com o risco do escritório não receber pelo trabalho prestado; (iii) em uma outra situação, 

pode existir uma compensação envolvendo os honorários sucumbenciais, que são incertos, pois serão 

determinados pelo juiz, se a demanda for julgada procedente ao cliente; e (iv) finalmente, existe a 

possibilidade de os honorários acordados inicialmente sofrerem redução mediante acordo realizado 

entre cliente e escritório. 36 

O problema se mostra muito mais complexo do que a simples apuração dos haveres, pois o 

grande desafio não está só no levantamento do balanço e na quantificação dos valores que integram 

o patrimônio da sociedade, mas sim em saber como serão tratadas as questões futuras da sociedade, 

que, a depender do sócio que deixou a sociedade (por saída ou falecimento), pode continuar em 

desenvolvimento, gerando lucros, ou resultar em uma grande queda de faturamento. Os pontos 

incertos que vêm à tona em uma dissolução parcial demonstram a necessidade dos sócios em 

entenderem o seu negócio, acompanharem o seu crescimento e formalizarem, por meio de acordo de 

 
35 GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. Op. cit., p. 220. 
36 Idem, ibidem, pp. 220-1. 
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sócios, e, consequentemente, da adaptação em contrato social dos métodos de apuração de haveres 

para evitar que a omissão desses pontos traga prejuízos para a sociedade ou para o sócio retirante. 

 

4.1. SOCIEDADE DE PESSOAS: A PRESENÇA DO CARÁTER EMPRESARIAL 

 

Conforme as considerações anteriores desse trabalho, a sociedade de advogados é 

considerada uma sociedade simples em razão das normas previstas no Código Civil e no Estatuto da 

OAB. Nesse sentido, mesmo que a prestação de serviços advocatícios possua caráter empresarial na 

prática, a sociedade de advogados, por uma imposição legal e para decisões relacionadas, continuará 

sendo uma sociedade simples. 

A apuração de haveres pode gerar enormes incertezas, pois o método de apuração previsto 

no Código Civil e no CPC para as sociedades simples está muito longe da realidade presente nos 

escritórios de advocacia. Lei e doutrina flexibilizam o conceito de apuração de haveres nas 

sociedades simples, considerando a evolução dos negócios nos últimos tempos. A sociedade simples 

deve ter seus haveres apurados com base em balanço patrimonial especialmente levantado e, se o 

contrato social nada dispuser, o pagamento deve ser realizado em até 90 dias a contar do evento. 

A inclusão do fundo de comércio ou goodwill na apuração de haveres das sociedades simples 

demanda atenção. Em regra, como a sociedade simples não desenvolve atividade complexa que 

demande insumos, tecnologia, estoque, contratação de muitos funcionários e grandes investimentos, 

a apuração de haveres nas sociedades simples não permite a inclusão de eventos de valorização. Para 

Gonçalves Neto e outros autores aqui mencionados, a sociedade de advogados não possui carteira de 

clientes, pois esses clientes estão vinculados a algum advogado responsável pela prestação dos 

serviços advocatícios. O mais importante, nessa relação de prestação de serviços, é a relação de 

confiança que se estabelece entre o cliente e o advogado, que não ocorre frequentemente em razão 

de uma organização, mas sim de um profissional. Conclui-se, portanto, que o escritório não é uma 

sociedade com um fundo de comércio e, sim, uma sociedade com advogados especializados em 

diversos assuntos, reunidos para o desenvolvimento profissional e da advocacia, cujo trabalho, 

muitas vezes personalizado, define o sucesso do negócio.37  

No entanto, o art. 966, parágrafo único, do Código Civil trouxe a possibilidade de 

interpretação de que as sociedades simples, em determinados casos e a depender da atividade 

 
37 Gonçalves Neto menciona que “a apuração de haveres de sócio que se desliga de uma sociedade de advogados não 
comporta determinação do valor dos fatores de valorização criados pela estrutura societária, ou goodwill, que se costuma 
chamar de fundo de comércio, pois ela não o possui. De fato, a sociedade não possui cliente, já que este se vincula à 
pessoa do advogado que lhe presta os serviços ou que coordena a atuação advocatícia.” 
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desenvolvida, podem ser consideradas empresárias para fins de cálculo dos haveres, caso ocorra uma 

dissolução parcial, com a consequente inclusão do goodwill em seu valor presente baseado na 

expectativa de ganhos futuros. Assim, deve-se avaliar a atividade desenvolvida pela sociedade 

simples e o impacto real da prestação de serviços no mercado. Considerando-se uma situação 

hipotética que envolva uma empresa de engenharia, definida como sociedade simples, tem-se: (i) 

tem como objeto social consultoria de obras; (ii) sua estrutura é grandiosa, amiúde, com centenas de 

funcionários, operação em diversas cidades do país, alto patrimônio líquido e alta receita líquida; 

(iii) é um grande player na área de atuação com uma marca consolidada no país; (iv) os sócios-

fundadores, que já contribuíram muito para empresa, hoje apenas participam de decisões estratégicas. 

Os demais diretores e gerentes tocam o negócio com excelência.  

Com base nas características acima, de um hipotético caso específico, está claro que a 

sociedade simples possuiria características empresárias e que bens incorpóreos possuiriam valor 

relevante no cálculo do patrimônio líquido. É o entendimento defendido por este autor, por alguns 

doutrinadores e por diversos operadores do direito. 

A esse respeito, para Gonçalves Neto: 38 
Na proposta unificadora do Código Civil de 2002 o estabelecimento perdeu o qualificativo 

"comercial", mas continuou vinculado à figura do empresário sem que algum de seus dispositivos 

procurasse dar-lhe amplitude mais abrangente. Ora, no sistema do referido Código há pessoas que 

exercem atividade econômica e que não são consideradas empresárias (designadamente para os fins 

de se sujeitarem às disposições do direito de empresa), como se dá com os que têm profissão 

intelectual, de natureza científica, literária ou artística (CC, art. 966, parágrafo único, primeira 

parte), com os "empresários" rurais e com as sociedades simples (CC, art. 982). Quais as 

disposições a que se subordinam os estabelecimentos que elas possam ter, sabendo-se que as dos 

arts. 1.142 a 1.149 do Código Civil pertencem ao regime jurídico próprio do empresário sujeito a 

registro? 

No meu modo de ver, nesse particular, o regime jurídico é um só. O fato de se tratar de um conjunto 

de bens não destinado a propiciar o exercício de atividade em área que a lei reputa própria de 

empresário, não influi na necessidade prática de, dada a ampla liberdade de contratar, receber esse 

conjunto de bens o tratamento peculiar que foi atribuído ao estabelecimento do empresário. 

 

  Contudo, no caso da sociedade de advogados, a aplicação desse raciocínio fica severamente 

prejudicada. Além da obrigatoriedade existente no Código Civil, o Provimento 112/06 da OAB 

também exige a constituição de uma sociedade simples, com objeto social limitado ao exercício da 

advocacia. Em um caso concreto, qual seria o goodwill de uma grande sociedade de advogados? 

 
38 GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. Op. cit., p. 574-575. 
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Certamente, nesse contexto, a carteira de clientes, formada com critérios de empresarialidade, é um 

ativo a ser considerado para uma futura apuração de haveres, caso o escritório possua estrutura 

empresarial compatível com esse método.  

Para a maioria dos autores e para a Lei, conforme anteriormente mencionado, não há goodwill 

a ser considerado mesmo em uma grande sociedade de advogados. Sabendo que a lei não considera 

o goodwill na sociedade de advogados, é de extrema importância que o contrato social traga algo a 

respeito do assunto, pois, no momento da apuração, existirão elementos negociais que trarão 

valorização ao escritório, como marca e reputação de mercado, ao menos em teoria.  

  Também é importante que o contrato social expresse todas as hipóteses negociais próprias do 

escritório aplicáveis ao momento da liquidação e da apuração dos haveres, como a participação em 

honorários das causas existentes e das causas futuras. Para um sócio ingressante, deveria ser 

formalizado seu direito a recebimento de honorários e, para o sócio retirante, os casos nos quais esse 

sócio teria direito a recebimento de honorários mesmo após a sua saída.  

 

4.2. JURISPRUDÊNCIA 

 

A jurisprudência sobre a apuração de haveres na sociedade de advogados tem-se agarrado às 

normas do Código Civil e do Código de Processo Civil, com destaque para a citação dos arts. 1.031 

do Código Civil e art. 606 do Código de Processo Civil. A crítica trazida por este trabalho tem como 

objetivo alertar e demostrar que a lei e jurisprudência estão atrasadas, se comparadas com a forma 

de atuação e acordos realizados nos escritórios de advocacia brasileiros, com destaque para a 

diferente interpretação da jurisprudência nos casos que envolvem outras sociedades simples.  

Existe grande dificuldade de se encontrarem discussões mais robustas sobre a apuração de 

haveres em grandes escritórios – situação que, note-se, privilegia este trabalho por propor novos 

caminhos à discussão.  

A maioria das decisões tratam da apuração de haveres em pequenos e médios escritórios, já 

que a parte recorrente pleiteia a inclusão de ativos que vão além do balanço patrimonial 

especialmente levantado. 

A pesquisa de jurisprudência ora analisada se concentrou em decisões do STJ e do TJSP. As 

buscas nos sites tiveram critérios do assunto ora estudado como “apuração de haveres”, “dissolução 

parcial” e “sociedade de advogados”. No entanto, grande parte das discussões envolvem matéria de 

processo civil, demais sociedades uniprofissionais ou outros temas não relacionados ao assunto. Isso 
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se explica, em parte, pelo fato de a sociedade de advogados encontrar barreiras legais e estatutárias, 

como já mencionado.  

Buscou-se, assim, concentrar os esforços na discussão central do tema, que é a apuração dos 

haveres na sociedade de advogados, o método de apuração e limites da forma mais atualizada 

possível.  

Antes de comentar sobre a jurisprudência encontrada e fazer as devidas considerações, vale 

ressaltar a visão dos magistrados sobre o fundo de comércio na sociedade de advogados. Os 

julgadores, assim como os doutrinadores, conforme comentado, mencionam que não há fundo de 

comércio na sociedade de advogados, sob a premissa de que a atividade desenvolvida não possui 

caráter empresarial e, portanto, não existem ativos que devam ser considerados, como equipamentos, 

ponto comercial, carteira de clientes etc. A atividade da advocacia envolveria, para eles, apenas uma 

relação entre cliente e advogado. 

A primeira crítica a ser feita está exatamente nesse raciocínio. Quando se analisa a situação 

de um grande escritório de advocacia, a realidade não coincide com a premissa adotada. O cliente 

(geralmente uma empresa) costuma tratar com determinado sócio e demais integrantes da equipe. 

Contudo, nota-se cada vez mais que, quando a banca já possui um nome consolidado no mercado, o 

cliente se importa mais com a “placa” do que com o próprio sócio responsável. Por isso, se o sócio 

decide sair desse grande escritório para abrir a sua boutique, há grandes chances de a empresa 

continuar com os serviços desse grande escritório, mesmo que prestado por outro sócio, já que migrar 

para outro escritório (geralmente menor) para ser atendido pelo antigo sócio poderia significar a 

perda da estrutura com a qual o cliente já está acostumado. Tal mudança resulta na necessidade de 

aprovações internas, treinamentos, análises de Compliance e cadastros que nem sempre o cliente está 

disposto a realizar, além do fato de que a estrutura e a gama de serviços adicionais oferecidos pelo 

grande escritório nem sempre são encontrados em escritórios pequenos. 

Essa situação ocorre, pois o grande escritório possui um padrão de excelência em seu trabalho 

que deve ser seguido por todos os integrantes, como a realização do trabalho em diversos idiomas, 

atendimento rápido, estrutura excelente e uso de sistemas modernos, além de atuar em diversas áreas 

do direito. Assim, o cliente consegue direcionar qualquer demanda ao escritório, facilitando o seu 

dia a dia, pois existirá apenas um fornecedor para todas as questões jurídicas. A facilitação dos 

trabalhos resulta na fidelização do cliente. Hoje, esse é o grande de desafio dos escritórios de médio 

porte: tornar-se um escritório full service com atuação reconhecida e qualidade em todas as áreas do 

direito.  
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Contrariamente ao exposto anteriormente, o STJ segue valorizando as disposições legais 

previstas no Código Civil e no CPC. No Recurso Especial n.º 958.116 – SC, a decisão confirmou 

que as sociedades uniprofissionais devem adotar a metodologia prevista no art. 1.031 do Código 

Civil sem a inclusão de bens incorpóreos no cálculo de apuração dos haveres.39 

 
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES. RESOLUÇÃO DA 

SOCIEDADE EM RELAÇÃO A UM SÓCIO. SOCIEDADE NÃO EMPRESÁRIA. 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTELECTUAIS NA ÁREA DE ENGENHARIA. FUNDO 

DE COMÉRCIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EXCLUSÃO DOS BENS INCORPÓREOS 

DO CÁLCULO DOS HAVERES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. 

 

O mesmo entendimento do acórdão acima também foi confirmado no Recurso Especial n.º 

1.227.240 – SP, com a tese da impossibilidade das sociedades que prestam serviços intelectuais 

assumirem caráter empresarial. No presente caso, ainda, ressaltou-se que a sociedade de advogados 

está sujeita às normas do estatuto da OAB além do Código Civil.40 
 

RECURSO ESPECIAL. SOCIEDADES EMPRESÁRIAS E SIMPLES. SOCIEDADES DE 

ADVOGADOS. ATIVIDADE ECONÔMICA NÃO EMPRESARIAL. PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS INTELECTUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ASSUMIREM CARÁTER 

EMPRESARIAL. LEI N. 8.906/1994. ESTATUTO DA OAB. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO 

DO ACÓRDÃO RECORRIDO AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE 

CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 

 

O STJ também valoriza o princípio da Força Obrigatória dos Contratos ou Pacta Sunt 

Servanda, no sentido de que os sócios do escritório de advocacia podem criar normas específicas 

para tratar da relação entre sócios. 

A falta de negociação e formalização prévia dos sócios resulta em decisões desfavoráveis. 

No Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial n.º 639591 – RJ, 

a questão central está relacionada ao cálculo da distribuição de dividendos e, consequentemente, da 

apuração de haveres. Existia uma divergência sobre o que estava disposto no contrato social e aquilo 

que foi efetivamente aprovado acerca da distribuição dos lucros do escritório com a apresentação de 

 
39 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 958.116 - SC. Relator: João Otávio de Noronha. 
Brasília, 22 de maio de 2012. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/. Acesso em 11 de outubro de 2021. 
40 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.227.240 – SP. Relator: Luis Felipe Salomão. Brasília, 
26 de maio de 2015. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/. Acesso em 11 de outubro de 2021. 
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documentos. Os magistrados entenderam que o correto é considerar aquilo disposto em contato 

social, prestigiando a vontade das partes. Quando o método de apuração causa conflitos, conclui-se, 

frequentemente, que não cabe ao poder judiciário debruçar-se sobre os subjetivismos, se existe regra 

estabelecida em contrato social.41 

 
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA - DECISÃO 

MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS 

DEMANDADOS. 

[...] 4. A apuração de haveres se processa da forma prevista no contrato social, uma vez que, 

nessa seara, Superior Tribunal de Justiça prevalece o princípio da força obrigatória dos 

contratos, cujo fundamento é a autonomia da vontade, desde que observados os limites legais 

e os princípios gerais do direito. Precedentes. 
 

Nota-se, portanto, a importância do Pacta Sunt Servanda ao regular a relação entre os sócios 

de uma sociedade de advogados. Apesar de o vínculo entre os contratantes não estar positivado no 

ordenamento jurídico, o Princípio da Força Obrigatória dos Contratos já está consolidado na 

jurisprudência brasileira, de forma que, se não houver nenhum vício de vontade ou nulidade, aquilo 

que foi acordado, formalizado e escrito pelas partes tem força obrigatória. O judiciário não se mostra 

disposto a investigar o modo de operação da sociedade de advogados para aplicar o método de 

apuração mais justo. A discussão se resume a aplicar as cláusulas específicas do contrato social, se 

existentes. Caso contrário, aplicam-se as regras do Código Civil e Código de Processo Civil. A 

questão é intrigante quando o judiciário considera a situação fática para outras sociedades 

uniprofissionais, mas não considera para as sociedades de advogados. 

Cada escritório possui sua maneira de trabalhar, suas causas e suas negociações, portanto, é 

muito importante que essa realidade seja retratada no contrato social ou em acordo de sócios, caso 

seja algo confidencial. 

O assunto é controverso no próprio STJ. No Agravo em Recurso Especial n.º 1.365.717 – 

PR, os magistrados decidiram (i) se o acórdão proferido na fase de liquidação de sentença alterou o 

critério de cálculo estipulado pela sentença transitada em julgado e (ii) se houve omissão quanto a 

argumento proposto na impugnação. 

 
41 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial 
n. 639.591 - RJ. Relator: Ministro Marco Buzzi. Brasília, 29 de junho de 2020. Disponível em: 
https://scon.stj.jus.br/SCON/. Acesso em 22 de dezembro de 2020. 
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O pedido inicial foi julgado procedente para a realização da apuração dos haveres 

considerando como ativo os valores a serem recebidos por contratos firmados e serviços prestados 

durante a existência da sociedade. Ainda, na fase de liquidação, o tribunal de origem concluiu que 

os contratos celebrados durante a sociedade de fato também deveriam ser considerados nos cálculos, 

pois havia a existência da affectio societatis entre os advogados antes da formalização da sociedade. 

Portanto, a instrução probatória em primeira instância foi fundamental e resultou na inclusão de 

valores obtidos na sociedade de fato. Nesse sentido, os magistrados do STJ confirmaram a decisão 

de primeira instância com a alegação de que não caberia o reexame de prova. 42 
 

Reconhecido pelo Tribunal de origem que a sociedade entre os causídicos FERNANDO e 

MARCELO já se personificava perante os clientes desde antes da sua regular formalização 

perante a Ordem dos Advogados do Brasil e Órgãos governamentais, desconstituir esse 

entendimento para restringir o alcance da expressão contratos firmados e serviços prestados 

durante a existência da sociedade, constante do título judicial, em especial sob a alegação de 

que a ação foi movida tão-somente em desfavor das pessoas jurídicas, exigiria o reexame do 

conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado na via eleita ante comando da 

Súmula no 7 do STJ, in verbis: A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso 

especial. 

 

No Tribunal de Justiça de São Paulo, referente à apelação n.º 0115104-90.2007.8.26.0100, 

houve a análise de quais bens deveriam fazer parte da apuração dos haveres e, consequentemente, 

compor o patrimônio do sócio retirante. 

No entanto, o apelo do requerente não foi aceito pelo tribunal. Nesse caso, o relator teve o 

entendimento limitado aos termos do art. 1.031 do Código Civil. 43 

 
SOCIEDADE DE ADVOGADOS - Apuração de haveres - Insurgência do sócio egresso 

tanto em relação ao “decisum” que restringiu o pedido e foi objeto de agravo retido, quanto 

no tocante à diferença de eventual crédito decorrente da distribuição de lucros no período de 

2002 a 2005 - Não acolhimento - Pretensões que não integram os haveres do sócio retirante 

e não se identificam com a parcela do patrimônio da sociedade a ele cabível em razão da 

liquidação de sua quota - Pretensões que não constituem direitos decorrentes da condição de 

sócio e estão alheias ao âmbito desta demanda - Reclamação de valores objetos de “ajustes” 

 
42 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Em Recurso Especial n. 1.365.717 - PR. Relator: Ministro Moura 
Ribeiro. Brasília, 12 de novembro de 2018, p.5. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/. Acesso em 22 de dezembro 
de 2020. 
43 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Apelação n.º 0115104- 90.2007.8.26.0100. Relator: Mendes Pereira. São Paulo, 
20 de maio de 2015, p.4. Disponível em: https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/consultaCompleta.do. Acesso em 18 de dezembro 
de 2020. 
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contábeis considerados “incobráveis”, os quais não ingressaram no patrimônio da sociedade 

e, consequentemente, não elevam os haveres do sócio – Perda patrimonial da sociedade que 

também deve repercutir nos haveres do sócio - Se o autor entende prejudicado em razão da 

falta de pagamento à sociedade, essa matéria não comporta dirimência nesta via processual, 

sob pena de desvirtuar a dissolução em contento. Essa questão há de ser apurada, se for o 

caso, por meio de ação própria - Precedente do Superior Tribunal de Justiça - Incidência dos 

juros de mora a partir da citação - Aplicação do princípio da causalidade em relação ao ônus 

da sucumbência, pois foi a sociedade deu causa à instauração do processo - Sentença mantida 

- Recursos desprovidos.  

 

A questão é que a decisão judicial preferiu seguir com o estabelecido em lei para evitar o 

enriquecimento ilícito. Porém, é preciso ponderar se, caso os valores não contabilizados sejam 

incluídos, ocorrerá efetivamente enriquecimento ilícito? Essa pergunta só pode ser respondida com 

assertividade se houver uma perícia contábil na sociedade. Ao que parece, o judiciário evita analisar 

a fundo os valores controversos.  Como inevitável consequência, essa visão jurisprudencial limitada 

tem mais chances de promover o enriquecimento ilícito, pois o advogado que contribuiu para o 

crescimento do escritório terá direito apenas a parte do patrimônio.  

A apuração dos haveres não deve ser limitada à confirmação do pagamento do valor das 

quotas. Se há um litígio em curso, é porque existem dúvidas quanto aos valores contabilizados, que 

devem ser analisados em conjunto com os fatos. O judiciário deveria ir além da lei para os casos das 

sociedades de advogados, assim como fez no caso de outras sociedades uniprofissionais. 

A mesma tese foi adotada no julgamento da Apelação n.º 0196863-71.2010.8.26.010044, 

proferida pelo desembargador Ênio Zuliani, que tratou da impossibilidade de se considerar o fundo 

de comércio na apuração dos haveres das sociedades de advogados: 

 
Ação de prestação de contas promovida por advogada integrante de sociedade de advogados 

- Regime especialíssimo desse tipo societário e que, em tese, permitiria o exercício da ação 

especial, desde que existissem motivos para impugnar os termos da cláusula XIII, do 

contrato social (que prevê pagamento dos haveres de acordo com balanço específico para 

esse fim) - Advogados sócios que não só conhecem como manipulam o sistema jurídico e 

que somente teriam legitimidade para desafiar o princípio pacta sunt servanda, caso 

exibissem prova pré-constituída de créditos sonegados - Capital social da sociedade que 

representa o trabalho e honorários pendentes, não existindo razões para duvidar do 

pagamento da quantia de R$ 9.535,72, que foi aceita, com quitação quando formalizada a 

saída - Sentença reformada - Recurso provido. 

 
44 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Apelação n.º 0196863-71.2010.8.26.0100. Relator: Ênio Zuliani. São Paulo, 30 de 
outubro de 2012. Disponível em: https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/consultaCompleta.do. Acesso em 11 de outubro de 2020. 
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As limitações de análise além do balanço patrimonial são reforçadas no Agravo de 

Instrumento n.º 2211294-46.2014.8.26.0000 45 , em decisão do relator Francisco Loureiro. No 

presente caso, a inclusão de quaisquer valores antecipados ou que não estavam previstos no balanço 

patrimonial não foram admitidos. 

 
DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. Sociedade de advogados. Inviabilidade de 

antecipar todas as medidas pleiteadas pela autora antes de estabilizada a lide. Ausência dos 

requisitos legais. Autora não mais participa de fato das atividades sociais desde maio (ou 

julho de 2014), o que retira a urgência do pedido. Leitura das afirmações unilaterais da 

recorrente, ora sugerem expulsão da sociedade, ora indicam exercício do direito de recesso 

por desentendimentos pessoais e profissionais. Não cabimento de fixação de pro labore, 

porque não mais exerce qualquer função na sociedade de advogados, não fazendo receber 

essa modalidade de remuneração, no patamar almejado, nessa fase do processo, inclusive 

porque a quantia muito se aproxima do próprio valor dos haveres indicados pela parte 

contrária, sobre os quais paira séria divergência. Recurso não provido. 

 

Em acórdão proferido pelo TJSP nos autos da apelação n.º 0122177-84.2005.8.26.0100, 

discutiu-se sobre a inclusão do valor do fundo de comércio na apuração dos haveres. Esse julgado 

não trata da sociedade de advogados, mas de uma sociedade simples que tem por objeto a prestação 

de serviços médicos.  

Em sentença, a sociedade foi condenada ao pagamento dos haveres apurados com a inclusão 

do fundo de comércio e débito dos valores já pagos. 46 

 
APURAÇÃO DE HAVERES. Inclusão do valor do fundo de comércio. Sociedade 

constituída por médicos, prestadores de serviços, mas que atua com organização e 

empreendimento próprio de sociedade empresária e, portanto, deve ser assim considerada, 

sendo de rigor reconhecer a existência de fundo de comércio. Não se trata de sociedade 

simples. Sentença mantida. Recurso não provido. 

 

 
45  SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Agravo de Instrumento n.º 2211294-46.2014.8.26.0000. Relator: Francisco 
Loureiro. São Paulo, 09 de dezembro de 2014. Disponível em: https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/consultaCompleta.do. Acesso 
em 10 de dezembro de 2014. 
46 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Apelação n.º 0122177-84.2005.8.26.0100. Relator: Enio Zuliani. São Paulo, 7 de 
novembro de 2013, p.3. Disponível em: https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/consultaCompleta.do. Acesso em 18 de dezembro de 
2020. 
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Os desembargadores entenderam que, embora a AORT seja uma sociedade simples, atua com 

organização e empreendimento próprio de sociedade empresária, devendo assim ser considerada com 

a devida inclusão do fundo de comércio. Assim, o perito agiu corretamente ao considerar o valor 

patrimonial efetivo, seu ativo permanente, incluindo os valores incorpóreos da sociedade, ou seja, 

seu fundo de comércio. Portanto, a prática mostrou que não se trata de uma sociedade simples, mas 

de uma sociedade empresária, agindo o perito de forma correta. 

Ainda, o acórdão ressalta que diversos julgados não admitem a formação de um fundo 

capitalizável em sociedade de advogados e clínicas médicas. Contudo, existem algumas raras 

decisões que consideram o fundo de comércio nas sociedades uniprofissionais, fato que reforça a 

necessidade de que seja analisado caso a caso. Tal situação se mostra eficiente porque algumas 

sociedades uniprofissionais, principalmente clínicas médicas, se assemelham a sociedade 

especializadas e ganham notoriedade pela exploração da medicina com um todo, além da estrutura 

apresentada e da localização da(s) unidade(s). Para os clientes, a clínica passa a ter mais valor do que 

os profissionais que ali prestam os seus serviços.47 

Quando ocorre a situação acima (sabe-se que é a minoria dos casos), o ativo intangível deve 

ser considerado em um escritório de advocacia. O TJSP já decidiu sobre a possibilidade de se aplicar 

os parâmetros de avaliação da sociedade empresária para a sociedade simples. A sociedade é, 

formalmente, uma sociedade simples, contudo a estrutura era de uma sociedade empresária, pois era 

uma clínica com um nome consolidado no mercado, com equipamentos modernos e carteira de 

clientes, portanto, as características de uma sociedade uniprofissional foram superadas e houve o 

deferimento para inclusão do fundo de comércio. 

Vale ressaltar caso recente envolvendo o escritório Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto 

Sociedade de Advogados. Está em curso o litígio envolvendo o fundador da banca, Luis Antonio de 

Souza, que deixou a sociedade em novembro de 2017. O escritório propôs o pagamento dos haveres 

do sócio retirante com base no balanço patrimonial. Souza discordou da forma de indenização, que 

não reflete o fluxo de caixa do escritório, que possui contratos milionários. 

Em primeira instância, o magistrado concluiu que a tese do escritório é a correta, no sentido 

de respeitar o estabelecido em contrato social, com a apuração dos haveres com base no balanço 

patrimonial. 

 
47 Ressaltou o relator: “Cabe observar que a sociedade médica em análise tem característica peculiar e que diz respeito 
não propriamente à pessoalidade do médico, mas sim ao desenvolvimento de um complexo de serviços sem o caráter de 
individualidade o que é próprio da ortopedia e traumatologia oferecidas de maneira massificada como é o caso da clínica 
AORT. O forte são os equipamentos, a dinâmica estrutural da clínica e não propriamente a consulta médica 
especializada.” 
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No julgamento do recurso de apelação, o TJSP concluiu que Souza possui direito a valores 

superiores ao balanço patrimonial. No entanto, a tese de que a apuração de haveres deveria ser 

realizada com base em características de sociedade empresária não foi aceita.48 

 
Sociedade de advogados Retirada de sócio - Ação de apuração de haveres - Cerceamento de 

defesa e inépcia da petição inicial inocorrentes - Fixação da data da retirada como base para 

apuração de haveres e dos critérios a serem utilizados - Adequação e validade - Apuração 

de haveres a ser realizada em fase própria, de liquidação - Necessidade de inclusão dos 

sócios remanescentes na lide - Litisconsórcio necessário configurado nos termos do artigo 

601 do CPC de 2015 - Determinação da elaboração de balanço de determinação 

corretamente ordenada - Data de rompimento do vínculo societário correspondente àquela 

em que exercido efetivamente o direito de retirada - Natureza da sociedade - Organização 

para o exercício da prestação de serviços de natureza intelectual - Sociedade simples - 

Ausência da formação de um complexo de bens organizado e destinado ao exercício da 

atividade, conjugando, como universalidade, um aviamento e uma clientela, inviabilizando 

a avaliação de bens intangíveis - Compensação de valores com eventuais indenizações – 

Inadmissibilidade - Crédito incerto e ilíquido Falta de preenchimento dos requisitos do artigo 

369 do CC/2002 - Juros legais que devem incidir a partir da configuração da mora, mantida 

a taxa de 1% (um por cento) ao mês Aplicação do prazo nonagesimal previsto no art. 1.031, 

§2º do CC/2002 - Reconvenção Improcedência mantida Danos morais não caracterizados 

Honorários advocatícios que devem ser fixados com base no valor atualizado das causas 

(ação e reconvenção), afastada a incidência do artigo 603, §1º do CPC/2015 - Incidência de 

juros moratórios sobre verbas sucumbenciais computada desde o trânsito em julgado, por 

aplicação do art. 85, §16 do CPC/2015 - Segredo de Justiça levantado, ausente 

enquadramento junto ao art. 189 do diploma processual vigente - Recursos parcialmente 

providos, com observação. 

 

Portanto, o acórdão não foi tão inovador a ponto de tratar a apuração de haveres semelhante 

a uma sociedade empresária, mas foi capaz de considerar as provas trazidas aos autos para a inclusão 

dos honorários por serviços já prestados e não pagos e todos os contratos vigentes quando Souza se 

retirou do escritório. 

O julgamento trouxe uma reflexão importante sobre o tratamento que a lei dá aos grandes 

escritórios de advocacia. Um dos desembargadores, Cesar Ciampolini, ressaltou que a matéria está 

 
48 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Apelação n.º 1050857-97.2018.8.26.0100. Relator: Fortes Barbosa. São Paulo, 24 
de fevereiro de 2021. Disponível em: https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/consultaCompleta.do. Acesso em 30 de setembro de 
2021. 
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desatualizada no país e que, em 2017, a Itália alterou sua legislação para algo semelhante aos países 

anglo-saxões, permitindo aos sócios escolher o tipo societário mais conveniente. 

Segundo jornalistas que acompanharam o julgamento, Ciampolini solicitou a manifestação 

de Eduardo Nishi, com quem discutiu profundamente sobre o tema: 

 
Nishi disse duvidar que um advogado sozinho fosse capaz de faturar centenas de milhões. 

Para ele, a escala dos escritórios pressupõe “uma estrutura de empresa” e uma relação do 

cliente com a firma — e não com um profissional específico. 

Se isso é verdade, argumentou Nishi, não há como negar que há um intangível associado à 

atuação dos escritórios e, como tal, os sócios remanescentes estão tendo um ganho indevido 

às custas do sócio retirante — exatamente a tese de Souza.49 

 

Nishi divergiu dos outros desembargadores e disse que, nos dias de hoje, alguns escritórios 

até possuem ações na bolsa de valores. Os princípios da advocacia e da justiça não mudaram, porém 

o exercício da advocacia é muito diferente das sociedades antigas. A visão de Nishi é cristalina e 

reflete a realidade de grandes e emergentes escritórios, porém esbarra em uma previsão legal que 

impossibilita o julgamento dos casos com mais assertividade.  

Ciampolini conclui que os argumentos de Nishi são válidos, mas que não estava preparado 

para essa mudança. Na visão do desembargador, a reforma da jurisprudência ficará por conta de nova 

lei ou de decisões que partirão dos novos desembargadores. Tudo indica que a revisão desse tema 

será uma questão de tempo. 

A análise do acórdão acima demonstra que uma sociedade simples uniprofissional (criada 

dessa forma para atender os requisitos legais) nem sempre possui as características de uma sociedade 

simples. Quando, na prática, o desenvolvimento de suas atividades perde o caráter individual, com a 

criação de uma estrutura e nome que atraem clientes independentemente dos profissionais que ali 

trabalham. Tem-se uma sociedade com caráter empresarial, que, na ótica da apuração dos haveres, 

pode ter um sobrevalor na alienação das quotas do sócio retirante.  

No caso da maioria das sociedades de advogados, esse modelo de negócio não está presente, 

pois a individualidade está enraizada nos escritórios de advocacia. O cliente procura “o Dr. Fulano” 

especializado em determinada área, pois é o expert capaz de resolver os seus problemas. Esse 

profissional pode ser sócio de algum escritório, mas também pode ser um profissional liberal. 

 
49  SAMOR, Geraldo. Em ‘Cescon v. Souza’, escritório de advocacia “não é empresa.” Mas não deveria ser?. 
Disponível em: https://braziljournal.com/em-cescon-v-souza-escritorio-de-advocacia-nao-e-empresa-mas-nao-deveria-
ser. Acesso em: 30 de setembro 2021. 
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Contudo, nos escritórios de maior porte, os clientes vão em busca da “placa”, e não dos profissionais 

que ali trabalham. 

Diferente de outros países, existem poucos escritórios full service no Brasil, que atuam em 

diversas áreas do direito e com alta qualidade. Esses escritórios são os que mais se aproximam de 

uma sociedade empresária, pois o cliente que contrata os serviços tem a confiança na “placa”. A 

título de exemplo vale citar Pinheiro Neto Advogados, Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e 

Quiroga Advogados, Machado Meyer, Sendacz e Opice Advogados, Demarest Advogados, dentre 

outros. Os trabalhos serão sempre coordenados pelo sócio especialista, que terá um vínculo direto 

com o cliente, porém, caso esse sócio deixe o escritório, existem grandes chances de o escritório 

continuar prestando serviços ao cliente em virtude de sua estrutura completa e especializada, em que 

outro sócio poderá assumir os casos com facilidade.  

Além disso, podem existir acordos de não-competição, situação que não permite ao sócio 

retirante atender aos clientes que faziam parte de sua carteira no escritório. Nas bancas maiores, 

geralmente, o cliente é do escritório e não do advogado, fato que não daria ao advogado retirante o 

direito de levar os clientes.  

A não aceitação da metodologia do fluxo de caixa descontado, com a preferência pela 

manutenção das normas estabelecidas no Código Civil e no CPC, ainda está presente nos tribunais 

superiores. No Recurso Especial n.º 1.877.331-SP, a relatora, ministra Nancy Andrighi concluiu que 

a omissão no método de apuração dos haveres, independentemente do modelo de negócio da 

sociedade, exige a aplicação do art. 606 do CPC para a apuração de haveres no caso de dissolução 

parcial. Complementou mencionando que a metodologia do fluxo de caixa descontado não é 

aconselhável na apuração de haveres do sócio dissidente conforme entendimento da doutrina 

especializada, pois pode ensejar consequências perniciosas. 50 

 
RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA 

LIMITADA. DISSOLUÇÃO PARCIAL. SÓCIO RETIRANTE. APURAÇÃO DE 

HAVERES. CONTRATO SOCIAL. OMISSÃO. CRITÉRIO LEGAL. ART. 1.031 DO 

CCB/2002. ART. 606 DO CPC/2015. VALOR PATRIMONIAL. BALANÇO ESPECIAL 

DE DETERMINAÇÃO. FUNDO DE COMÉRCIO. BENS INTANGÍVEIS. 

METODOLOGIA. FLUXO DE CAIXA DESCONTADO. INADEQUAÇÃO. 

EXPECTATIVAS FUTURAS. EXCLUSÃO. 

[...] 

 
50 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n.º 1.877.331-SP. Relatora: Nancy Andrighi. Brasília, 13 
de abril de 2021. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/. Acesso em 30 de novembro de 2021. 
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3. O artigo 606 do Código de Processo Civil de 2015 veio reforçar o que já estava previsto 

no Código Civil de 2002 (artigo 1.031), tornando ainda mais nítida a opção legislativa 

segundo a qual, na omissão do contrato social quanto ao critério de apuração de haveres no 

caso de dissolução parcial de sociedade, o valor da quota do sócio retirante deve ser avaliado 

pelo critério patrimonial mediante balanço de determinação. 

4. O legislador, ao eleger o balanço de determinação como forma adequada para a apuração 

de haveres, excluiu a possibilidade de aplicação conjunta da metodologia do fluxo de caixa 

descontado. 

5. Os precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema demonstram a preocupação 

desta Corte com a efetiva correspondência entre o valor da quota do sócio retirante e o real 

valor dos ativos da sociedade, de modo a refletir o seu verdadeiro valor patrimonial. 

6. A metodologia do fluxo de caixa descontado, associada à aferição do valor econômico da 

sociedade, utilizada comumente como ferramenta de gestão para a tomada de decisões 

acerca de novos investimentos e negociações, por comportar relevante grau de incerteza e 

prognose, sem total fidelidade aos valores reais dos ativos, não é aconselhável na apuração 

de haveres do sócio dissidente. 

 

Também teve o mesmo entendimento o ministro Marco Buzzi. O voto do magistrado, no 

Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n.º 1736426-SP, concluiu que a utilização do fluxo 

de caixa descontado é inadequada, visto que contemplaria lucros futuros que a sociedade pode 

auferir.51 

 
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE 

DISSOLUÇÃO PARCIAL E APURAÇÃO DE HAVERES - DECISÃO MONOCRÁTICA 

QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO 

AUTOR. 

1. Na espécie, a Corte de origem, analisando o acervo-fático probatório dos autos, concluiu 

pela utilização do balanço especial de determinação para a apuração de haveres, bem como 

considerou inadequada a utilização do método de fluxo de caixa descontado, visto que 

contemplaria "lucros futuros que a sociedade pode auferir". 

1.1. Com efeito, verifica-se que o entendimento firmado pelo Colegiado local está em 

harmonia com a jurisprudência desta Corte, porquanto "o legislador, ao eleger o balanço de 

determinação como forma adequada para a apuração de haveres, excluiu a possibilidade de 

aplicação conjunta da metodologia do fluxo de caixa descontado" (REsp 1877331/SP, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS 

CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 14/05/2021). 

 
51 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n.º 1736426-SP. Relator: Marco 
Buzzi. Brasília, 25 de outubro de 2021. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/. Acesso em 30 de novembro de 
2021. 
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1.2. A modificação do entendimento das instâncias ordinárias demandaria, necessariamente, 

a incursão na seara probatória dos autos e a interpretação das cláusulas contratuais, o que 

não é permitido nesta instância especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ. 

[...] 

 

A jurisprudência ainda não está tão avançada a ponto de considerar o método de fluxo de 

caixa descontado para as sociedades de advogados, contudo nota-se a possibilidade de inclusão de 

valores que vão além do patrimônio líquido, como os honorários já prestados e não pagos e os 

contratos já firmados pela banca. 

 

4.3. O ACORDO DE QUOTISTAS NA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 

 

O acordo de quotistas tem natureza contratual, acessória ao contrato social, e também é 

conhecido por pacto parassocial, já que não tem por objetivo alterar a lei ou o contrato social, mas 

sim esclarecer e complementar as lacunas existentes nesses documentos e facilitar a administração 

da sociedade. 

O Código Civil nada menciona sobre a regulação do acordo de quotistas nas sociedades 

simples, assim como os provimentos da OAB, que também não tratam do acordo de quotistas nas 

sociedades de advogados. Assim, resta analisar as sugestões de cláusulas contratuais e a 

jurisprudência sobre o assunto.  

Conforme mencionado, não existe previsão legal para a criação de acordo de quotistas na 

sociedade de advogados, portanto, cabe analisar os amplos princípios presentes no ordenamento 

jurídico brasileiro para que se prove a sua legitimidade e aplicabilidade nos escritórios de advocacia. 

Ressalta-se que o parágrafo único do art. 997 do Código Civil prescreve ser ineficaz em 

relação a terceiros qualquer pacto separado, contrário ao disposto no instrumento do contrato. Mas 

essa previsão deve ser lida apenas à luz das relações entre os sócios e não entre estes e terceiros. 

O advogado Gustavo Pedron da Silveira, em artigo específico sobre o assunto, traz outros 

embasamentos legais que sustentam a possibilidade do acordo de quotistas na sociedade de 

advogados: 52 
Neste contexto, em primeiro lugar, a legitimidade e validade do acordo de sócios nasce do 

princípio da a livre iniciativa (CF, 170, incisos e parágrafo único). Mas também da presunção 

 
52 SILVEIRA, Gustavo Pedron da. O acordo de sócios nas sociedades de advogados: Vantagens como instrumento 
societário, patrimonial e de gestão. Disponível em: < https://gustavopedron.jusbrasil.com.br/artigos/917973439/o-
acordo-de-socios-nas-sociedades-de-advogados>. Acesso em: 27 de fevereiro 2021. 
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de validade de negócio jurídico como forma não defesa em lei (art. 104, III, art. 107 do 

Código Civil) e do direito a estipulação de contratos atípicos (art. 425 do Código Civil). 

Outra novel referência advém Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, Lei n.º 

13.874/2019, que estabelece normas de proteção à livre iniciativa e ao livre exercício de 

atividade econômica, inclusive no âmbito do direito civil, exercício das profissões e registros 

públicos, servindo aos juristas para justificar a validade dos ajustes entre sócios nas 

sociedades das quais participam. 

 

  A previsão clara sobre os acordos (no caso de acionistas) existe apenas na Lei das S.A., em 

seu art. 118, registro importante que pode ser usado como referência para aplicação em sociedade 

limitadas empresárias (com a aplicação subsidiária da Lei das S.A.), sociedades simples e sociedade 

de advogados.  

 No caso das sociedades por ações, essa disposição expressa se faz necessária, pois a dinâmica 

dessas sociedades (principalmente as sociedades de capital aberto) possui grande número de sócios, 

negociações de ações em bolsa ou mercado organizado, com a necessidade de normas mais rígidas 

para fins societários e regulatórios.  

 Ainda, Silveira conclui: 53 

 
Pela inteligência das proposições apresentas no estudo acima, referendado para as Sociedade 

Limitadas, não se observa nenhuma objeção formal ou razão lógica para afastarem as 

mesmas conclusões de validade e eficácia às Sociedades Simples e, por conseguinte, às 

Sociedades de Advogados. 

 

A presença do acordo de quotistas nas sociedades de advogados demonstra uma grande 

preocupação com a manutenção da sociedade em caso de dissolução parcial e clareza na forma da 

apuração de haveres, resultando em uma governança corporativa eficiente. O IBGC – Instituto 

Brasileiro de Governança Corporativa apresenta quatro pilares que toda organização (independe do 

tipo societário) deve ter: (i) transparência, (ii) equidade, (iii) prestação de contas (accountability) e 

(iv) responsabilidade corporativa. Nada mais justo do que o acordo de quotistas fazer parte dessa 

composição. 54 

 
53 SILVEIRA, Gustavo Pedron da. O acordo de sócios nas sociedades de advogados: Vantagens como instrumento 
societário, patrimonial e de gestão. Disponível em: < https://gustavopedron.jusbrasil.com.br/artigos/917973439/o-
acordo-de-socios-nas-sociedades-de-advogados>. Acesso em: 27 de fevereiro 2021. 
54 INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA. Conheça os quatro princípios da governança 
corporativa. Disponível em: < https://www.ibgc.org.br/blog/principios-de-governanca-corporativa>. Acesso em: 21 de 
abril 2021. 
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Outra vantagem importante do acordo de quotistas é a confidencialidade. Esse pacto 

parassocial não precisa ser publicado na íntegra para produzir efeitos perante terceiros. Por esse 

motivo, recomenda-se que o contrato social da sociedade de advogados mencione, em suas cláusulas 

mais estratégicas, que referido assunto está sujeito às disposições do acordo de quotistas arquivado 

na sede da sociedade. Dessa forma, os requisitos legais serão cumpridos e a sociedade manterá a 

informação estratégica sob sigilo, se assim preferir. 
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4.4. APURAÇÃO DOS HAVERES NOS ESCRITÓRIOS 

 

A jurisprudência sobre a apuração de haveres na sociedade de advogados se mostra 

engessada. Nos acórdãos retirados do STJ e do TJSP citados no item anterior, restou claro que a 

apuração de haveres na sociedade de advogados é interpretada pelos magistrados nos estritos termos 

da lei. Não houve interesse dos magistrados em se investigar melhor a rotina da sociedade de 

advogados que compunha o litígio para saber se existia características de sociedade empresária, 

situação potencialmente prejudicial ao escritório ou ao sócio retirante.  

Como exceção, os desembargadores que julgaram o acórdão dos autos da apelação n.º 

0122177-84.2005.8.26.0100 entenderam existir a possibilidade de se inovar na apuração dos haveres 

da sociedade simples uniprofissional. As provas trazidas aos autos comprovaram que a sociedade de 

serviços médicos, apesar de ser uma sociedade simples, possuía características de sociedade 

empresária, como uma marca conhecida no mercado por sua especialidade, um ótimo local de 

atuação e o afastamento da individualidade, ou seja, os clientes buscavam os serviços da clínica pela 

boa qualidade do atendimento independentemente dos profissionais ali atuantes. Essas características 

foram fundamentais para que o método de avalição da apuração dos haveres fosse reformado nesse 

acórdão. Como consequência, a interpretação jurídica permitiu que o perito aplicasse os métodos 

contábeis para a inclusão do fundo de comércio, pois, no momento da retirada do sócio e da apuração 

dos haveres, concluiu-se haver a possibilidade de alienação das quotas a um sobrepreço considerando 

as possibilidades de ganhos futuros da sociedade. 

Já no caso das sociedades de advogados, essa interpretação é mais restritiva em razão das 

disposições legais e do modelo de negócio dos escritórios. No aspecto legal, o Código Civil exige 

que as sociedades uniprofissionais sejam constituídas na forma de sociedades simples nos termos do 

art. 966. Ao final do parágrafo único do mesmo artigo, existe a ressalva “salvo se o exercício da 

profissão constituir elemento de empresa”, exceção que poderia criar a possibilidade de uma 

sociedade empresária aos escritórios de advocacia, assim como ocorre com outras atividades 

uniprofissionais. 

Nas palavras de Marcelo Fortes Barbosa Filho: 55 

 
O exercício de profissão intelectual, no entanto, como é o caso dos advogados, médicos, 

engenheiros, arquitetos, artistas plásticos, literatos ou músicos, isto é, dos profissionais liberais, não 

qualifica, em regra, uma pessoa como empresário, mesmo que seja ela assessorada por outras 

 
55 BARBOSA FILHO, Marcelo Fortes. Código Civil Comentado: doutrina e jurisprudência. Coordenação Cezar 
Peluso. 12ª Ed. Barueri: Manole, 2018, p. 946. 
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pessoas (auxiliares e colaboradores}. Apenas quando sua atuação se voltar para o mercado, 

colocando, indistinta e massificadamente, os serviços prestados à disposição do público e formando 

uma estrutura própria para tal profissional, por exceção, se qualificará como empresário. 

 

No entanto, a OAB também possui normas que devem ser respeitadas, com destaque para o 

art. 15 do Estatuto da OAB e o art. 2º Provimento 112/06 da OAB, que exigem a constituição da 

sociedade de advogados na forma de sociedade simples, afastando qualquer possibilidade de a 

atividade ser desenvolvida por sociedade empresária.  

Ao analisar o Provimento 112/06 da OAB, em seu art. 2º, a OAB exige a menção de diversos 

temas com o objetivo de evitar futuros litígios, com destaque para o inciso VI: “o critério de 

distribuição dos resultados e dos prejuízos verificados nos períodos que indicar”, inciso VII: “a forma 

de cálculo e o modo de pagamento dos haveres e de eventuais honorários pendentes, devidos ao sócio 

falecido, assim como ao que se retirar da sociedade ou que dela for excluído”, inciso VIII: “a 

possibilidade, ou não, de o sócio exercer a advocacia autonomamente e de auferir, ou não, os 

respectivos honorários como receita pessoal” e inciso XII: “será admitida cláusula de mediação, 

conciliação e arbitragem, inclusive com a indicação do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB”.  

Nota-se que os incisos acima destacados são geralmente objeto de discussão em ações 

judiciais. Existe dificuldade em encontrar jurisprudência dos litígios de grandes escritórios, visto que 

essas bancas optam por métodos alternativos de resolução de conflitos. 

Nos escritórios de advocacia, principalmente de menor porte, geralmente os sócios são 

amigos há muitos anos, que decidiram juntar os seus esforços na sociedade, fato que, quando envolve 

a hipótese de dissolução societária, geralmente resulta em um final abrupto, conturbado e desastroso 

em razão da relação de amizade. 

Por isso, o caminho litigioso é utilizado na maioria das vezes. O julgador, seja o juiz, sejao 

árbitro, uma vez responsável pela decisão final, não possui a real dimensão do problema e acaba se 

concentrando em questões extremamente técnicas. Outro fato é de que as discussões litigiosas 

causam um desgaste emocional muito grande para ambas as partes. A harmonia havida no início se 

transforma em uma guerra, que coloca as pessoas na frente dos problemas. A parte fará de tudo para 

sair vencedora sem considerar uma resolução moderada, célere e amigável.  

A briga se sobressai e exclui qualquer possibilidade de negociação entre as partes. Em 

situações de conflito, potencializadas pela rotina processual, as pessoas ficam mais frágeis, nervosas 
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e inseguras, fato que impossibilita ouvir a outra parte, enxergar os pontos de vista e chegar a um 

acordo. As duas partes devem ceder para busca da resolução do problema.56 

O rito processual de acusações e defesas resulta em um círculo vicioso, que impossibilita as 

partes de enxergarem alternativas e, muitas vezes, impede o real causador da discussão vir à tona. 

Nas palavras do advogado Caio Eduardo de Aguirre: 57 

 
[...] um dos pontos mais importantes da mediação, e comum a todas as escolas que estudam o tema, 

é a concepção de que o conflito aparente contém também aspectos ocultos. Uma coisa é o pedido 

judicial levado ao julgador, outra são os reais motivos que conduziram à discórdia. 

 

O próprio juiz está limitado aos fatos e fundamentos jurídicos trazidos ao processo, não 

podendo envolver-se nas questões ocultas ao conflito. Por isso, a sentença resolverá o fato trazido ao 

processo, mas não necessariamente o conflito entre os sócios, situação que acaba até dificultando a 

exequibilidade da sentença proferida. 

Na mediação, a proposta é diferente, pois existe um diálogo mais informal e a busca do 

mediador em entender os reais problemas do conflito. O mediador devidamente capacitado é capaz 

de motivar o verdadeiro diálogo entre as partes, fazendo com que elas mesmas busquem alternativas 

para a resolução do conflito em questão. Nada melhor do que os próprios sócios para saberem o real 

valor e os problemas da sociedade. Esse comportamento do mediador possibilita um maior 

comprometimento das partes. 

A retirada de um sócio sem desgastes faz com que as portas se mantenham abertas. Mesmo 

que os sócios não voltem a compor sociedade,  ainda haverá a possibilidade de indicações e parceria 

em determinados casos. As duas partes saem ganhando. Além do efeito entre os sócios, a boa 

dissolução causa excelente impressão para o mercado, funcionários, fornecedores e clientes. 

Caso a mediação, necessária nas controvérsias envolvendo a sociedade de advogados, não 

logre êxito, ainda há chance de uma possível composição durante o processo arbitral,  realizado, se 

necessário, de forma confidencial, sem a exposição dos termos firmados. A OAB/SP possui a Câmara 

de Mediação, Conciliação e Arbitragem para a resolução de conflitos, que ainda tem muito a 

melhorar, mas já vem mostrando alguns resultados.  

 
56 Segundo Aguirre, “quanto mais uma parte apresenta seus argumentos, mais a outra os rebate, o que obriga a primeira 
a não só reafirmar o ponto de vista que expôs, mas também a encontrar novos argumentos para defender sua posição 
inicial. O conflito escala! E isso se torna um círculo vicioso que se retroalimenta, dificultando a percepção de possíveis 
alternativas.” 
57 AGUIRRE, Caio Eduardo de. O uso da mediação para conflitos entre sócios de escritórios de advocacia. Disponível 
em: < https://www.migalhas.com.br/depeso/241263/o-uso-da-mediacao-para-conflitos-entre-socios-de-escritorios-de-
advocacia>. Acesso em: 27 de fevereiro 2021. 
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O último anuário da arbitragem no Brasil, divulgado pelo Centro de Estudos das Sociedades 

de Advogados, referente ao ano de 2018, mencionou que existem 19 (dezenove) procedimentos em 

andamento na Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem da OAB/SP, com 59 (cinquenta e 

nove) partes envolvidas, com um valor médio de R$ 703.603,14 (setecentos e três mil, seiscentos e 

três reais e catorze centavos). Em 2018, foram proferidas 6 (seis) sentenças, com casos que possuem 

duração média de 3 anos, 4 meses e 7 dias.58 

Os dados acima demonstram que poucos casos resultam em um procedimento arbitral. O 

anuário não divulga o número de casos que resultaram em acordos, porém, considerando o número 

de sociedades de advogados existentes e que a OAB/SP registrou 518 (quinhentas e dezoito) retiradas 

unilaterais em 2018, nota-se que o contrato social é eficiente na maioria dos casos.59 

Por outro lado, nos casos levados à arbitragem, considerando-se o valor médio envolvido, 

nota-se que a discussão ainda permanece no prisma do valor patrimonial com base no balanço de 

determinação. Nesse sentido, conclui-se que as sociedades de advogados com caráter empresarial 

não estão inovando nas cláusulas de apuração de haveres, situação que pode causar a insatisfação do 

sócio retirante com a sentença arbitral proferida e a consequente propositura de ação judicial para 

discussão do tema, para requerer a inclusão de receitas não tratadas no balanço de determinação. 

A OAB, portanto, deve incentivar o melhor detalhamento da cláusula de apuração de 

haveres por meio de estatísticas e melhorias na minuta padrão sugerida em seu site de forma a evitar 

diversas interpretações e discussões de valores não previstos no balanço determinação (ou outro 

método de apuração) e nas demais cláusulas que tratam da divisão dos honorários. Se a cláusula de 

apuração de haveres for assertiva e sem margens para interpretações, refletindo a real situação da 

sociedade, dificilmente o sócio retirante levará a questão para o poder judiciário, pois a mediação ou 

a arbitragem já serão capazes de prestar todos os esclarecimentos necessários. 

A qualidade de julgamento nas câmaras arbitrais das OABs, em muitas vezes, é superior 

aos julgamentos proferidos no poder judiciário, pois a OAB contra com profissionais qualificados e 

especialistas no assunto, com conhecimento sobre sociedade de advogados, inclusive com a 

indicação de peritos mais adequados, situação que dificilmente ocorre no poder judiciário. Porém, 

em determinados casos, as limitações contratuais e a complexidade acabam resultando em um litígio 

 
58 CENTRO DE ESTUDOS DAS SOCIEDADES DE ADVOGADOS. Anuário da Arbitragem no Brasil 2018 – 
Comitê Temático de Arbitragem, p. 1-10. Disponível em: < 
http://www.cesa.org.br/media/files/Anuario2018Arbitragem.PDF>. Acesso em: 21 de maio 2022. 
59 COMISSÃO DAS SOCIEDADES DE ADVOGADOS OAB/SP. Estatística Geral – Triênio 2016/2018. Disponível 
em: < https://www.oabsp.org.br/comissoes2010/sociedades-
advogados/estatisticas/Resumo%20Estatistica%20Trienio%202016_2018.pdf >. Acesso em: 21 de maio de 2022. 
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no poder judiciário, para que a parte inconformada apresente fatos capazes de alterar o valor dos 

haveres a serem recebidos. 

Não há dúvidas de que o uso da mediação vem crescendo nas sociedades de advogados e 

que pode ser um método muito eficiente para gerar uma composição antes que se forme o litígio. 

Com a morosidade do judiciário e os custos da arbitragem, o uso desse método tende a ganhar cada 

vez mais força. 

 

4.4.1. Cláusulas de apuração de haveres nos grandes escritórios 

 

Nesse item, o objetivo é trazer algumas cláusulas usadas nos contratos sociais ou acordos 

de acionistas em sociedades de advogados para explorar as diversas possibilidades de se realizar a 

apuração dos haveres de forma pacífica, sem que haja a necessidade de se recorrer ao judiciário para 

a resolução de controvérsia.  

Primeiramente, vale citar logo abaixo cláusulas de apuração de haveres usadas por grandes 

escritórios de advocacia. Em função da pandemia da COVID-19, não foi possível obter as cópias 

atualizadas na OAB/SP, mas foram encontradas cópias recentes dos contratos sociais em processos 

disponibilizados no TJSP. Pode haver alguma divergência na redação, mas a ideia principal da 

discussão está mantida. 

Inicia-se com Pinheiro Neto Advogados: 60 
12. O falecimento, a incapacidade permanente, a retirada ou exclusão de quaisquer dos sócios não 

dissolverá a Sociedade, que prosseguirá com os demais, a menos que estes, representando pelo 

menos 85% (oitenta e cinco por cento) da totalidade dos sócios com direito a voto, resolvam liquidá-

la. 

Parágrafo Único. Se a decisão for pela continuidade da Sociedade, as quotas do sócio falecido, 

incapacitado permanentemente, retirante ou excluído passarão a pertencer à Sociedade, que pagará 

pelas mesmas do seguinte modo: 

I. No caso de falecimento ou incapacidade permanente: 

O valor de cada quota do sócio falecido ou incapacitado permanentemente será constituído de duas 

partes: uma, a correspondente ao valor do patrimônio da Sociedade, devidamente atualizado até o 

mês do evento, dividido pelo número de quotas que constituírem o capital social na ocasião do 

falecimento; outra, a correspondente aos lucros que anualmente forem atribuídos a cada quota, 

durante dois anos e meio a contar do evento. A primeira parte será paga a quem de direito dentro 

de 180 (cento e oitenta) dias a contar do evento; a segunda parte será paga também a quem de 

direito, nas ocasiões em que os lucros da Sociedade forem distribuídos aos demais sócios. 

 
60  SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Processo n.º 362.01.1997.000845-2, p. 274-275. Disponível em: 
http://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/open.do. Acesso em 7 de janeiro de 2021. 
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II. No caso de retirada: 

O sócio que desejar retirar-se da Sociedade dará aviso prévio por escrito à Sociedade, com 

antecedência mínima de 90 (noventa) dias. As quotas do sócio retirante passarão a pertencer à 

Sociedade, que por elas pagará, dentro de 180 (cento e oitenta) dias do evento, o respectivo valor, 

apurado como disposto no item I, desta cláusula, desde que a alteração contratual respectiva tenha 

sido por ele firmada.  

III. No caso de exclusão: 

A Sociedade pagará ao sócio excluído o valor de suas quotas, de acordo com o último balanço 

patrimonial levantado pela Sociedade, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar do término 

do mês em que ocorrer a exclusão.  

 

Seguido por Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: 61 
Falecimento de Sócio: 

Cláusula 9. Em caso de falecimento de qualquer dos sócios, a sociedade não se dissolverá, 

continuando com os demais sócios. 

Parágrafo Primeiro – Ocorrendo a hipótese de falecimento de sócio, ou, ainda, de invalidez 

permanente atestada por especialista, os seus haveres serão calculados e pagos nos termos e 

condições de deliberação dos sócios remanescentes em observância ao Acordo de Quotistas. 

Parágrafo Segundo – As quotas do sócio falecido, ou em estado de invalidez permanente, serão 

mantidas em tesouraria, redistribuídas aos sócios remanescentes ou alienadas pela sociedade a novo 

sócio, na forma deliberada pelos sócios remanescentes em observância ao Acordo de Quotistas. 

Retirada de Sócio: 

Cláusula 10. O sócio que se retirar da sociedade, receberá os seus haveres apurados na forma 

deliberada pelos sócios remanescentes em observância ao Acordo de Quotistas. 

Exclusão de Sócio: 

Cláusula 11. Por deliberação de sócios em observância ao Acordo de Quotistas, poderá ser 

determinada a exclusão de sócio. 

Cláusula 12. A exclusão de sócio será formalizada por instrumento particular de alteração de 

contrato social. 

Parágrafo Único. A apuração de haveres do sócio excluído se dará conforme estabelecido na 

cláusula 11, supra. 

 

 

 

 

 
61  SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Processo n.º 1006696-69.2020.8.26.0152, p. 25-26. Disponível em: 
http://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/open.do. Acesso em 7 de janeiro de 2021. 
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E, por fim, Machado Meyer, Sendacz e Opice Advogados: 62 
Da Retirada: 

Clausula 10. - O sócio que, a qualquer título, desejar se retirar da Sociedade deverá notificar, por 

escrito, os demais, com antecedência mínima de 2 (dois) meses (“Notificação de Retirada”). 

Parágrafo Primeiro – Os haveres do sócio retirante serão determinados, com base no valor nominal 

das quotas da Sociedade de que é titular, acrescido da parcela dos lucros apurados no exercício 

imediatamente anterior ao da Notificação de Retirada e atribuída ao sócio retirante pelo Comitê de 

Remuneração e deduzido o montante de lucros que eventualmente tenham sido pagos durante o 

referido exercício e eventuais prejuízos sofridos pela Sociedade em razão de ato praticado pelo 

sócio retirante, não sendo devidos quaisquer montantes adicionais a título de lucros apurados no 

ano calendário em que o direito de retirada seja exercido por meio da entrega da Notificação de 

Retirada.  

Parágrafo Segundo – Os haveres do sócio retirante lhe serão pagos em 6 (seis) parcelas mensais, 

iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira no último dia útil do mês seguinte ao vencimento do 

prazo de 2 (dois) meses referidos no “caput”. 

 

Do falecimento, da ausência ou da incapacidade: 

Cláusula 11. – Os haveres do sócio falecido, ausente ou incapaz serão apurados com base no valor 

nominal das quotas da Sociedade de que referido sócio era titular, acrescido da parcela dos lucros 

apurados no exercício imediatamente anterior ao do óbito, declaração de ausência ou de 

incapacidade do sócio, conforme o caso (“Evento”) e a ela atribuída pelo Comitê de Remuneração. 

Adicionalmente, os haveres do sócio falecido, ausente ou incapaz incluirão o saldo dos lucros 

apurados em balanço especial levantado no mês imediatamente anterior ao evento, para 

determinação do saldo de lucros do ano calendário em que ocorreu o Evento a que tal sócio faria 

jus, pro rata temporis, respeitada a participação nos lucros que lhe tiver sido atribuída pelo Comitê 

de Remuneração. Serão deduzidos do valor a ser pago ao sócio falecido, ausente ou incapaz o 

montante dos lucros que eventualmente já tenham sido pagos e de eventuais prejuízos sofridos pela 

Sociedade em razão de ato que tenha sido praticado pelo sócio. 

Parágrafo Único – Os haveres do sócio falecido, ausente ou incapaz serão pagos em 6 (seis) parcelas 

mensais, iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira no último dia útil do mês seguinte àquele em 

que a Sociedade tomar conhecimento de qualquer um dos eventos acima mencionados e as demais 

no último dia útil dos meses subsequentes. 

Da Exclusão: 

Cláusula 12. – Observadas as formalidades previstas neste Contrato Social e na regulamentação 

aplicável (inclusive em relação a necessidade e forma de comunicação do interessado), é lícito aos 

sócios que representem, no mínimo, 2/3 das Quotas A excluir da Sociedade, por motivo grave, 

qualquer dos demais sócios, mediante simples alteração contratual. 

 
62  SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Processo n.º 1039337-72.2020.8.26.0100, p. 38-40. Disponível em: 
http://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/open.do. Acesso em 7 de janeiro de 2021. 
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Parágrafo Primeiro – Os sócios, neste ato, declaram que entendem configurar-se razão autorizadora 

de sua exclusão da Sociedade, incluindo, mas não se limitando, a (i) condenação em processo 

criminal; (ii) perda do direito ao exercício da advocacia; (iii) propositura por qualquer sócio de 

demanda judicial em face da Sociedade ou de qualquer outro sócio; (iv) a prática individual da 

advocacia, sem a prévia anuência dos demais sócios; (v) prática de atos desleais à Sociedade; ou 

(vi) o desempenho profissional deficitário, insuficiente ou insatisfatório. 

Parágrafo Segundo – A fim de dirimir eventuais dúvidas os sócios declaram que a relação de 

motivos graves autorizadora da exclusão de qualquer um deles da Sociedade mencionado no 

Parágrafo Primeiro supra é meramente explicativa. 

Parágrafo Terceiro – Os haveres do sócio excluído serão determinados com base no valor nominal 

das quotas da Sociedade de que é titular, acrescido da parcela dos lucros apurados no exercício 

imediatamente anterior ao da exclusão e atribuída ao sócio pelo Comitê de Remuneração e deduzido 

o montante dos lucros que eventualmente tenham sido pagos durante o referido exercício e 

eventuais prejuízos sofridos pela Sociedade em razão de ato praticado pelo sócio excluído. Não 

serão devidos ao sócio excluído quaisquer montantes adicionais a título de lucros apurados no ano 

calendário em que ocorrer a exclusão. 

Parágrafo Quarto – Os haveres do sócio excluído serão pagos em 6 (seis) parcelas iguais, mensais 

e sucessivas, vencendo-se a primeira 60 (sessenta) dias após o ato que deliberar sua exclusão e as 

demais nos mesmos dias dos meses subsequentes.  

 

Os três escritórios mencionados são de grande porte e se nota que cada um adota uma 

metodologia diferente para retirada, falecimento, ausência, incapacidade ou exclusão. No caso do 

Pinheiro Neto Advogados, o escritório decidiu privilegiar o sócio falecido ou incapaz permanente, 

com o pagamento do valor patrimonial das quotas, além do pagamento de dividendos do exercício 

social correspondente ao evento. Já no caso de retirada ou exclusão, será pago apenas o valor 

patrimonial das quotas.  

No caso do escritório Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados, o 

escritório decidiu tratar dos temas de falecimento, retirada e exclusão a ser apurada em reunião de 

sócios observadas as condições do acordo de quotistas. A alternativa é interessante, pois permite a 

confidencialidade, mas  limita o poder de pesquisa. Ao pensar racionalmente, parece a alternativa 

mais adequada, pois o caso pode ser discutido e formalizado em reunião de sócios com o devido 

embasamento do acordo de quotistas da sociedade. Esse modelo tende a trazer menos discussão entre 

os sócios e mais segurança jurídica para a sociedade em caso de questionamentos, bem como 

exposição desnecessária a terceiros. 

Por fim, o escritório Machado Meyer, Sendacz e Opice Advogados também decidiu 

privilegiar o sócio falecido, ausente ou incapaz, com o pagamento do valor nominal das quotas, os 
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dividendos do exercício anterior ao evento e os dividendos do exercício que ocorreu o evento. Já no 

caso de retirada ou exclusão, o escritório pagará apenas o valor nominal das quotas e os dividendos 

do exercício anterior ao evento. 

Nesse caso, um ponto de atenção a ser avaliado é o pagamento dos haveres com base no 

valor nominal das quotas. Foi uma metodologia escolhida pela sociedade com o claro objetivo de 

priorizar a preservação da banca, porém diferente da metodologia prevista no art. 606 do CPC. Sabe-

se que o contrato social não foi omisso, portanto, o Princípio da Força Obrigatório dos Contratos 

permite a aplicação da cláusula com alta aceitação do poder judiciário. Contudo, tal metodologia 

pode ser questionada no poder judiciário, caso seja identificada alguma nulidade ou abusividade. 

Outro ponto a ser observado é o conteúdo do valor patrimonial da sociedade. Há a 

necessidade de se refletir contabilmente todos os ativos tangíveis e intangíveis para que o resultado 

seja o mais fidedigno possível. 

Vale ressaltar que, no caso desses grandes escritórios, não houve uma previsão clara em 

relação ao pagamento dos honorários do sócio retirante para a devida apuração dos haveres. Talvez 

essa previsão esteja em um acordo de quotistas. Para que não restem dúvidas, o mais adequado seria 

estabelecer, além do valor das quotas, se o sócio terá direito ao pagamento de honorários após a saída 

da sociedade e qual será a forma de apuração.  
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4.5. SUGESTÃO DE CLÁUSULAS PARA AS SOCIEDADES DE ADVOGADOS 

 

  Após a exibição e reflexão sobre as cláusulas usadas nos principais escritórios de advocacia 

de São Paulo, é possível apresentar a sugestão de algumas cláusulas mais modernas retiradas de 

minutários, as quais podem ser usadas nos escritórios de advocacia. Tal reflexão é importante para 

os novos escritórios, desejosos de trilhar uma cultura empresarial ou, principalmente, para os 

escritórios de médio porte, que começaram pequenos e agora já possuem uma banca com advogados 

em quantidade suficiente para serem conhecidos em sua cidade ou em seu ramo de atuação. Ao final, 

oferecer-se-á uma sugestão de cláusula ideal com a reunião das melhores ideias apresentadas para 

que atinja uma dissolução clara e sem entraves, evitando litígios. Abaixo, seguem algumas sugestões 

de cláusulas usadas para discussão em contratos sociais ou acordos de quotistas: 

 

Minuta 1: 
Cláusula [-]: Em qualquer das hipóteses da Cláusula [-] acima com qualquer dos sócios 

patrimoniais, será levantado um balanço especial na data da ocorrência do evento em até 90 

(noventa) dias, para apuração e pagamento dos haveres do sócio patrimonial retirante ou aos 

sucessores do sócio patrimonial falecido, de acordo com o referido balanço. O valor apurado deverá 

ser pago em até 12 (doze) parcelas mensais iguais e sucessivas, devidamente corrigidas pelo mesmo 

índice aplicável aos ativos sociais, vencendo-se a primeira delas no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados da data de assinatura da alteração do Contrato Social e as demais no mesmo dia dos meses 

subsequentes. 

 

Assim como na lei, essa primeira cláusula propõe o levantamento de um balanço especial em 

até 90 (noventa) dias para a apuração do valor patrimonial da sociedade e, consequentemente, o valor 

a ser pago ao sócio retirante. Para trazer mais conforto ao fluxo de caixa da sociedade, propõe-se o 

pagamento em até 12 (doze) parcelas mensais, com a devida atualização monetária e o vencimento 

da primeira parcela após 30 (trinta) dias da assinatura da alteração do contrato social. 

 
Parágrafo 1º: O sócio patrimonial retirante e/ou os sucessores, participarão também nos honorários 

ainda não recebidos, bem como nos honorários de ações pendentes, correspondentes a sua 

participação no capital social. Os referidos valores serão pagos até 60 (sessenta) dias do efetivo 

recebimento. 

 

Um ponto importante e motivo de muito litígio são os honorários de ações pendentes, sejam 

de êxito ou sucumbenciais. No limite da lei, esses honorários não estão inclusos no valor patrimonial 
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da sociedade. O presente parágrafo propõe uma maneira justa para que o advogado retirante tenha 

direito a receber a sua participação naqueles processos que contribuiu. Contudo, receber participação 

por qualquer processo em andamento no momento da retirada parece uma sugestão prejudicial aos 

advogados que continuarão trabalhando. Nesse sentido, é imprescindível detalhar no contrato a forma 

desse recebimento, se será somente nos processos prospectados pelo advogado, nos processos em 

que o advogado é responsável, ou em todos os processos, além de se estabelecer um limite temporal 

para o recebimento.  

 

Minuta 2: 

 
Cláusula [-]: A morte, incapacidade, exclusão, dissidência, ou retirada de qualquer sócio 

não implicará dissolução da Sociedade, se a maioria dos sócios remanescentes, no prazo de 

30 (trinta) dias de sua expressa ciência dos fatos, deliberarem a continuidade. 

Parágrafo 1º: Adotada a resolução de continuar a Sociedade, as quotas do sócio patrimonial 

falecido, incapacitado, excluído, dissidente ou retirante passarão a pertencer à Sociedade, 

que fará o pagamento por referidas quotas patrimoniais da seguinte maneira: 

(i) No caso de falecimento ou incapacidade: o valor de cada quota do sócio patrimonial 

falecido ou incapacitado será constituído de duas partes: (a) uma, a correspondente ao valor 

do patrimônio da Sociedade, devidamente atualizado até o mês do evento, dividido pelo 

número de quotas que constituírem o capital social na ocasião do falecimento; (b) outra, a 

correspondente aos lucros que anualmente forem atribuídos a cada quota, durante 2 (dois) 

anos a contar do evento. A primeira parte será paga a quem de direito dentro de 180 (cento 

e oitenta) dias a contar do evento e a segunda parte será apaga também a quem de direito 

nas ocasiões em que os lucros da Sociedade forem distribuídos aos demais sócios; 

(ii) No caso de exclusão: a Sociedade pagará ao sócio excluído o valor de suas quotas, de 

acordo com o último balanço patrimonial levantado pela Sociedade, no prazo de 180 (cento 

e oitenta) dias a contar do término do mês em que ocorrer a exclusão; e 

(iii) No caso de dissidência ou retirada: o sócio que desejar retirar-se da Sociedade dará aviso 

prévio por escrito à Sociedade, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias. As quotas 

do sócio dissidente ou retirante passarão a pertencer à Sociedade, que por elas pagará, dentro 

de 180 (cento e oitenta) dias do evento, o respectivo valor, apurado como disposto no item 

(ii) deste parágrafo, desde que a alteração contratual respectiva tenha sido por ele firmada. 

 

Nessa segunda sugestão, propõe-se o pagamento dos haveres nos termos da lei, com base no 

valor patrimonial, porém há uma diferenciação, a depender do motivo da saída do sócio. Se houve 

falecimento ou incapacidade, o sócio ou herdeiro receberá a participação correspondente ao valor 

patrimonial em até 180 (cento e oitenta) dias a contar do evento e ainda participação nos lucros do 
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escritório de acordo com a sua participação por um período de 2 (dois) anos. Tal situação demonstra 

solidariedade dos demais sócios para ajudar o sócio incapaz ou a família do sócio falecido em um 

período de sofrimento. É uma possibilidade a ser avaliada pelos sócios da banca. 

Já no caso de exclusão, o sócio excluído receberá apenas o valor patrimonial de suas quotas 

no prazo de 180 (cento e oitenta) dias. E, no caso do sócio dissidente, após o cumprimento do aviso 

prévio, o pagamento também será realizado em 180 (cento e oitenta) dias após a assinatura do 

contrato social. Portanto, para o sócio excluído ou dissidente, não houve pagamento de valores 

adicionais, sejam honorários de êxito, sejam sucumbenciais, além do valor das quotas.  

 

Minuta 3: 

 
Cláusula [-]: O falecimento, interdição ou ausência de qualquer um dos sócios não implicará 

a dissolução da sociedade, que prosseguirá com os sócios remanescentes. A sociedade 

poderá não admitir o ingresso de herdeiros ou sucessores do sócio falecido, interdito ou 

ausente (“Sócio Retirante”) como sócio da sociedade, sendo que, nestas hipóteses, será 

concedido ao demais sócios a opção de adquirir a totalidade das quotas do Sócio Retirante 

mediante o pagamento do valor equivalente ao seu valor justo de mercado, de acordo com 

práticas e critérios de mercado para avaliação de empresas comparáveis de mercado, com 

base em laudo de avaliação a ser emitido por uma das seguintes empresas a ser contratada 

pelo(s) sócio(s) remanescente(s), às expensas da sociedade, a saber: Deloitte Touche 

Tohmatsu, PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst&Young Terco ou KPMG, sendo que este 

pagamento deverá ocorrer obrigatoriamente em moeda corrente nacional, em 12 (doze) 

parcelas iguais, mensais, vencendo-se a primeira em 90 (noventa) dias contados a partir do 

falecimento, interdição ou ausência do Sócio Retirante, corrigidas pela variação positiva do 

IPCA, até a data dos seus respectivos vencimentos. Caso mais de um sócio exerça a opção 

de adquirir as quotas do Sócio Retirante, estes deverão realizar o pagamento correspondente 

na proporção das respectivas participações no capital social da sociedade (consideradas, 

exclusivamente para fins deste cálculo, tão somente as quotas dos sócios que exerceram a 

opção de adquirir as quotas do Sócio Retirante). 

 

Na última sugestão de minuta, sugere-se realizar a apuração dos haveres com base no valor 

de marcado da sociedade e com a emissão de laudo de avaliação por grande empresa de auditoria, a 

ser pago em 12 (doze) parcelas mensais corrigidas. Essa sugestão é a que mais se aproxima da 

avaliação de uma sociedade empresária, pois, ao se analisar o valor de mercado, os contadores irão 

além do valor patrimonial estabelecido em lei para considerar os ativos intangíveis e a metodologia 

do fluxo de caixa descontado. É uma metodologia que não permite adaptações a partir do momento 
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que a sociedade de advogados utilizará uma metodologia de sociedade empresária para a apuração 

dos haveres. Nesse caso, antes de adotar a cláusula, os sócios precisam avaliar se o perfil do escritório 

está compatível com essa cláusula de caráter empresarial. 

Tal sugestão faz sentido para o escritório que já possui uma rotina empresarial em que seus 

advogados atuam em nome do escritório sem serem as peças principais. A pergunta que deve ser 

feita a esse método é: se a maioria dos advogados dessa banca fossem substituídos do dia para a 

noite, os clientes continuariam solicitando serviços e o escritório continuaria gerando receitas? 

Por fim, também vale ressaltar que a presente sugestão não está alinhada com os princípios 

da OAB e nos tribunais. Nesse sentido, se o escritório decidir seguir com esse método deverá ter 

ciência de que a OAB poderá questionar o método adotado em contrato social, já que tal modelo de 

apuração possui características mercantis. 

O mesmo entrave poderá acontecer nos tribunais, caso algum sócio questione o método de 

apuração de haveres. O assunto é controverso, pois os tribunais aceitam a Teoria da Força Obrigatória 

dos Contratos, que estabelece uma regra clara na apuração de haveres antecipadamente, mas a 

cláusula que determina a apuração com base no valor de mercado possui características mercantis, 

possibilidade não aceita na sociedade de advogados pelos magistrados, fato que pode resultar em 

uma decisão desfavorável ao sócio retirante e extremamente favorável ao escritório. 

 

Minuta ideal: 

 

Antes de sugerir a minuta que seria ideal ao escritório de porte empresarial, vale ressaltar que, 

independentemente do método a ser adotado na apuração dos haveres, é de suma importância manter-

se um registro contábil preciso e atualizado, pois de nada adianta escolher o melhor método se a 

contabilidade não está cumprindo seu papel.  

Nesse sentido, para esse perfil de escritório, a avaliação com base no valor de mercado ainda 

possui controvérsias no judiciário. Assim, para maior segurança jurídica, deve-se manter a avaliação 

com base no valor patrimonial acrescida de algumas peculiaridades da sociedade de advogados da 

seguinte forma: 

 
Será levantado um balanço especial na data da ocorrência do evento em até 90 (noventa) dias, para 

apuração e pagamento dos haveres do sócio patrimonial retirante ou aos sucessores do sócio 

patrimonial falecido, de acordo com o referido balanço. O valor apurado deverá ser pago em até 12 

(doze) parcelas mensais iguais e sucessivas, devidamente corrigidas pela variação positiva do 
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IPCA, vencendo-se a primeira delas no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de assinatura da 

alteração do Contrato Social e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes. 

 

A morte, incapacidade, exclusão, dissidência, ou retirada de qualquer sócio não implicará 

dissolução da Sociedade, se a maioria dos sócios remanescentes, no prazo de 30 (trinta) dias de sua 

expressa ciência dos fatos, deliberarem a continuidade. 

Parágrafo 1º: Adotada a resolução de continuar a Sociedade, as quotas do sócio patrimonial 

falecido, incapacitado, excluído, dissidente ou retirante passarão a pertencer à Sociedade, que fará 

o pagamento por referidas quotas patrimoniais da seguinte maneira: 

 

(i) No caso de falecimento, incapacidade ou dissidência, o valor de cada quota do sócio patrimonial 

falecido, incapacitado ou dissidente será constituído de duas partes:  

(a) uma, correspondente ao valor do patrimônio da Sociedade, por meio do levantamento de um 

balanço especial na data da ocorrência do evento em até 90 (noventa) dias. O valor apurado deverá 

ser pago em até 12 (doze) parcelas mensais iguais e sucessivas, devidamente corrigidas pela 

variação positiva do IPCA, vencendo-se a primeira delas no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 

data de assinatura da alteração do contrato social e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes. 

(b) outra, correspondente a participação nos honorários ainda não recebidos daqueles casos que 

foram prospectados pelo sócio falecido, incapacitado ou dissidente, quais sejam, honorários 

contratuais a receber, honorários de êxito e honorários sucumbenciais, de acordo com a participação 

no capital social no momento de sua saída. Os referidos valores serão pagos até 60 (sessenta) dias 

do efetivo recebimento. 

 

(ii) No caso de exclusão, a Sociedade pagará ao sócio excluído o valor de suas quotas, de acordo 

com balanço especial levantado pela Sociedade no momento de sua saída. O valor apurado deverá 

ser pago em até 12 (doze) parcelas mensais iguais e sucessivas, devidamente corrigidas pela 

variação positiva do IPCA, vencendo-se a primeira delas no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, 

contados da data de sua exclusão e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes. 

 

Na sugestão de cláusula ideal, procurou-se valorizar elementos além do patrimônio da 

sociedade. Sobre a forma de apuração, no exemplo de um escritório com porte empresarial, o balanço 

patrimonial estabelecido em lei cumpre o seu papel. Contudo, existem outros elementos além do 

valor patrimonial que precisam ser considerados no caso da saída de um sócio.  

Nesse sentido, uma divisão da apuração a depender do motivo da saída do sócio seria uma 

prática recomendável. O primeiro grupo seria o dos sócios falecidos ou incapazes. Sobre esse grupo, 

não cabe à sociedade dar tratamento diferenciado a um sócio falecido ou incapaz como no exemplo 

da “Minuta 2”. Para o sócio falecido ou incapaz, a sociedade pode contratar um seguro de vida, por 

exemplo, mas receber dividendos por mais tempo pode até afetar a saúde financeira da sociedade.  
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Por isso, a quantia deve ser limitada ao valor patrimonial das quotas, com o direito ao 

recebimento de valores futuros que envolvem a dedicação do sócio durante a sua trajetória no 

escritório. 

No caso do segundo grupo, o dos sócios dissidentes, não há a necessidade de penalidades. O 

pagamento dos haveres deve seguir o mesmo procedimento do grupo de falecidos ou incapazes, com 

o pagamento do valor patrimonial das quotas acrescido do recebimento de honorários futuros que 

tiveram a participação do advogado dissidente. 

O recebimento de honorários futuros pelo sócio que não faz mais parte da sociedade deve 

limitar-se aos casos nos quais o sócio realizou a prospecção, independentemente de este sócio ser 

responsável pelo caso, pois, sem essa contribuição, o escritório provavelmente não teria sido 

contratado. Partindo-se dessa premissa, os honorários a serem recebidos devem ser divididos em três: 

(i) honorários contratuais a receber — no fechamento da proposta, os sócios concordaram em receber 

os valores parcelados, logo, o sócio falecido, incapaz ou dissidente tem direito a sua parte; (ii) 

honorários de êxito — da mesma forma, ao fechar a proposta de honorários, os sócios concordaram 

em dividir o risco com a parte e receber parte de seus honorários caso se obtenha sucesso na demanda 

judicial ou arbitral. Portanto, nada mais justo do que o sócio falecido, incapaz ou dissidente receber 

parte do valor dos honorários do caso que trouxe; (iii) honorários sucumbenciais — apesar de o sócio 

falecido, incapaz ou dissidente não contribuir para o ganho da causa sozinho, a receita só foi possível 

ao escritório, porque esse sócio conseguiu fechar a proposta com o cliente e, portanto, também deve 

receber honorários sucumbenciais. 

No caso do terceiro grupo, o dos sócios excluídos, como houve ato de inegável gravidade, 

não seria justo a participação nos resultados futuros em razão de uma atitude que trouxe prejuízo à 

sociedade. Portanto, tal decisão deve funcionar como uma penalidade ao sócio excluído, que receberá 

apenas o valor patrimonial das quotas. 

Sobre a carteira de clientes, apesar de alguns escritórios não permitirem ao sócio dissidente 

levar seus clientes, pois consideram o cliente um ativo do escritório, ao analisar-se a jurisprudência, 

entende-se que ir ou não com o sócio dissidente deve ser uma decisão do próprio cliente e  eventuais 

proibições podem trazer discussões danosas à própria sociedade.  

Conclui-se, portanto, que não há o capítulo perfeito no contrato social para tratar da 

apuração de haveres na sociedade de advogados.  

Não há dúvidas de que a sociedade de advogados deve elaborar cláusulas que estejam de 

acordo com a sua realidade e que essas cláusulas devem ser revisadas de tempos em tempos, 

conforme o crescimento do escritório.  
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Para evitar-se o ingresso de demandas arbitrais ou judiciais, é extremamente válido o uso 

da mediação como forma alternativa da resolução do conflito, que pode ser bem-sucedida em 

determinados casos, a ser avaliado pelos advogados envolvidos. O poder judiciário privilegia o 

mecanismo presente em contrato social para ser interpretado em caso de litígio, portanto ter essa 

previsão em contrato social ou acordo de sócios é de extrema importância, com a devida observância 

para que essas cláusulas estejam em consonância com leis e instruções da OAB. 
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5. CONCLUSÃO 

  

Nota-se que a escolha do tipo societário é muito importante quando se decide desenvolver 

uma atividade intelectual ou empresarial. Mesmo que a atividade seja intelectual, a preferência é por 

constituir uma sociedade empresária, pois facilita a organização e expansão dos negócios. No caso 

da sociedade de advogados, entretanto, não há escolha. Existe a obrigatoriedade de se adotar a 

sociedade simples, não só porque a lei exige o tipo societário para o exercício de atividades 

intelectuais, mas também porque as normas da OAB assim obrigam.  

A sociedade de advogados é um tipo societário muito peculiar. O desenvolvimento da 

advocacia pode acontecer em diversas áreas e com sócios que possuem diferentes prioridades. O fato 

de a sociedade de advogados ser necessariamente uma sociedade simples cria determinadas 

limitações quando a sociedade começa a expandir suas atividades. Além do tipo societário, a OAB 

cria limitações como a proibição da entrada de sócios não advogados e a responsabilidade ilimitada. 

O perfil da sociedade de advogados em estágio inicial realmente se mostra de acordo com as 

disposições do Código Civil e da OAB, pois a sociedade de advogados busca ser um ente societário 

que tem o objetivo de reunir os advogados para o desenvolvimento da advocacia de forma organizada. 

Além disso, a reunião dos sócios permite a junção de esforços para o aumento no número de clientes. 

Nesse método tradicional, as pessoas interessadas nos serviços buscam especificadamente o 

advogado responsável por determinada área com o objetivo de resolver o seu problema. Portanto, 

existe um CNPJ, uma sociedade, porém essa sociedade não possui caráter empresarial como uma 

banca reconhecida. O que traz trabalho ao escritório é, frequentemente, a procura por determinado 

advogado.  

Durante a existência da sociedade de advogados uma questão muito importante é a definição 

dos métodos para a apuração dos haveres. O início da sociedade de advogados exige um método de 

apuração mais simples, porém o crescimento do escritório e o número de advogados trará a 

necessidade de aprimoramento desse método de apuração. Com esse crescimento, outra questão que 

pode fazer a diferença é a consideração dos ativos intangíveis na apuração dos haveres. Nesse sentido, 

o crescimento do escritório também pode mudar a forma de registro contábil e captação dos clientes. 

Em um escritório pequeno, o cliente procura o advogado responsável por determinada área. 

Quando o escritório, contudo, começa a ganhar um reconhecimento no mercado, os clientes passam 

a procurar o escritório, independentemente do advogado que irá atuar, pois aquele escritório já 

demonstrou que todos os profissionais que ali atuam possuem extrema competência. 

Assim, nada mais justo do que o ativo intangível ser considerado na apuração dos haveres da 

sociedade, pois o sócio retirante, de alguma forma, contribuiu para o crescimento do escritório que, 
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apesar de ser uma sociedade simples, na prática, já atua com características empresárias, com todos 

os insumos e tecnologia necessários, além de outras características.  

Na análise dos contratos sociais de grandes escritórios, de alguma forma, procura-se definir a 

divisão da carteira de clientes. Na maioria dos casos, é levantado um balanço para se avaliar o valor 

patrimonial da sociedade, mas não é possível identificar com clareza se existem ativos intangíveis 

registrados na sociedade. No caso do escritório Machado Meyer, Sendacz e Opice Advogados, o 

sócio morto ou inválido é beneficiado com o pagamento de dividendos extras, mas a questão do ativo 

intangível não é mencionada. 

Quando o assunto é levado ao judiciário, as decisões são unânimes no sentido de que não é 

possível considerar ativos intangíveis no patrimônio da sociedade de advogados em razão dos 

princípios básicos ali presentes, ou seja, o fato de que a sociedade não tem caráter empresarial, e sim 

caráter intelectual, ao buscar a reunião de advogados para o desenvolvimento da advocacia. 

Nesse momento, faz-se a crítica ao notar que o julgador não considera a situação fática. No 

caso do exemplo acima, quando a sociedade de advogados possui características empresárias, a 

reputação da banca tem extrema importância para a operação da sociedade, pois a situação é 

exatamente inversa ao tradicional. Na sociedade pequena, a saída de um sócio pode simplesmente 

acabar com a sociedade, que deixará de ter o faturamento trazido pelo sócio retirante. Já quando a 

sociedade possui características empresárias, a tradição da banca tem extrema importância, e a saída 

do sócio poderá pouco irá interferir no faturamento da sociedade, pois essa lacuna poderia ser 

preenchida por outro sócio ou outro profissional qualificado que possua as mesmas características. 

Além disso, é provável que que os clientes tenham grande confiança nesse novo sócio, pois 

já sabem que o processo seletivo do escritório é rigoroso e que o trabalho realizado dali em diante irá 

manter o mesmo padrão de qualidade tradicionalmente conhecido.  

Apesar das limitações existentes nas sociedades de advogados, a lei e as normas da OAB 

permitem que os escritórios personalizem as suas normas para a apuração de haveres, que é um ponto 

positivo para se evitar demandas judiciais sobre o assunto. Nesse sentido, o tema merece uma análise 

crítica de tempos em tempos que deve fugir de cláusulas padrões e procurar cláusulas que 

verdadeiramente estejam de acordo com a fase do escritório. 

O início pode ser mais simples, contudo, o desenvolvimento das atividades exigirá a criação 

de regras relacionadas à captação e partilha de clientes, pagamento de dividendos e regras de apuração 

dos haveres. A criação de um acordo de quotistas também pode auxiliar na melhoria dos métodos de 

apuração com toda a confidencialidade necessária. Adicionalmente, convém observar os métodos 

alternativos de resolução de conflitos, em especial a mediação, que pode ser extremamente útil para 
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mitigar conflitos entre sócios, os quais foram próximos durante tanto tempo, já que se evitam altos 

custos para a sociedade com o enfretamento de uma demanda judicial. 

O fruto da análise dos materiais sobre o tema trouxe um capítulo de sugestões de cláusulas, 

que sugere um modelo de cláusula ideal. Essa cláusula ideal tem por objetivo a conciliação das 

exigências legais com a visão do poder judiciário e da OAB sobre o assunto. Se o poder judiciário 

não reconhece valores além do estabelecido em lei, a consciência de ter um registro contábil 

atualizado e estabelecer critérios para o pagamento de valores futuros ao sócio retirante podem ser 

elementos importantes para uma resolução mais justa e honesta do problema.  

O principal objetivo é reforçar que, em qualquer fase da sociedade de advogados, tratando-se 

de um escritório pequeno, médio ou grande, os sócios não só reflitam sobre a apuração de haveres, 

mas criem mecanismos, por meio do contrato social ou acordo de quotistas, que sejam efetivos e 

consigam mitigar litígios entre sócios e a sociedade. 

Dessa forma, o presente trabalho tem por objetivo alertar os advogados e demais profissionais 

interessados sobre um tema controverso que, ao ser levado ao judiciário, pode não refletir a realidade 

do escritório, já que estaria sendo tratado de maneira antiquada com base em previsões legais ainda 

existentes. Nesse sentido, uma contabilidade atualizada e realista, juntamente com a adoção de 

cláusulas claras para a apuração de haveres, ajudará o escritório na continuidade de seus negócios, 

na preservação do caixa e no pagamento do que for efetivamente mais justo ao sócio retirante. 

Enquanto não há uma reforma na legislação ou um novo entendimento dos magistrados 

brasileiros, cabe aos advogados atuar de forma preventiva, estabelecendo em suas bancas os critérios 

de apuração de haveres mais objetivos, independentemente do porte e localidade do escritório. 

Espera-se que este trabalho, dedicado a enfrentar um tema polêmico e pouco explorado pela 

literatura especializada, possa ser ponto de partida para outros, dispostos a promover o debate e 

buscar soluções para a sociedade de advogados.  
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