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RESUMO 

 

 

O presente trabalho busca analisar se as sociedades simples podem ser 

dotadas de aviamento e se tal sobrevalor pode ser considerado na apuração de 

haveres do sócio retirante, excluído ou falecido, em especial analisando a relação 

entre o aviamento e a reputação dos sócios como um direito da personalidade. Para 

tanto, buscaremos diferenciar as sociedades simples das sociedades empresárias, as 

implicações práticas de tal distinção e as hipóteses nas quais se faz necessário apurar 

os haveres do sócio. Analisaremos também os principais métodos de avaliação de 

sociedades, econômicos e patrimoniais, e qual o regramento legal e jurisprudencial 

sobre sua aplicação. Adentrando na problemática do aviamento, buscaremos 

conceituar tal atributo do estabelecimento comercial de modo a responder se as 

sociedades simples têm aviamento, em especial sob a ótica da existência do 

aviamento objetivo e subjetivo e como cada um deles deve ser considerado na 

apuração de haveres para que não haja desequilíbrio econômico nos valores a serem 

pagos pela sociedade ao sócio que dela se retira, levando consigo uma parcela 

substancial da capacidade de geração de lucros, conectada justamente com sua 

reputação pessoal.  

 

Palavras chave:  

 

Sociedades Simples – Apuração de Haveres – Aviamento Objetivo – Aviamento 

Subjetivo – Reputação do Sócio  
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ABSTRACT 

 

The present study aims to analyze if simple partnerships might have goodwill 

and if such excess value can be considered in the determination of the assets of the 

withdrawing, excluded or deceased partner, especially analyzing the relation between 

the goodwill and the reputation of the partners. To reach such an objective, we analyze 

the differences between simple partnerships and business partnerships, the practical 

implications of such a distinction and the hypotheses when it is necessary to determine 

the partner's assets. We will also analyze the main methods of valuation of companies, 

economic and patrimonial, and what are the legal and jurisprudential rules for this 

matter. Furthermore, we will study the goodwill, as an attribute of the commercial 

establishment in order to answer if simple companies have goodwill, especially from 

the point of view of the existence of enterprise and personal goodwill and how each of 

them should be considered in the determination of assets, avoiding an possible 

economic imbalance in the amounts to be paid by the company to the partner who 

withdraws from it, taking with him a substantial portion of the ability to generate profits, 

connected with his personal reputation.  

 

Key words: 

 

Simple Companies - Assets Determination - Enterprise Goodwill - Personal Goodwill - 
Partner Reputation 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem por escopo analisar os fundamentos jurídicos que 

dão suporte à precificação das quotas de uma sociedade simples, em especial as 

formadas por médicos, engenheiros, arquitetos, contadores, etc., buscando 

determinar como deve ser feita a avaliação da sociedade para fins de pagamento 

do sócio retirante, com esteio na problemática da inclusão ou não do aviamento, 

sobretudo em sociedades nas quais a reputação dos sócios é um dos elementos 

centrais do negócio. 

Com efeito, nenhuma sociedade é a rigor criada para não dar certo. Isso 

pode explicar, em parte, porque no Brasil tão pouca atenção é dada à cláusula que 

rege a apuração de haveres do sócio retirante ou excluído, em geral apenas se 

reproduzindo no contrato social cláusulas genéricas e sem qualquer meditação 

específica pelos subscritores.  

Porém, quando uma ruptura social ocorre e é necessário apurar os haveres 

do sócio retirante surge um grave problema: como apurar o real valor da sociedade  

proporcionalmente às quotas dos sócios? A capacidade de geração de lucros 

futuros, o aviamento, a carteira de clientes etc., devem ou não fazer parte da 

avaliação? E mais, quanto disso é levado pelo sócio retirante e, portanto, deixa de 

integrar o valor da sociedade? 

Dentro deste cenário, o sócio retirante naturalmente quer receber o maior 

valor possível e a empresa pagar o menor valor que conseguir, até porque eventual 

pagamento excessivo ao sócio pode inviabilizar a continuidade da empresa. 

A problemática que já é tormentosa nas sociedades empresárias é ainda 

mais complexa quando se trata das chamadas sociedades simples, que exercem 

atividades tipicamente intelectuais e que tem na pessoa dos sócios seu maior ativo. 

Essas sociedades, por não desenvolverem atividade empresarial, são em tese 

destituídas dos elementos típicos de empresa, como o chamado aviamento ou  

fundo de comércio. 

Ocorre que parte dessas sociedades têm apresentado cada vez mais 
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características de empresa, muitas vezes contratando centenas de funcionários, 

possuindo carteira de clientes, ponto comercial, dentre outros elementos 

agregadores de valor e que são, em princípio, desconsiderados na apuração de 

haveres, ao argumento de que, não sendo a sociedade empresária não pode 

possuir ela aviamento. A apuração de haveres de um sócio retirante, que 

desconsidera por completo a existência desse aviamento por certo não resulta em 

um valor justo.  

Por outro lado, e aqui reside um aparente paradoxo, também não é justo 

afirmar que o aviamento apurado na empresa, no momento da saída do sócio deva 

ser integralmente pago ao retirante, pois a empresa, após sua saída, muito 

provavelmente não terá a mesma capacidade de geração de lucros e, ademais, 

deixa o sócio-retirante de assumir os riscos do negócio.  

A primeira conclusão, de que as sociedades simples não tem aviamento por 

não serem empresárias, parece não se sustentar, pois a rigor toda sociedade tem 

potencial para produzir aviamento ou então não haveria geração de lucros. Nesta 

toada, buscaremos analisar como esta constatação se relaciona com os artigos 982 

e 966 parágrafo único do Código Civil, que expressamente suprimem das profissões 

intelectuais o caráter empresarial e o artigo 1.142 que lhes retira o estabelecimento.  

A segunda conclusão, de que as sociedades simples têm aviamento e de 

que este aviamento deve ser considerado para fins de apuração de haveres também 

não se sustenta de per si, pois, pela própria natureza das sociedades simples, 

formadas essencialmente por profissionais que prestam serviços de natureza 

intelectual, boa parte da capacidade de geração de lucros da sociedade é levada 

pelo sócio retirante, vez que está em geral imbricada com sua reputação pessoal.  

Já aqui é possível observar que a interconexão entre aviamento e reputação 

do sócio deve impactar diretamente a avaliação das sociedades simples. Se o 

aviamento se coloca como um elemento positivo na avaliação, a reputação do sócio 

que deixa a sociedade (e naturalmente leva sua reputação consigo) parece atuar 

como um elemento negativo de precificação das quotas. 

O objetivo deste trabalho, portanto, é ao cabo trazer uma explicação jurídica 

coerente para o resultado da precificação das quotas das sociedades simples, com 

olhar especial para a precificação do aviamento e da reputação do sócio, de modo 

a sugerir uma solução justa, tanto para o sócio retirante, como para os sócios que 
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permanecem no negócio.  

Para tanto, analisaremos inicialmente a diferenciação entre as sociedades 

simples e as sociedades empresárias, tanto do ponto de vista legal, quanto das 

implicações práticas efetivas de tal diferenciação. Em seguida, analisaremos 

brevemente as hipóteses nas quais a precificação da sociedade se faz necessária 

e, naturalmente, quais impactos a forma de saída gera no método de precificação. 

Adentrando na questão da precificação da sociedades, analisaremos o 

conceito de aviamento e suas interconexões com as sociedades não empresárias, 

em especial com a problemática da precificação da reputação do sócio retirante, 

buscando, com esteio na doutrina, legislação e jurisprudência, construir uma 

resposta jurídica coerente e economicamente sustentável para a precificação de 

haveres nas sociedades simples.  
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2.  DAS SOCIEDADES SIMPLES E DAS RAZÕES PARA SUA PRECIFICAÇÃO   

 

2.1  O QUE SÃO SOCIEDADES SIMPLES? 

A distinção entre sociedades simples e sociedades empresárias não é de 

interesse meramente acadêmico. Em um trabalho no qual se pretende analisar os 

mecanismos jurídicos que autorizam, ou não, a inclusão e precificação de aviamento 

em sociedades simples, não poderíamos nos furtar de adentrar na diferenciação 

teórica e prática destas duas naturezas societárias.   

A primeira e relevante distinção a ser feita é que o termo “sociedade simples” 

é utilizado em nossa legislação tanto para diferenciar a natureza da sociedade (entre 

simples e empresária), como para definir um dos tipos societários que a sociedade 

simples pode adotar12, qual seja a sociedade simples (em sentido estrito). Portanto, 

quando nos referirmos à sociedade simples neste trabalho, estaremos falando da 

natureza da sociedade – gênero, e não apenas do tipo societário “sociedade simples” 

– espécie.   

Cumpre então analisar qual a diferença entre a natureza simples ou 

empresária atribuída a uma sociedade. Como cediço, dispõe o artigo 982 do Código 

Civil que, “salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que 

tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário, sujeito a registro 

(art.967) e, simples, as demais”3.  

 
1 Nesse sentido, José Edwaldo Tavares Borba ensina que “As sociedades simples lato sensu tanto 
podem assumir o tipo de sociedade simples stricto sensu, como de sociedade limitada, de sociedade 
em nome coletivo e de sociedade em comandita simples” BORBA, José Edwaldo Tavares. Direito 
Societário. 19 ed. – São Paulo: Atlas, 2022.p.89.  
 
2 Arnoldo Wald, nesse mesmo sentido, ensina que “o novo Código Civil deu um duplo sentido à 
expressão "sociedade simples", porquanto pode esta se referir ao tipo societário disciplinado no 
Subtítulo II (sociedades personificadas), Capítulo I, nomeadamente, nos arts. 997 a 1.038 do novo 
Código Civil, como também à natureza da sociedade, que a distingue da sociedade empresária, 
conforme expresso no aludido art. 982.”  WALD, Arnaldo. Das sociedades simples e empresárias. 
Questões relacionadas ao regime jurídico da sociedade simples e seu registro. Disponível em 
https://www.rcpjrj.com.br/html/pareceres/prof-arnoldo-wald.html. Acesso em 04.08.2022 
 
3 Código Civil Brasileiro. Lei 10.406/2002. Disponível em 

 

https://www.rcpjrj.com.br/html/pareceres/prof-arnoldo-wald.html
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Já a conceituação de quem é ou não considerado empresário vem insculpida 

no artigo 966 do mesmo diploma, com a seguinte redação: 

 

 “Art. 966. considera-se empresário quem exerce profissionalmente 
atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens 
ou serviços. 

Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão 
intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda que com o 
concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão 
constituir elemento de empresa.” 

 

A legislação civil, portanto, outorga às sociedades simples um caráter residual 

– são simples as sociedades que não forem empresárias, mas também um caráter 

taxativo, estabelecendo que toda sociedade cujo objeto seja de natureza intelectual, 

científica, literária ou artística, como regra, também é simples, salvo se o exercício da 

profissão constituir elemento de empresa.  

Há, como se vê, grande espaço para discussões, na medida em que a 

caracterização de uma sociedade como simples ou empresária, na forma do Art. 966 

goza de amplo grau de subjetividade, pois mesmo uma sociedade intelectual pode ser 

empresária se o exercício da profissão constituir elemento de empresa4. O que parece 

é que o legislador buscou caracterizar como não empresária aquelas sociedades que 

não adotam a organização sistemática de bens (materiais e imateriais) para produção 

de riqueza, como, teoricamente, ocorreria com um intelectual que exerce sozinho sua 

atividade (um pintor de artes, por exemplo) e como empresárias as que exercem 

atividades mercantis5.  

Mas a diferenciação não está limitada ao artigo 966. Por expressa disposição 

 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm. Acesso em 01.03.2021. 
 
4 Sérgio Campinho, sobre o tema, aponta que as sociedades podem ser diferenciadas entre simples 
ou empresárias conforme seu objeto ou forma societária. Anota, porém, que Jorge Lobo aduz ser 
impossível a diferenciação com base no objeto “sob o pálio de haver identidade do mesmo para ambas 
as sociedades: exploração de atividade econômica”. Sérgio Campinho, porém, reconhece que o tema 
é polêmico, concluindo que “o estágio atual de nosso ordenamento é irradiador de insegurança na 
distribuição dos regimes jurídicos entre empresários e não empresários” (CAMPINHO. Sérgio. A 
Sociedade Limitada na Perspectiva de sua Dissolução. São Paulo: SaraivaJur, 2022. P.49) 
 
5 Nesse sentido, José Edwaldo Tavares Borba ensina que “essa classificação de que se vem tratando, 
se sociedade simples e sociedade empresária, decorre da natureza da sociedade, segundo a dinâmica 
de sua atividade (atividade econômica organizada – sociedade empresária; atividade econômica não 
organizada – sociedades simples”. BORBA, José Edwaldo Tavares. Direito Societário. 19 ed. – São 
Paulo: Atlas, 2022. p.9 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm.%20Acesso%20em%2001.03.2021
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legal, ainda, se consideram sempre empresárias as sociedades por ações e simples 

as cooperativas (artigo 982, parágrafo único do Código Civil). Os escritórios de 

advocacia, ainda que possuam elemento de empresa, são sempre considerados 

sociedades simples por força dos artigos 15 e 16 da Lei 8.906/94. 

Já as sociedades que explorem a atividade rural são em regra simples, salvo 

se requererem inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, hipótese em que 

se equiparam às sociedades empresárias (Art.971 do CC)6.  

Sobre o tema, assim sintetiza Wagner José Penereiro Armani: 

 

“Como verificado anteriormente ao tratar daqueles que não são 
considerados empresários, é possível concluir que são consideradas 
sociedades simples: as que não se enquadram no conceito de empresário 
(art.966 caput, CC), as sociedades profissionais que exploram atividade 
intelectual sem elemento de empresa (art.966 parágrafo único, CC), as 
sociedades que exploram atividade rural sem registro na Junta Comercial 
(arts. 971 e 984, CC) e as cooperativas (art.982, parágrafo único)”7 

 

É de se observar que não existe uma uniformidade no critério adotado pelo 

legislador para conceituar uma sociedade como simples ou empresária, o que dificulta 

aglutinar as características próprias de cada tipo: as cooperativas são simples porque 

não tem fins lucrativos; a sociedade rural será empresária ou simples conforme a 

vontade dos sócios em registrá-la ou não, e as sociedades profissionais, que a rigor 

exercem atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou 

serviços são simples por mera opção legislativa.  

E de fato, pouca similitude existe, por exemplo, entre uma grande cooperativa 

médica e uma pequena sociedade rural sem registro na Junta Comercial, embora para 

efeitos legais, ambas sejam sociedades simples. De igual modo, pouca lógica parece 

existir ao se conceituar um grande escritório de advocacia, com centenas de 

funcionários, como sociedade simples e uma pequena empresa prestadora de um 

serviço não intelectual, como uma sociedade empresária.  

 
6 É importante anotar que a redação do Art. 971, a rigor, já trata o produtor rural como empresário, 
mesmo quando não requer ele registro. Por tal razão, Patricia Medianeira Costa Alves afirma que “após 
a inscrição, o empresário rural, equipara-se ao empresário sujeito a registro”. Mas veja-se que ele já 
era empresário. O registro apenas o equipara ao empresário registrado. COSTA ALVES, Patricia 
Medianeira. Empresa Rural e o Novo Código Civil. Disponível em 
https://periodicos.ufsm.br/contabilidade/article/download/6148/3655 . Acesso em 20.08.2022 
 
7 ARMANI, Wagner José Penereiro. Dissolução Parcial de Sociedade Profissional. Análise Crítica 
e Questões Práticas. Curitiba. Juruá Editora: 2019. Pg. 51 
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Como bem adverte Gladston Mamede8: 

“A distinção entre a natureza simples e a natureza empresária da 
sociedade conhece uma vasta zona cinzenta, resultado do avanço 
econômico. Ambas dedicam-se a atividades negociais e buscam 
vantagens econômicas. Daí parecer-me que já se recomendaria unificar o 
Direito Negocial numa única disciplina para a qual se poderia manter o 
nome de Direito Empresarial.” 

 

A doutrina é bastante enfática ao apontar que a distinção entre as sociedades 

simples e empresárias, até pela dificuldade em se conceituar uma e outra, sequer 

deveria existir. Nessa esteira, Alfredo de Assis Gonçalves Neto sustenta que: 

“A rigor, não há razão lógica para manutenção da sociedade simples como 
tipo próprio. Uma análise sistemática das disposições codificadas aponta 
que ela só difere da empresária no que toca ao sistema de registro. Mas 
em que isso é relevante? Acaso o fato de uma sociedade ser inscrita na 
Junta Comercial e outra no Ofício de Registro Civil de Pessoas Jurídicas 
implica a necessidade de um tratamento diferenciado? A resposta é, 
evidentemente, negativa”9 

 

De fato, parece-nos que a distinção entre sociedades simples e empresárias 

em nossa legislação é confusa e artificial. Não há como negar que em uma sociedade 

moderna a regra de mercado é a organização do trabalho visando a produção de 

riquezas, seja esse trabalho intelectual ou não. Na esteira da lição de Gladston 

Mamede, nossa sociedade mudou e todos vivemos no mesmo plano alucinado de 

relações econômicas, contratos, empresas (das mais simples às grandes 

corporações)10, tornando a distinção artificial e desnecessária.   

Isso não significa, contudo, que não existam diferenças entre as sociedades 

tipicamente intelectuais e as sociedades empresariais, sobretudo quando colocada a 

questão sob o prisma de sua precificação, mas significa que a técnica legislativa 

adotada classificá-las é, como tradicionalmente ocorre entre nós, bastante ruim.  

Por tal razão, diferentemente do que aponta boa parte da doutrina, não 

acreditamos que a unificação das sociedades simples e empresariais em um único 

“direito negocial” seja a solução fácil do problema. Tal unificação, de fato, corrigiria a 

insegurança jurídica decorrente da má técnica legislativa, mas colocaria no mesmo 

 
8 MAMEDE, Gladston. Direito Societário. 13ª ed. rev. e atual. Editora Atlas: São Paulo, 2021. Pg.205 
 
9 GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. Empresa Individual de Responsabilidade Limitada e 
Sociedade de Pessoas. 2ª Ed. rev. e atual. Editora Thomson Reuters Brasil: São Paulo, 2018. Pg.126 
 
10 MAMEDE, Gladston. Direito Societário. 13ª ed. rev. e atual. Editora Atlas: São Paulo, 2021. Pg.7 
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cesto sociedades que intrinsecamente possuem diferenças que, no final do dia, 

implicam em questões práticas relevantes.  

Um melhor critério para diferenciação das sociedades, parece-nos, seria a 

distinção entre sociedades de pessoas, ou seja, as sociedades intrinsecamente 

ligadas aos sócios que as formam, das sociedades de capital, nas quais a pessoa dos 

sócios tende a ser mais irrelevante do que a organização empresarial. A distinção 

aqui, porém, não está ligada ao caráter empresarial ou intelectual do negócio, mas 

sim ligada ao peso que a pessoa dos sócios tem na capacidade de geração de lucros 

e, portanto, no valuation da empresa.  

E de fato, embora as sociedades simples sejam frequentemente sociedades 

de pessoas e as sociedades empresárias sejam frequentemente sociedades de 

capital, nem sempre tal paralelo é verdadeiro. Há sociedades simples nas quais a 

pessoa dos sócios é irrelevante perante a sociedade como um todo (vide o caso das 

grandes cooperativas médicas ou dos grandes escritórios de advocacia) e há casos 

de sociedades empresárias em que a pessoa dos sócios é fundamental para a 

existência do negócio, como ocorre com empresas de prestação de serviços de 

pequeno porte, nos quais os clientes se relacionam diretamente com os sócios da 

empresa e com ele desenvolvem relação de confiança.  

Não por outra razão, se desenvolveu a teoria de que as sociedades limitadas 

frequentemente adotam característica híbrida11, sendo ao mesmo tempo sociedades 

de pessoas e de capital12.    

Defendemos, portanto, que a diferenciação entre as sociedades simples e 

empresárias em nossa legislação merece sim reforma, podendo as naturezas serem 

unificadas, desde que se criem ferramentas legais para que a precificação das 

sociedades leve em conta o peso da figura do sócio em cada uma delas. Ou em outras 

palavras, para que se criem ferramentas para se precificar de modo distinto 

sociedades de pessoas e sociedades de capital.  

O parágrafo único do artigo 966 e as previsões artificiais trazidas pelos artigos 

 
11 ARMANI, Wagner José Penereiro. Dissolução Parcial de Sociedade Profissional. Análise Crítica 
e Questões Práticas. Curitiba. Juruá Editora: 2019, p.120 
 
12 Ressalte-se, porém, que tal flexibilidade não é utilizada para se atribuir à sociedades simples a 
característica de sociedade de capitais, mesmo quando seus sócios, individualmente considerados, 
são menos relevantes para o negócio do que a sociedade (marca, reputação) coletivamente 
considerada 
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971, 982,  parágrafo único e 984 do Código Civil, bem como artigos 15 e 16 da Lei 

8.906/94 poderiam sim ser suprimidos, passando-se a considerar que todas as 

sociedades têm uma mesma natureza, porém devendo a importância dos sócios na 

precificação do negócio ser sempre considerada para fins de valuation, sob pena de 

causar distorções econômicas, como veremos ao longo deste trabalho.  

Críticas à parte, nos cabe, porém, analisar a legislação vigente, e suas 

consequências. E aqui não se trata de analisar o tema sob uma perspectiva 

meramente acadêmica, mas sim reconhecer que as previsões legais sobre a distinção 

causam efeitos práticos, em especial quando se está diante da necessidade de avaliar 

e precificar uma sociedade. Tanto é assim que são inúmeras as decisões judiciais13 

que se valem exclusivamente do tipo societário como critério para definir como uma 

empresa será avaliada em uma demanda judicial e, em especial, se deve ser 

precificado seu aviamento.  

Analisemos, portanto, sob o enfoque da legislação posta, quais são as 

implicações práticas da diferenciação entre as sociedades simples e empresárias e 

como isto se relaciona com o objeto deste trabalho.  

 

2.2  IMPACTOS PRÁTICOS DA DISTINÇÃO ENTRE SOCIEDADES 

SIMPLES E EMPRESÁRIAS  

 

A divisão das sociedades em simples e empresárias, como vimos no item 

anterior, é alvo de inúmeras críticas14, sobretudo porque a evolução social tornou 

extremamente tênue a divisão entre as atividades “civis” e as atividades 

“empresariais”. Mas embora parte da doutrina aponte que esta divisão não tem efeitos 

 
13 Cite-se como exemplo: TJ-SP - AC: 10508579720188260100 SP 1050857-97.2018.8.26.0100, 
Relator: Fortes Barbosa, Data de Julgamento: 24/02/2021, 1ª Câmara Reservada de Direito 
Empresarial, Data de Publicação: 08/03/2021 e TJ-SP - APL: 02567534320078260100 SP 0256753-
43.2007.8.26.0100, Relator: Fortes Barbosa, Data de Julgamento: 12/09/2013, 1ª Câmara Reservada 
de Direito Empresarial, Data de Publicação: 24/09/2013. 
 
14 Em sentido contrário José Edwaldo Tavares Borba elogia as alterações trazidas pelo Código Civil de 
2002 sobre o tema, apontando que “Com o atual sistema, o direito societário ganhou maior integração 
tanto que a regulação típica da sociedade simples, como se fora o regime geral das sociedades, 
aplicam-se subsidiariamente a todas as demais sociedades, inclusive à sociedade limitada e à 
sociedade anônima. O direito societário tornou-se, dessarte, um corpo uno e orgânico, abrangendo 
todas as modalidades societárias, independentemente da natureza empresarial ou não empresarial da 
entidade considerada.”BORBA, José Edwaldo Tavares. Direito Societário. 19 ed. – São Paulo: Atlas, 
2022. p.10 
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práticos, senão por ocasião do registro dos atos constitutivos, fato é que existem sim 

outros efeitos, sendo que um deles – a discussão sobre a existência ou não de 

aviamento – toca diretamente o tema deste trabalho.  

A diferença na forma de registro existe e realmente nos parece irrelevante. As 

sociedades simples têm seu ato constitutivo vinculado ao Cartório de Registro Civil de 

Pessoas Jurídicas, conforme expressamente determina os artigos 998 e 1.150 do 

Código Civil. Já as sociedades comerciais têm seu ato constitutivo vinculado ao 

Registro Público de Empresas Mercantis, conforme determinam os artigos 967, 969 e 

1.050 do Código Civil. Mas como bem aponta Alfredo de Assis Gonçalves Neto15 isso 

não tem qualquer relevância prática. 

Também se diferenciam as sociedades simples das empresariais pela 

possibilidade ou não de submissão à recuperação judicial ou falência, haja vista que, 

que por expressa disposição do artigo 1º da Lei 11.101/2005, tais procedimentos 

somente são passíveis de utilização pelo empresário e pela sociedade empresária16. 

Mas embora tal dispositivo seja vigente e eficaz, é certo que, por construção 

doutrinária e pretoriana17, se tem afrouxado esta limitação, havendo casos de 

deferimento de recuperação judicial, por exemplo, para cooperativas18, o que torna tal 

diferenciação também de importância mitigada.  

 
15 GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. Empresa Individual de Responsabilidade Limitada e 
Sociedade de Pessoas. 2ª Ed. rev. e atual. Editora Thomson Reuters Brasil: São Paulo, 2018. Pg.126 
16 Como aponta José Edwaldo Tavares Borba, as regras sobre falência e recuperação judicial não se 
aplicam às sociedades simples, que se regem, na impontualidade, pelas regras sobre insolvência civil. 
BORBA, José Edwaldo Tavares. Direito Societário. 19 ed. – São Paulo: Atlas, 2022. p.9 
 
17 Há também em tramitação perante a Câmara dos Deputados o PL 815/2022, que regula a 
reorganização de sociedades cooperativas, criando na prática um regime de recuperação judicial e 
falência para tais sociedades. O PL está disponível em https://www.camara.leg.br/propostas-
legislativas/2319195  
 
18 José Barros Correio Junior e Vagner Paes Cavalcanti Filho sustentam sobre o tema que “os motivos 
que levam a não aceitação da submissão das cooperativas ao procedimento de recuperação judicial 
não são suficientes para afastar o seu escopo primacial que é a preservação atividade econômica, fruto 
do princípio da função social da propriedade, do qual se extrai a função social da empresa. Destarte, 
mostra-se imperiosa a ampliação do alcance da Lei nº. 11.101/2005 às sociedades cooperativas, a fim 
de não consentir a aplicação da lei a ferro e fogo em claro detrimento do interesse coletivo e das 
pretensões constitucionais fartamente estruturadas em benefício do cooperativismo e do 
desenvolvimento social e econômico, objetivos encartados na Constituição da República de 1988” 
CORREIA JUNIOR, José Barros e CAVALCANTI FILHO, Vagner Paes. Direito e Desenvolvimento. 
Revista do Programa de Pós-Graduação em Direito. Mestrado em Direito e Desenvolvimento 
Sustentável. Recuperação Judicial de Cooperativas: Interpretação da Lei 11.101/05 conforme a 
Constituição Federal. Disponível em 
https://periodicos.unipe.br/index.php/direitoedesenvolvimento/article/download/482/514/ . Acesso em 
10.08.2022.  

https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2319195
https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2319195
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A doutrina também aponta como diferença prática entre as sociedades 

simples e empresárias, mas com reflexos meramente burocráticos, a obrigatoriedade 

de adoção, pelas segundas, de sistema de contabilidade, com base na escrituração 

uniforme de livros, por força do Art. 1.179 do Código Civil, exigência não posta contra 

as sociedades simples1920.  

E por fim, podemos arrolar a mais relevante consequência para os fins deste 

trabalho: como as sociedades simples não exercem atividade empresarial, não 

possuem (ao menos em tese) aviamento ou fundo de comércio, que são atributos 

típicos do estabelecimento empresarial. Se as sociedades simples não são empresa 

e não possuem aviamento, por óbvio, na hipótese de sua precificação não há que se 

falar em inclusão deste “sobrepreço” no cálculo dos haveres.   

Importante repisar que as sociedades cooperativas e os escritórios de 

advocacia jamais possuirão natureza empresarial, por força de lei. Já as demais 

sociedades profissionais e as sociedades rurais, eventualmente, podem ter natureza 

empresarial. As primeiras, se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. 

As segundas, se optarem seus sócios por registrá-la no Registro Público de Empresas 

Mercantis. Quando tais sociedades se tornam empresárias, naturalmente passam a 

possuir elementos típicos de empresa e não há mais discussão sobre a inexistência 

de aviamento. 

O problema que se coloca é em relação às sociedades simples que jamais 

serão empresárias (cooperativas e escritórios de advocacia) e as sociedades que, 

embora possam ser empresárias, ainda são consideradas simples. Para estas 

sociedades, a rigor, não existe aviamento pois, frise-se, este é um elemento de 

empresa.  

Entramos então na problemática atinente às razões pelas quais uma 

sociedade simples necessita ser precificada, o que pode impactar na discussão ou 

não sobre a inclusão do aviamento. Vejamos.   

 
19 Wagner José Penereiro Armani anota que “diante da dicotomia entre sociedades simples e sociedade 
empresária, a doutrina traz como principais diferenças práticas: o órgão de registro para obtenção da 
personalidade jurídica; a escrituração dos livros empresariais; e a sujeição às normas de falências e de 
recuperação judicial” ARMANI, Wagner José Penereiro. Dissolução Parcial de Sociedade 
Profissional. Análise Crítica e Questões Práticas. Curitiba. Juruá Editora: 2019, p.53 
 
20 Nesse mesmo sentido, WALD, Arnaldo. Das sociedades simples e empresárias. Questões 
relacionadas ao regime jurídico da sociedade simples e seu registro. Disponível em 
https://www.rcpjrj.com.br/html/pareceres/prof-arnoldo-wald.html. Acesso em 04.08.2022 

https://www.rcpjrj.com.br/html/pareceres/prof-arnoldo-wald.html
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2.3  DAS RAZÕES PARA SE PRECIFICAR UMA SOCIEDADE  

 

2.3.1 Razões comerciais e societárias  

 

No curso normal dos negócios dificilmente os titulares das quotas se 

questionam acerca do valor patrimonial ou de mercado da sociedade. Isto porque, no 

final do dia, o que realmente importa é se aquela sociedade é capaz ou não de gerar 

lucros.  

Embora lucro, valor patrimonial e valor de mercado sejam grandezas que em 

regra caminham juntas, isso não necessariamente ocorre. Há, por exemplo, empresas 

com grande patrimônio líquido21, mas com baixa ou nenhuma capacidade de geração 

de lucros (como as holdings puramente patrimoniais), assim como há empresas com 

quase nenhum patrimônio, mas alta capacidade de geração de lucros, como as 

empresas de prestação de serviços.  

Há também sociedades que não tem patrimônio relevante, que não geram 

lucros presentes, mas que mesmo assim tem elevado valor de mercado, como é o 

caso de muitas startups.  

Mas esta relação entre lucro, valor patrimonial e valor de mercado somente 

se torna relevante quando, por alguma razão, são os sócios obrigados a precificar a 

sociedade. Isto pode ocorrer por razões comerciais, por exemplo quando a sociedade 

pretende passar por uma operação de fusão, cisão ou aquisição, ou por razões 

societárias, decorrentes do falecimento, exclusão ou exercício de direito de retirada 

ou recesso por um sócio.  

Quando a precificação se dá por razões comerciais em geral não se discute 

sobre a existência ou não de aviamento. A precificação nessas hipóteses sempre vai 

levar em conta o valor de mercado da sociedade (avaliação econômica) e este valor, 

 
21 O patrimônio líquido “refere-se à diferença, seja positiva ou negativa, considerando-se os valores 
reais dos bens, direitos e obrigações de uma sociedade em certo momento” (LANA, Henrique Avelino. 
Dissolução Parcial nas Sociedades Limitadas: Análise Econômica Sobre a Inclusão do 
Aviamento na Apuração de Haveres. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2012. Pg.9. Em outras 
palavras, é a diferença entre ativo e passivo, mas não reflete o valor de tais ativos em marcha, nem 
considera o valor do aviamento, cuja conceituação é mais abstrata e, por isso, mais desafiadora. 
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necessariamente, observa a capacidade de geração de lucros da empresa (que como 

vimos é o que mais importa ao sócio). Ninguém, como regra, vai vender uma 

sociedade com alta capacidade de geração de lucros meramente por seu valor 

patrimonial. Nesses casos, as regras de mercado é que vão balizar o preço e este 

deve ser obtido em consenso entre comprador e vendedor ou simplesmente não há 

negócio.  

Já nas hipóteses de necessidade de precificação por questões societárias é 

que a discussão sobre o aviamento se torna recorrente. Importante anotar que, salvo 

na exclusão do sócio remisso, têm o sócio ou seus sucessores direito a receber o 

valor dos haveres, consistentes no valor da empresa, considerado proporcionalmente 

ao valor das quotas do sócio retirante, mesmo que sua exclusão se dê por justa causa.  

Não é outro o ensinamento de Fábio Ulhoa Coelho22: 

“(...) a repercussão imediata do desfazimento do vínculo societário é o 
surgimento de uma obrigação: o retirante, o excluído, os sucessores do 
sócio falecido ou o acionista desvinculado passam a ser credores da 
sociedade pelo reembolso da participação societária” 

 

 O sócio que deixa a sociedade (ou eventualmente seus herdeiros) sempre 

vai buscar que a precificação seja a maior possível e isto implica em se considerar o 

aviamento como integrante do valor. Já os sócios que permanecem, naturalmente, 

buscarão precificar a sociedade no menor patamar possível, excluindo o aviamento 

do valuation.  

O ordenamento jurídico brasileiro não diferencia, portanto, a forma de 

precificação da sociedade com base no tipo de evento que disparou a saída do sócio, 

salvo quanto ao sócio remisso, conforme veremos abaixo.  

 

2.3.2 Do exercício do direito de retirada  

 

Nas sociedades simples, como regra, se verifica elevado grau de 

pessoalidade nas relações entre os sócios, sendo que a conjunção de interesses e 

objetivos para a sociedade representa elemento fundamental para que os sócios 

permaneçam unidos. Contudo, nem sempre a boa relação entre os sócios é possível, 

seja por discordarem dos rumos a serem impressos à sociedade, seja por quaisquer 

 
22 COELHO. Fábio Ulhoa. A Dissolução de Sociedades no Código de Processo Civil. Processo 
Societário. Vol. III. São Paulo: Quartier Latin, 2018, pg.161 



21  

outras razões de ordem pessoal, que reduzam ou eliminem a affectio societatis. 

Nesse sentido, surge para o sócio a possibilidade de retirar-se da sociedade, 

como ensina Alexandre Ferreira de Assunção Alves: 

 

“Excerce o direito de retirada ou recesso o sócio que voluntariamente se 
desvincula da sociedade com base em autorização legal ou do contrato 
social e, na sequência, recebe determinada importância referente ao valor 
patrimonial de sua quota. Trata-se de direito potestativo, exercitável 
mediante declaração unilateral da vontade, que não pode ser recusada 
pela sociedade” 

 

O artigo 1.077 do Código Civil expressamente prevê a possibilidade de 

exercício do direito de retirada (ou recesso), nas sociedades limitadas, nas seguintes 

hipóteses: 

“Art.1.077. Quando houver modificação do contrato, fusão da sociedade, 
incorporação de outra, ou dela por outra, terá o sócio que dissentiu o 
direito de retirar-se da sociedade, nos trinta dias subsequentes à reunião, 
aplicando-se, no silêncio do contrato social antes vigente, o disposto no 
artigo 1.031” 

 

Já para as sociedades simples stricto sensu, aplica-se o artigo 1.029, que 

assim dispõe:  

“Art. 1.029. Além dos casos previstos na lei ou no contrato, qualquer sócio 
pode retirar-se da sociedade; se de prazo indeterminado, mediante 
notificação aos demais sócios, com antecedência mínima de sessenta 
dias; se de prazo determinado, provando judicialmente justa causa” 

 

Importante anotar que, como o artigo 1.029 está alocado no capítulo que trata 

das sociedades simples stricto sensu, há frequentes discussões doutrinárias sobre a 

aplicabilidade ou não deste artigo para as sociedades limitadas, formando-se três 

correntes sobre o tema.  

A primeira, mais abrangente, sustenta que os artigos 1.029 e 1.077 podem 

ser aplicados de maneira concorrente nas sociedades limitadas, outorgando ao sócio, 

desta feita, a prerrogativa de retirada imotivada. A segunda corrente defende que o 

artigo 1.029 somente se aplica às sociedades limitadas que não sejam regidas pela 

Lei das S/As, e que, portanto, tem regramento subsidiário pelas sociedades simples. 

A terceira corrente, mais restritiva, aponta que a existência do artigo 1.077 demonstra 

que o legislador buscou evitar a saída imotivada do sócio, sendo regra específica e, 
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portanto, anulando a previsão do art.1.02923.  

Em nosso sentir, a segunda corrente, qual seja a de que a denúncia imotivada 

nas sociedades limitadas somente é possível caso não se tenha optado pela regência 

da lei das S/As é a que melhor se amolda a dinâmica das relações societárias, não 

dificultando demasiadamente a saída e remanejamento de recursos dos sócios, sem 

prejudicar a liberdade de escolha destes que, querendo, podem optar pela regência 

supletiva da Lei 6.404 afastando a possibilidade de retirada por denúncia vazia.  

De qualquer modo, exercido o direito de retirada, nas hipóteses em que a lei 

o ou contrato o autoriza, surge para o sócio retirante o direito a receber seus haveres 

e, de igual modo, surge para a sociedade o dever de apurá-los e pagá-los, na forma 

do contrato ou da lei24.  

 

2.3.3 Da exclusão de sócio  

 

A retirada forçada de um sócio é naturalmente medida extrema e excepcional, 

somente sendo viável nas hipóteses previstas em lei e desde que observado o 

procedimento específico para cada caso. De acordo com o Código Civil, pode ser 

excluído da sociedade o sócio que: (i)  praticar um fato grave, que coloque em risco a 

sociedade; (ii) sofra de incapacidade superveniente; (iii) tenha suas quotas liquidadas 

a pedido de credor (iv) tenha decretada sua falência ou ainda (v) seja considerado 

 
23 ASSUMPÇÃO ALVES. Alexandre Ferreira de. Resolução da Sociedade Limitada em relação a 
um sócio e a ação de dissolução parcial. 1ª Ed.: Juruá, 2016. Pg.55 
24 A título de comparação internacional, Paulo Sérgio Restiffe ensina que nos Estados Unidos, muitos 
Estados utilizam como parâmetro para suas legislações societárias o Model Business Company Act 
(MBCA) que prevê o chamado “appraisal rights” ou “right to dissent ou withdraw right” que nada mais é 
do que o direito do sócio retirar-se da sociedade, recebendo o valor justo. Após o exercício de tal direito, 
o sócio deve ser notificado pela sociedade acerca do valor de suas ações. Se concordar, deve recebê-
los em 30 (trinta) dias. Se discordar, deve exigir a diferença, notificando a sociedade. Se a sociedade 
não concordar, resta ao sócio ingressar em juízo. Já no direito Alemão, o BGB estabelece que o sócio 
retirante tem direito ao valor que lhe caberia em caso de liquidação, sendo o patrimônio social 
determinado por estimativa. Na Suíça, o Código Civil determina que a indenização devida ao sócio 
retirante seja estabelecida no contrato social e, na sua omissão, que seja arbitrada judicialmente. No 
Direito Espanhol, a Lei das Sociedades de Responsabilidade Limitada determina que o valor das quotas 
deve ser determinado mediante acordo e que na impossibilidade deste, se dê por arbitramento judicial, 
mediante levantamento específico por auditor independente. Por fim, no direito italiano, tem o sócio 
retirante direito a receber suas quotas, calculadas com base na situação patrimonial da sociedade, com 
pagamento dos haveres em até 6 meses da data da saída. RESTIFFE, Paulo Sérgio. Dissolução de 
Sociedades. São Paulo: Saraiva, 2011. p.17 a 34 
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sócio remisso25.  

Diferentemente, portanto, do direito de retirada, a exclusão de sócio não 

admite nenhuma hipótese de exercício imotivado26, sendo mandatório que o sócio 

excluído tenha previamente praticado algum ato grave e/ou violador de suas 

obrigações sociais, reconhecido pela lei como motivo para exclusão.  

O sócio que pratica fato grave que coloque em risco a sociedade pode ser 

excluído forma judicial, com lastro no artigo 1.030 do Código Civil, ou ainda de forma 

extrajudicial, com lastro no artigo 1.085 do mesmo código: 

 

Art. 1.030. 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. 
 
Art. 1.085. 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. 

  

A exclusão extrajudicial somente é admitida quando estiver expressamente 

prevista no contrato social, devendo ser outorgado ao sócio o direito de defesa, em 

assembleia de sócios, salvo se a sociedade for constituída por apenas duas pessoas, 

hipótese em que a assembleia é dispensada.  

Inexistindo cláusula expressa autorizando a exclusão extrajudicial, somente 

através de uma ação judicial é que se poderá proceder a exclusão do sócio. Também 

somente de forma judicial se pode excluir o sócio majoritário, pois o art. 1.085 exige, 

para exclusão extrajudicial, a presença de sócios representativos de mais da metade 

do capital social.  

 
25 Interessante anotar que Sérgio Campinho entende que a redução da quota do sócio remisso e a 
liquidação da quota a pedido do credor somente podem ser consideradas hipóteses de exclusão de 
sócio quando se derem de forma integral. Quando ocorrerem apenas de forma parcial devem ser 
consideradas apenas “diminuição justificada de participação do sócio no contexto societário” uma vez 
que não ocorrerá o desaparecimento do status socci. CAMPINHO. Sérgio. A Sociedade Limitada na 
Perspectiva de sua Dissolução. São Paulo: SaraivaJur, 2022. P.186  
 
26 Nesse sentido, ensina Fábio Ulhoa Coelho: “O que se dá, afinal, é uma específica distribuição do 
ônus da prova: na extrajudicial, o expulso deve provar que não descumpriu nenhuma de suas 
obrigações de sócio, se pretender se reintegra à sociedade; na expulsão, cabe aos remanescentes 
provas a culpa do sócio cuja expulsão pleiteiam” COELHO. Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial, 
Vol.2: Direito de Empresa. 23ª ed. São Paulo: Thomson Reuters, 2019. P.398 
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Interessante discussão reside na possibilidade ou não de exclusão de sócio 

por perda de affectio societatis. Uma das principais vozes no sentido de se admitir tal 

modalidade de exclusão vem de Modesto Carvalhosa: 

 

“(...) constitui-se ato de inegável gravidade a ação ou a omissão de um 
sócio que, mesmo sem constituir violação da lei ou do contrato social, 
provoque grave dissídio no corpo social, implicando também a quebra da 
“affectio societatis”. Isso porque, rompido este elo subjetivo, que é 
essencial à vinculação dos sócios à sociedade, a presença de um deles, 
cujos interesses estão desagregados do escopo comum, põe em risco a 
harmonia do corpo social, podendo prejudicar o desempenho dos 
negócios e a continuidade da empresa”27 

 

Mas o tema está longe de ser pacífico. Erasmo Valladão Azevedo, por 

exemplo, entende que a affectio societatis sequer deve ser entendida como 

característica inerente ou elemento essencial do ato constitutivo de sociedade. 

Segundo o autor “se o desaparecimento da affectio societatis fosse fonte do direito de 

auto – ou hetero – desvinculação do sócio, ter-se-ia que forçosamente admitir que a 

exclusão não dependeria de falta grave”. E esta conclusão, naturalmente, parece 

violar os artigos. 1.035 e 1.085 que são claros ao exigir “falta grave” ou “prática de 

atos de inegável gravidade28”.  

Também nesse mesmo sentido, Alexandre Ferreira de Assumpção Alves se 

posiciona, afastando a importância da affectio societatis para as modernas relações 

entre os sócios: 

“Nessa esteira, em que pese a natureza contratual do ato constitutivo da 
sociedade limitada, hodiernamente é comum que se verifique a 
impessoalidade na relação entre os sócios, que muitas vezes mantém 
com a sociedade uma relação puramente de investimento29” 

 

A jurisprudência, embora de forma não uníssona, tende a reconhecer que a 

simples perda da affectio societatis não é causa para exclusão de sócio. Das inúmeras 

 
27 CARVALHOSA, Modesto. Comentários ao Código Civil: parte especial: do direito de empresa 
(artigos 1.052 a 1.195). AZEVEDO, Antonio Junqueira de (Coord). V.13, 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 
2005. pg.220.  
 
28 FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes; ADAMEK, Marcelo Vieira von. Affectio societatis: um 
conceito de fim social. Revista de Direito Mercantil Industrial, Econômico e Financeiro. V 149-150, 
jan./dez, 2008, pág.159. 
 
29 ASSUMPÇÃO ALVES. Alexandre Ferreira de. Resolução da Sociedade Limitada em relação a 
um sócio e a ação de dissolução parcial. 1ª Ed.: Juruá, 2016. Pg.64 
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decisões sobre o tema, pinçamos exemplificativamente:  

APELAÇÃO – EXCLUSÃO DE SÓCIOS – DISSOLUÇÃO PARCIAL – 
NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – Julgamento antecipado – 
Pretensão de produção de provas – Desnecessidade – Provas suficientes 
para o deslinde da ação – Cabe ao Magistrado, a partir da análise dos 
fatos apresentados, dar-lhes o enquadramento jurídico adequado, 
rejeitando pedido de produção de provas desnecessária, quer porque a 
produção é irrelevante, quer porque os fatos foram produzidos nos autos 
por outros meios são incontroversos, providência esta que não é mera 
faculdade do Julgador, mas imposição da própria Constituição Federal 
(art. 5º, LXXVIII) – Matéria controvertida essencialmente de direito – 
Inexistência de ofensa ao art. 5º, LV, CF/88) – MÉRITO – EXCLUSÃO DE 
SÓCIO – Inexistência de falta grave cometida pela sócia apelada – 
Perda da affectio societatis que por si só não autoriza a exclusão de 
um dos sócios sem a demonstração da falta grave nos termos do 
artigo 1.030 do Código Civil ou justa causa do art. 1.085 do mesmo 
Diploma legal – Inexistência de previsão no contrato social – 
Precedente do STJ – Sentença de acerto mantida – HONORÁRIOS 
RECURSAIS – Majoração – Percentual de 10% majorado para 12% sobre 
a mesma base de cálculo – Recurso desprovido. Dispositivo: em 
julgamento estendido, por maioria de votos, negaram provimento ao 
recurso. Declaram votos o 2º Juiz (vencido) e o 4º Juiz (convergente)30. 
(grifei)   

 

De fato, nos parece que outorgar aos sócios a prerrogativa de excluir um par 

por perda de affectio societatis representa não apenas uma violação direta dos artigos 

1.030 e 1.085, mas também abre portas para cometimento de arbitrariedades, pois a 

carga subjetiva para que se vislumbre perda ou não da affectio societatis é enorme. 

Se um sócio está descontente com seu par deve buscar uma saída negocial ou, em 

último caso, retirar-se da sociedade.  

De qualquer modo, na exclusão judicial ou extrajudicial por justa causa deve 

o excluído receber integralmente seus haveres, sem qualquer punição pecuniária pela 

falta cometida, salvo se, naturalmente, tiver a conduta causado prejuízos mensuráveis 

à sociedade, hipótese na qual é lícita a formulação de pedido de indenização 

compensável com o valor dos haveres a apurar (art.602 do CPC).  

Também pode ser excluído o sócio que sofra de incapacidade superveniente, 

na forma do Art. 1.030, sendo necessário que tal exclusão se dê de modo judicial.31 A 

incapacidade pode ser tanto relacionada a questões médicas (restrições físicas ou 

 
30 (TJ-SP - AC: 11203653320188260100 SP 1120365-33.2018.8.26.0100, Relator: Ricardo Negrão, 
Data de Julgamento: 09/03/2021, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 
30/03/2021) 
 
31 NISHI, Eduardo Azuma. Apuração de Haveres – Novos Paradigmas na Ordem Jurídica. São 
Paulo: Quartier Latin, 2022. p.60 
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psíquicas), quanto relacionadas a perda de habilitação profissional32, como a 

cassação da inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil ou da habilitação junto ao 

CRM, CRC, etc.    

A falência do sócio e a liquidação de suas quotas a pedido de seus credores 

também são razões para sua retirada dos quadros societários e também implicam na 

necessidade de precificação da participação do sócio.  

A falência ou insolvência do sócio gera sua exclusão de pleno direito da 

sociedade, independentemente de sua vontade ou da vontade dos demais quotistas, 

pois assim expressamente determina o Art. 1.030 parágrafo único do Código Civil. 

Nessa hipótese, embora excluído de pleno direito, mantém o sócio normalmente o 

direito ao recebimento de seus haveres, porém tal precificação deverá ocorrer no juízo 

falimentar, ficando a cargo do administrador da massa insolvente ou falida eventual 

exercício dos direitos sociais33.  

Já no caso de penhora das quotas por credores do sócio o procedimento a 

ser adotado é aquele previsto no art. 1.026 do Código Civil, que estabelece que a 

penhora das quotas é possível desde que não existam outros bens do devedor 

(caráter subsidiário), dando-se ainda preferência à penhora dos lucros à penhora das 

quotas em si. O Código de Processo Civil, a partir de seu Art. 861 regulamentou o 

procedimento a ser adotado nestes casos, determinando que, ocorrendo a penhora 

das quotas, deve o juiz assinalar prazo razoável, não superior a 3 meses, no qual a 

sociedade deverá apresentar balanço especial, dar preferência aos demais sócios 

para adquirirem as quotas e, caso não haja interesse destes, proceder a liquidação 

das quotas, depositando em juízo o valor obtido.  

A precificação das quotas, neste caso, submete-se às mesmas regras e 

incertezas das demais hipóteses de saída de sócio, haja vista que o art. 1.026 

parágrafo único do Código Civil expressamente remete ao art.1.031 do mesmo 

diploma, que, como cediço, estabelece que “nos casos em que a sociedade se 

resolver em relação a um sócio, o valor da sua quota, considerada pelo montante 

efetivamente realizado, liquidar-se-á, salvo disposição contratual em contrário, com 

base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço 

 
32 PEREIRA, Cristiano Padial Fogaça. Dissolução Parcial de Sociedades Limitadas: Retirada e 
Exclusão de Sócio. 1a Ed. São Paulo: Almedina, 2021. P. 95 
 
33 MAMEDE, Gladston. Direito Societário. 13ª ed. rev. e atual. Editora Atlas: São Paulo, 2021. Pg.122 
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especialmente levantado”. 

O Código de Processo Civil, a seu turno, também não soluciona a contento a 

questão pois apenas determina, no §3º do Art. 861, que, a requerimento do credor, 

poderá ser nomeado administrador que irá requerer ao juiz da causa aprovação 

quanto à forma de liquidação das quotas.  

Portanto, mesmo nestas hipóteses nas quais a necessidade de liquidação das 

cotas é decorrente de determinação legal ou de exigência de terceiro haverá espaço 

para discutir a forma de precificação das quotas, em especial se deve ser ou não 

precificado o aviamento da sociedade.   

Por fim, pode ser excluído da sociedade o sócio remisso, que é aquele que 

não cumpre sua obrigação de integralizar o capital social subscrito, sujeitando-se, na 

forma do art. 1.058 do Código Civil, a perder suas quotas para os demais sócios ou, 

a critério destes, para terceiro interessado em adquiri-las. Importante anotar que esta 

é a rigor a única forma de exclusão de sócio na qual não é necessário precificar a 

sociedade, pois tem ele direito unicamente a ser reembolsado dos valores que 

integralizou. Aliás, como bem aponta Eduardo Azuma Nishi, “se não houver 

integralizado em nada o valor por ele subscrito, não terá direito a nenhum 

reembolso”34. 

 

2.3.4 Da morte do sócio  

 

A morte de um sócio também constitui motivo para disparar a necessidade de 

se precificar uma sociedade simples, para pagamento dos haveres do falecido em 

favor de seus herdeiros. A matéria vem regulada no artigo 1.028 do Código Civil, com 

a seguinte redação: 

Art. 1.028. No caso de morte de sócio, liquidar-se-á sua quota, salvo: 
I - se o contrato dispuser diferentemente; 
II - se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da sociedade; 
III - se, por acordo com os herdeiros, regular-se a substituição do sócio 
falecido. 

 

 
34 NISHI, Eduardo Azuma. Apuração de Haveres – Novos Paradigmas na Ordem Jurídica. São 
Paulo: Quartier Latin, 2022. p.63 
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Verifica-se que, como regra, a morte é causa de resolução do contrato de 

sociedade, mas somente em relação ao de cujus, não ocorrendo, a priori, a dissolução 

da sociedade como um todo, salvo se assim decidirem os sócios remanescentes. 

O contrato social também pode prever que os herdeiros do falecido, querendo, 

possam ingressar na sociedade, hipótese em que não far-se-ia necessário precificar 

os haveres do de cujus, recebendo seus herdeiros as quotas no estado em que se 

encontram. Esta prerrogativa, porém, pode ser obstada caso o contrato social ou a lei 

estabeleçam características específicas dos sócios, como a necessidade de serem 

médicos ou advogados. 

Não sendo o caso de ingresso dos herdeiros e optando os sócios pela 

dissolução total, deve ser a sociedade liquidada, com realização de todo seu ativo e 

passivo. Nesta hipótese, a discussão sobre o aviamento torna-se irrelevante, pois 

somente existe aviamento para a sociedade em marcha. Se for encerrada, somente 

há que se perquirir seu valor patrimonial, inexistindo a mais valia decorrente de sua 

atividade.  

Se, por outro lado, for necessário o pagamento aos herdeiros, há que se 

precificar a sociedade, para se apurar o valor das quotas do falecido, a serem pagas 

na forma do contrato social ou, na sua omissão, da lei. 
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3.  DAS FORMAS DE PRECIFICAÇÃO DE UMA SOCIEDADE   

 

3.1. PRINCIPAIS MÉTODOS DE AVALIAÇÃO  

 

Avaliar o preço de uma empresa ou sociedade é tarefa de enorme 

complexidade, dado que dificilmente é possível determinar um único método que se 

adeque a todas as inúmeras e multifacetadas características que possuem as mais 

diversas organizações. Há empresas, por exemplo, que possuem enormes valores 

em estoque ou em ativos imobilizados, porém com baixíssima capacidade de geração 

de lucros, ao passo que existem empresas sem nenhum estoque ou ativos 

imobilizados, mas que, pela organização de sua mão de obra ou métodos têm enorme 

capacidade de gerar lucros. Há empresas que não geram lucros e nem tampouco 

possuem ativos materiais, mas que possuem uma marca de grande valor, ou 

eventualmente uma patente com grande perspectiva de geração futura de caixa. Há 

também aquelas sociedades sem qualquer ativo material ou imaterial, mas que geram 

lucros em razão da pessoa de seus sócios e de seus relacionamentos. Os exemplos 

são inúmeros. Como então precificar empresas tão diferentes?   

Para responder tal pergunta, foram desenvolvidos diversos métodos de 

avaliação, sendo os mais comuns o método contábil ou patrimonial, o método do fluxo 

de caixa descontado e o método dos múltiplos35, sendo comum a utilização de mais 

de um método ou abordagem avaliatória para efeitos comparativos.   

Em linhas gerais, o método contábil ou patrimonial visa precificar a empresa 

com base na diferença entre ativos e passivos36, calculados por seu valor de mercado 

(valor de liquidação) ou por seu valor de reposição (custo para substituir os mesmo 

 
35 MARTELANC, Roy. Avaliação de Empresas: um guia para fusões e aquisições e private equity. 
São Paulo: Persons Prentice Hall, 2010. P.3 
 
36 MACIEL, Ricardo. Avaliação de empresas: guia prático. 2ª ed. Curitiba: Juruá, 2022. p.80 
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ativos caso fosse necessário adquiri-los em mercado). É um método bastante limitado, 

uma vez que dificilmente uma empresa tem valor de mercado equivalente ao valor de 

seus ativos individualmente considerados. Não por outro motivo, este método é pouco 

utilizado no mundo negocial, sendo mais frequente sua utilização apenas em 

demandas judiciais. 

Como aponta Roy Martelanc, tal método é utilizado “para casos específicos; 

por exemplo para a liquidação de uma organização ou em situações em que os ativos 

possuem mais valor do que o valor presente dos rendimentos futuros da empresa”.  

Eduardo Azuma Nishi aponta que o método patrimonial tem como ponto 

negativo o fato de que determina o valor da empresa de forma estática “focado em 

informações que refletem o passado ou, no máximo, o presente." Ademais, aponta 

Nish que tal método não avalia fatores que como regra não fazem parte da 

escrituração contábil como o funcionamento do mercado, sinergias ou problemas 

operacionais37. Marcelo Monteiro Perez aponta ainda que uma das grandes limitações 

do método patrimonial é justamente não incluir no cálculo do goodwill38.  

Igual crítica é trazida por Wilson Alberto Zappa Hoog: 

 

“A avaliação pelo valor patrimonial, ou seja, pelo balanço putativo, não 
considera a existência de ativos intangíveis, tais como: marcas, carteira 
de fregueses, recursos humanos, capital intelectual, pontos de 
distribuição, etc. Esses itens deveriam estar, mas não estão refletidos no 
balanço patrimonial da empresa, porém estes itens que compõe o fundo 
de comércio fazem com que uma empresa venha a ter um valor adicional, 
o qual chamamos de goodwill, o que justifica uma avaliação específica do 
fundo de comércio, ou goodwill, pois este intangível influencia 
significativamente o valor pago39” 
 
 

O método do fluxo de caixa descontado, por sua vez, é o método mais utilizado 

para operações de trespasse, fusões, aquisições cisões e incorporações, uma vez 

que reflete com mais assertividade o valor econômico da empresa40. Seu pressuposto 

 
37 NISHI, Eduardo Azuma. Apuração de Haveres – Novos Paradigmas na Ordem Jurídica. São 
Paulo: Quartier Latin, 2022 p.106 
 
38 FAMÁ, Rubens; PEREZ, Marcelo Monteiro. Método de avaliação de empresas e o balanço de 
determinação. Caderno de Pesquisas em Administração (USP), São Paulo, v.10, n.4, out/dez, 2003, 
p.50, disponível em https://revistas.pucsp.br/index.php/rad/article/view/686. Acesso em 01.08.2022.  
 
39 HOOG, Wilson Alberto Zappa. Valuation. Teoria e Prática. 2ª Ed. Paraná: Juruá, 2017, pg.109 
 
40 De acordo com Wagner José Penereiro Armani, “a doutrina especializada tem considerado o fluxo 
de caixa descontado o método que melhor atende ao rigor da teoria das finanças, levando em 

https://revistas.pucsp.br/index.php/rad/article/view/686
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é o de que o valor de uma empresa corresponde aos fluxos de caixa livres, projetados 

no tempo (em geral cinco a dez anos, dependendo da vida útil de tais ativos), 

descontados a valor presente. A esse valor, pode ainda ser agregada uma taxa de 

perpetuidade, considerando a expectativa de existência futura da empresa41.  

Segundo Wagner José Penereiro Armani, “o fluxo de caixa descontado 

consiste em projetar para o futuro os fluxos de caixa livres da empresa, considerando 

perpetuidade, ou seja, a continuidade da empresa ao longo do tempo”42.  

A avaliação por múltiplos, também chamada avaliação relativa, tem por 

pressuposto que sociedades ou empresas semelhantes entre si, têm valores 

semelhantes. Como ensina Wilson Alberto Zappa Hoog, “esse método de avaliação 

busca avaliar a empresa por meio da comparação com parâmetros de outras 

empresas similares, sob a premissa de que empresas, mercados, ou ativos 

semelhantes devem ter valores muito próximos”43.  

Eliseu Martins anota que, “com isso, pode-se avaliar uma empresa achando 

outra empresa idêntica, ou pelo menos comparável, que tenha sido negociada entre 

um comprador e um vendedor razoavelmente bem informados44”  

A avaliação por múltiplos e a avaliação por fluxo de caixa descontado, 

portanto, tendem a apresentar valores “de mercado”, ou seja, o quanto vale a empresa 

na hipótese de uma aquisição ou de uma fusão e, em tese, devem apresentar valores 

próximos entre si.  

Em pesquisa realizada pela Associação de Analistas e Profissionais de 

Investimentos do Mercado de Capitais (APIMEC)45, concluiu-se que 88% dos 

avaliadores de empresas utilizam prioritariamente o método do fluxo de caixa 

 
consideração a capacidade de geração de riquezas de uma empresa” ARMANI, Wagner José 
Penereiro. Dissolução Parcial de Sociedade Profissional. Análise Crítica e Questões Práticas. 
Curitiba. Juruá Editora: 2019. P221 
41 HOOG, Wilson Alberto Zappa. Valuation. Teoria e Prática. 2ª Ed. Paraná: Juruá, 2017, pg.137 
 
42 ARMANI, Wagner José Penereiro. Dissolução Parcial de Sociedade Profissional. Análise Crítica 
e Questões Práticas. Curitiba. Juruá Editora: 2019. P222 
 
43 HOOG, Wilson Alberto Zappa. Valuation. Teoria e Prática. 2ª Ed. Paraná: Juruá, 2017, pg.104 
 
44 PEREZ, Marcelo Monteiro; FAMÁ, Rubens. Métodos de avaliação de empresas e o balanço de 
determinação. Administração em Diálogo, São Paulo, n.6, 2004, p.101. 
 
45 Disponível em http://www.apimec.com.br/ ApimecMG/Show.aspx? id_canal=1585&id_ 
materia=20176. Acesso em 06.02.2022.  
 

http://www.apimec.com.br/%20ApimecMG/Show.aspx?%20id_canal=1585&id_%20materia=20176
http://www.apimec.com.br/%20ApimecMG/Show.aspx?%20id_canal=1585&id_%20materia=20176
http://www.apimec.com.br/%20ApimecMG/Show.aspx?%20id_canal=1585&id_%20materia=20176
http://www.apimec.com.br/%20ApimecMG/Show.aspx?%20id_canal=1585&id_%20materia=20176
http://www.apimec.com.br/%20ApimecMG/Show.aspx?%20id_canal=1585&id_%20materia=20176
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descontado. Outro dado interessante obtido pela mesma pesquisa é que 78% dos 

avaliadores utilizam duas ou mais abordagens na mesma avaliação.  

Fábio Ulhoa Coelho aponta que existem duas perspectivas para se avaliar 

uma empresa. A primeira, leva em consideração “a história da sociedade, ou seja, o 

que ela amealhou, em seu patrimônio, em razão da atividade econômica explorada 

até o momento da dissolução”, avaliando-se apenas seu valor patrimonial. Nessa 

perspectiva está o método de avaliação contábil ou patrimonial.  

Já a segunda perspectiva está relacionada a uma avaliação de perspectiva 

futura “e procura estimar quanto a sociedade tende a gerar de lucros aos seus sócios 

num determinado horizonte temporal”, mensurando o valor econômico das quotas ou 

ações46, com o que se amoldam os métodos do fluxo de caixa descontado e o método 

dos múltiplos.   

 

3.2. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO  

 

Vimos no capítulo anterior que, por diversas razões, pode ser necessária a 

precificação de uma sociedade. Quando a precificação tem por finalidade uma 

operação de cisão, fusão ou aquisição, valem as regras de mercado e as partes 

envolvidas na operação têm liberdade para estabelecer por quais critérios chegarão 

ao preço do negócio.  

Quando a necessidade de precificação, porém, decorre do exercício de 

retirada, exclusão, morte de sócio, falência ou penhora de terceiros, a situação é 

diferente, pois o grau de discricionariedade deixa de existir e as partes envolvidas 

devem seguir, primeiramente, as regras previstas em contrato social e, na sua 

omissão, as regras previstas na legislação civil.  

Esta, pelo menos, parece ser a orientação do artigo 1.031 do Código Civil: 

 

Art. 1.031. Nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um 
sócio, o valor da sua quota, considerada pelo montante efetivamente 
realizado, liquidar-se-á, salvo disposição contratual em contrário, com 
base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada 
em balanço especialmente levantado. 

 

 
46 COELHO. Fábio Ulhoa. A Dissolução de Sociedades no Código de Processo Civil. Processo 
Societário. Vol. III. São Paulo: Quartier Latin, 2018, pg.161 
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Tal dispositivo foi parcialmente derrogado de forma tácita pelo Código de 

Processo Civil, que em seu Art.606 prevê que: 

 

Art. 606. Em caso de omissão do contrato social, o juiz definirá, como 
critério de apuração de haveres, o valor patrimonial apurado em balanço 
de determinação, tomando-se por referência a data da resolução e 
avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de 
saída, além do passivo também a ser apurado de igual forma. 
 

 
Pois bem. Para analisarmos os objetivos da Lei acerca da apuração de 

haveres47 se faz necessário definir e diferenciar alguns conceitos econômicos e 

jurídicos. Primeiro, não há que se confundir o valor da empresa com o valor de seu 

capital social. Com efeito, toda sociedade, ao nascer, obrigatoriamente48, deve possuir 

em seus atos constitutivos a especificação quanto ao seu capital social, representando 

o valor  que os sócios disponibilizam para o exercício da atividade (art.997, IV do CC). 

O capital social deve ser expresso em moeda nacional, embora sua integralização 

possa se dar tanto em bens quanto em pecúnia.  

A função do capital social é de alguma forma controversa. Tradicionalmente 

se afirma que sua principal função é servir de garantia mínima de solvabilidade para os 

credores da sociedade, embora tal função seja muito mais teórica do que prática.  

Isto porque, o capital social não deve ser confundido com o patrimônio da 

empresa. No ato de formação da empresa é até possível que o valor de ambos seja 

equivalente, mas tão logo a empresa inicie suas atividades, os valores do capital social 

e do patrimônio se descolam. A empresa precisará adquirir bens ou serviços, pagar 

impostos, funcionários, aluguel, etc. Também poderá ter lucros ou prejuízos em suas 

atividades e esta dinâmica financeira impacta diretamente o patrimônio da empresa, 

mas não o seu capital social que, embora possa ser modificado por alteração do 

contrato social, é em regra estático, representando uma fotografia do patrimônio do ato 

de constituição da empresa.  

É comum e até esperado, que o capital social não guarde qualquer relação 

 
47 Anote-se que os termos “apuração de haveres” e “liquidação de quotas” referem-se a fenômenos 
diferentes. O primeiro, como ensina Hernani Estrella, representa uma obrigação de fazer, porquanto a 
sociedade deve promover o cálculo do valor devido ao sócio ao passo que a liquidação da quota 
consiste na obrigação de dar a quantia apurada. ESTRELLA, Hernani. Apuração de Haveres do 
Sócio. 5ª ed. atual. por Roberto Papini. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p.82 
 
48 Com exceção das cooperativas, por força do Art.1.094 do Código Civil  
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com o valor patrimonial de uma sociedade e muito menos com o seu valor de mercado. 

Na praxe forense é rotineiro nos depararmos sociedades que apresentam elevado 

capital social, da ordem de milhões de reais, porém não apresentem qualquer 

patrimônio de fato.   

Nesse sentido, é a lição de Alfredo de Assis Gonçalves Neto: 

“De todas as funções que se lhe atribuem, a função de garantia é de longe 
considerada, como a função rainha do capital social. Entretanto, é preciso 
cautela quando se lê que o capital social representa uma garantia dos 
credores, porque se tomada a garantia em seu sentido próprio, de 
assegurar o pagamento ou o cumprimento da obrigação, é no patrimônio 
da sociedade que eles a encontram. A função de garantia do capital social 
é indireta e quer significar que ele é um instrumento jurídico destinado à 
defesa e tutela dos interesses dos credores49” 

 

Mas se o capital social não é boa medida de solvabilidade nem tampouco 

garantia efetiva para os credores, tem ele uma importante função para os sócios, qual 

seja a de definir o peso do voto de cada um nas deliberações sociais, calculado 

sempre com base na proporção que cada sócio detém do capital social. A proporção 

que cada sócio detém do capital social também vai definir, na apuração de haveres, 

qual o percentual que o sócio retirante receberá do valor da empresa.  

Não há, portanto, que se confundir capital social com o valor dos haveres. Em 

nenhuma hipótese (salvo se os sócios assim expressamente determinarem no 

contrato social) deve se considerar que os valores a receber pelo sócio retirante 

correspondem a quantia equivalente a sua porção do valor do capital social, 

justamente porque ele não guarda relação direta com o valor patrimonial ou 

econômico da sociedade.   

Outro conceito importante a ser definido é a espécie de balanço a ser 

levantado pela empresa no momento da apuração de haveres. O Código Civil 

determina que se proceda o “balanço especial”, ao passo que o Código de Processo 

Civil determina a realização de “balanço de determinação”.  

A imprecisão terminológica do legislador acaba gerando dúvidas acerca do 

tipo de balanço a ser utilizado, haja vista que, tecnicamente, há diferenças entre 

“balanço especial” e “balanço de determinação”. O primeiro se assemelha ao 

chamado “balanço patrimonial ordinário” (ou seja, avaliação do patrimônio da empresa 

 
49 GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. Empresa Individual de Responsabilidade Limitada e 
Sociedade de Pessoas. 2ª Ed. rev. e atual. Editora Thomson Reuters Brasil: São Paulo, 2018. Pg.196 
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por seu custo de aquisição, ignorando sua valorização ou desvalorização real e 

desconsiderando seus ativos intangíveis), porém dele se diferencia por ser levantando 

especialmente em razão de um evento societário que exija a apuração de haveres, e 

não no último dia do exercício social, anualmente, como ocorre com o balanço 

patrimonial ordinario.50 

Já o balanço de determinação se assemelha ao balanço especial na medida 

em deve ser levantado na hipótese especial de eventos societários que exijam 

apuração de haveres51, mas se diferencia dele, pois tem por critério avaliar os ativos 

e passivos não a custo de aquisição, mas sim a valor de saída (preço de mercado) e 

considera o valor dos bens imateriais da sociedade, como o valor das marcas e 

patentes52.  

De qualquer modo, o legislador parece ter desejado adotar o balanço de 

determinação como meio contábil para apuração de haveres53. Primeiro porque a 

expressão “balanço especial” utilizada no Código Civil parece estar incorreta, haja 

vista que não faria sentido avaliar a empresa considerando os ativos e passivos a 

preço de aquisição, sem considerar seu valor atual de mercado, o que causaria 

enormes distorções. Segundo porque o Código de Processo Civil corrigiu o Código 

Civil ao expressamente determinar que o balanço a ser utilizado é o balanço de 

determinação.  

Note-se que nenhum dos três tipos de balanço considera tecnicamente em 

sua apuração os chamados “bens intangíveis” da sociedade, conceito no qual se inclui 

 
50 COELHO. Fábio Ulhoa. A Dissolução de Sociedades no Código de Processo Civil. Processo 
Societário. Vol. III. São Paulo: Quartier Latin, 2018, pg.163 
 
51 Nesse sentido, ORNELAS, Martinho Maurício Gomes de. Avaliação de sociedades. São Paulo: 
Atlas, 2001. p.120.  
 
52 Hernani Estrella ensina que Osmida Innocente cunhou a expressão “balanço de determinação”, 
definindo-o como “aquele balanço levantado especialmente para determinar a quota reembolsável ao 
sócio afastado''. ESTRELLA, Hernani. Apuração de Haveres do Sócio. 5ª ed. atual. por Roberto 
Papini. Rio de Janeiro: Forense, 2010 p.124.  
 
53 Nesse sentido é a posição de Eduardo Azuma Nishi: “Em que pese o art.1.031 do CC/02 indique que 
a situação patrimonial da sociedade deverá ser verificada mediante “balanço especialmente levantado”, 
a doutrina compreende que, em verdade, versava o legislador sobre o BPD” NISHI, Eduardo Azuma. 
Apuração de Haveres – Novos Paradigmas na Ordem Jurídica. São Paulo: Quartier Latin, 2022. 
p.100. Nesse mesmo sentido, COELHO, Fábio Ulhoa. A ação de dissolução parcial de sociedade. 
Revista de Informação Legislativa, Brasília, v.48, n.190, abr./jun. 2011, p.147: “Note que o Código Civil, 
no art. 1.031 fala em “balanço especial”, mas o conceitualmente correto seria falar “balanço de 
determinação”.  
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o aviamento. Embora “bens imateriais” e “bens intangíveis” sejam conceitos muitas 

vezes confundidos pela doutrina e jurisprudência54, sua distinção técnica é relevante 

para este trabalho. Com efeito, bens imateriais são ativos da sociedade que não 

existem fisicamente, como é o caso da marca, patentes, direito à renovação 

compulsória de contrato de locação, etc. Já os bens intangíveis constituem a mais 

valia decorrente da organização dos ativos empresariais em marcha, confundindo-se 

com o próprio conceito de aviamento.  

De acordo com Henrique Avelino Lana55, uma importante nota distintiva entre 

os ativos imateriais e os ativos intangíveis é que os primeiros podem ser 

individualmente avaliados e até alienados, sem que isso implique no encerramento da 

empresa. Já os ativos intangíveis não tem como ser alienados individualmente, pois 

somente existem quando existe a própria empresa em funcionamento sendo seu 

elemento indissociável e individualmente inalienável.  

E aqui é possível apontar uma contradição nos artigos 1.031 do Código Civil 

e 606 do Código de Processo Civil, pois se o aviamento não integra ordinariamente o 

balanço patrimonial das sociedades, também não deveria integrar a apuração de 

haveres do sócio retirante, excluído ou falecido. Porém, por construção doutrinária e 

pretoriana, construiu-se o entendimento de que, em sociedade empresárias, pode o 

balanço de determinação levantado especialmente nas hipóteses de saída de sócio, 

incluir tais ativos intangíveis juntamente com os ativos materiais e imateriais corrigidos 

a valores reais (não meramente contábeis)56.  

Tal entendimento parece ter inspirado a redação do Art. 606 do Código de 

Processo Civil que, embora determine que a apuração é do valor patrimonial apurado 

em balanço de determinação, ao mesmo tempo determina que se avaliem os bens e 

direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, esses últimos, intrinsecamente ligados à 

 
54 Esta distinção, como aponta Barbi Filho, sequer é reconhecida pela doutrina tradicional. BARBI 
FILHO, Celso. Dissolução parcial nas sociedades limitadas. Belo Horizonte: Mandamentos, 2004, 
pg.487 
55 LANA, Henrique Avelino. Dissolução Parcial nas Sociedades Limitadas: Análise Econômica 
Sobre a Inclusão do Aviamento na Apuração de Haveres. Belo Horizonte: Arraes Editores, 
2012.pg.26 
 
56 Como aponta a doutrina, há relativo consenso de que, na hipótese de utilização do método 
patrimonial, deve considerar não apenas os ativos e passivos, devidamente contabilizados, mas 
também calcular e somar à avaliação o aviamento, que inclui a precificação da carteira de clientes, 
know-how, redes de relacionamentos, localização, dentre outros elementos. (MAMEDE, Gladston. 
Direito Societário. 13ª ed. rev. e atual. Editora Atlas: São Paulo, 2021. p.124). 
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avaliação econômica da empresa, e não patrimonial57.  

 Não sem razão, portanto, vislumbra parte da doutrina contradições e 

equívocos do legislador na redação do dispositivo. É o caso de Erasmo Valladão que 

aponta, primeiro a impropriedade de se preverem regras de direito material em 

diploma processual e, segundo, que o dispositivo é contraditório, dado que parece ter 

adotado a avaliação pelo valor patrimonial real, ao mesmo tempo que aponta a 

inclusão, no balanço, de bens sociais intangíveis, que em regra são apurados pelo 

método do fluxo de caixa descontado.58  Nesse mesmo sentido, Marcelo Fernandez 

Trindade anota que: 

 “sob qualquer perspectiva que se examine a questão, a inclusão desses 
elementos (aviamento e goodwill) não é compatível com o art.1031 do 
Código Civil.” Isto porque, segundo o autor, a inclusão destes elementos 
não se coaduna com a expressão de que o balanço deve ser levantado 
“na data” em que a empresa se resolve em relação ao sócio, sendo que 
considerar aviamento e goodwill implica considerar alterações 
patrimoniais ao longo do tempo, realizando-se, neste caso, avaliação 
econômica e não patrimonial da sociedade59  

 

Já Wilson Alberto Zappa Hoog, embora concorde com a redação do Art.606,  

aponta ser contrário à utilização do fluxo de caixa descontado na apuração de haveres 

por visar tal metodologia avaliação do negócio em si e não de seu patrimônio. 

Ademais, aponta Hoog que o fluxo de caixa descontado se baseia em eventos futuros 

incertos (especulação ou premonição da projeção de caixa para cinco ou dez anos), 

não sendo uma base referencial justa para o sócio que se desliga naquele momento. 

Já o balanço de determinação avalia o patrimônio da empresa na data de sua 

realização e deve incluir o intangível fundo de comércio60, sendo o método mais 

 
57 Eduardo Azuma Nishi entende de forma diversa, sustentando que “a redação do artigo 606 do CPC 
ao prever a avaliação dos intangíveis a preço de saída não implica na adoção da metodologia do fluxo 
de caixa descontado ou do valor econômico da empresa, embora resida neste ponto o principal 
fundamento daqueles que entendem que a Lei veio prestigiar a apuração do fundo de comércio e, 
consequentemente, a adoção da metodologia baseada no valor econômico ou no fluxo de caixa 
descontado” NISHI, Eduardo Azuma. Apuração de Haveres – Novos Paradigmas na Ordem 
Jurídica. São Paulo: Quartier Latin, 2022. p.166 
 
58 GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis e NOVAES FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e. Tratado 
de Direito Empresarial. Empresa Individual de Responsabilidade Limitada e Sociedades de 
Pessoas. v.2 2ed. rev.e atual. São Paulo: Thomson Reuters, p.335 
 
59 TRINDADE, Marcelo Fernandez e TANNOUS, Thiago Saddi. O artigo 1.031 do Código Civil e 
sua interpretação. Processo Societário II. São Paulo: Quartier Latin, 2015. p.503.   
60 HOOG, Wilson Alberto Zappa. Balanço Especial ou de Determinação para Apuração de Haveres 
e Reembolso de Ações. 7.ed. rev. e atual. Curitiba: Juruá, 2021. p.70. 
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indicado para apuração judicial de haveres61.  

Por outro lado Marcus Elidius Michelli de Almeida entende que o fluxo de caixa 

descontado pode ser sim utilizado na apuração de haveres. Para Michelli: 

 

“O referido critério é, sim dúvida, um critério de avaliação contábil, 
atendendo assim à regra legal instituída pelo Código Civil, tendo em vista 
o teor da Resolução 1.121/08 do Conselho Federal de Contabilidade que 
estabelece, de forma expressa, que para a elaboração de demonstrações 
contábeis, podem ser utilizados modelos e conceitos que permitam 
demonstrar, de forma mais próxima, a realidade econômica e financeira 
da empresa”62 
 
 

Tal entendimento é também corroborado por Wagner José Penereiro Armani 

que, ao criticar o regramento trazido pelo CPC/2015 sobre a apuração de haveres 

anota que:  

 

“A leitura da regra processual sugere ter o legislador acatado o valor 
patrimonial real (...), mas na sequência desta regra, acrescentou-se que o 
valor patrimonial (...) deve tomar por base o valor dos bens sociais 
tangíveis e intangíveis, na data da resolução do vínculo societário “a preço 
de saída” (...). Se a avaliação de bens tangíveis já é de per si matéria 
repleta de sutilezas, a de intangíveis é então das mais controvertidas, 
sobretudo quando realizada de forma isolada (...) não sendo por outra 
razão que, na praxe do foro e da própria ciência da avaliação de 
empresas, o critério do fluxo de caixa descontado vinha sendo o mais 
utilizado para empresas em andamento (...). O fluxo de caixa avalia 
indiretamente todos os ativos, inclusive os intangíveis, desde que sejam 
operacionais. (...). Ademais, quando se cogita de ativos intangíveis a 
primeira idéia que vem a mente é a marca, mas há outros vários elementos 
intangíveis tão ou mais difíceis de avaliação isolada – como a capacidade 
gerencial dos administradores, o treinamento e o know how acumulado 
pelos funcionários, mercê de gastos por vezes intensos em treinamento, 
etc63”  
 

Outra crítica bastante corrente à disciplina trazida pelos artigos 1.031 do 

Código Civil e 606 do Código de Processo Civil decorre do fato de que o legislador 

buscou tratar com as mesmas regras a todo tipo de sociedade, embora, por óbvio, 

possam elas deter características absolutamente diversas entre si. É claro que não 

 
61 Anote-se que, como veremos, tal posição não é pacífica na doutrina.  
 
62 ALMEIDA, Marcus Elidius Michelli de. Sociedade Limitada: causas de dissolução parcial e apuração 
de haveres. In BRUSCHI, Gilberto Gomes. Direito Processual Empresarial: estudos em homenagem 
ao professor Manoel de Queiroz Pereira Calças. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. p.552 
 
63 ARMANI, Wagner José Penereiro. Dissolução Parcial de Sociedade Profissional. Análise Crítica 
e Questões Práticas. Curitiba. Juruá Editora: 2019. p.223 
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seria possível criar regras para cada tipo de empresa, porém deveria o legislador ter, 

ou buscado aglutinar as sociedades em grupos mais homogêneos, estabelecendo 

regras específicas para cada grupo, ou deixado a decisão sobre o método de 

avaliação para o juiz, com base na análise do caso concreto64.  

Portanto, vê-se que o regramento legal sobre a apuração de haveres não é 

isento de dúvidas nem tampouco de críticas. Coube, então, à doutrina e jurisprudência 

buscar a melhor interpretação dos artigos 1.031 do Código Civil e 606 do Código de 

Processo Civil, sem, contudo, encontrar unicidade, conforme veremos no item abaixo.  

 

3.3  METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO DE ACORDO COM A 

JURISPRUDÊNCIA.  

 

Embora os artigos 1.031 do Código Civil e 606 do Código de Processo Civil 

tragam diretrizes para avaliação judicial das empresas, vimos que o fazem de modo 

contraditório, não restando claro se a avaliação é puramente patrimonial ou também 

econômica e, por decorrência, se deve o aviamento integrar ou não a apuração de 

haveres, reinando a incerteza jurídica quanto ao método mais correto para se 

precificar as quotas de um sócio.  

Interessante observar que, anteriormente ao Código Civil atual, era a 

apuração de haveres lastreada no artigo 15 do Decreto-Lei 3.708/1919, que 

determinava que o reembolso do sócio far-se-ia com base na quantia correspondente 

ao capital na proporção do último balanço aprovado. Isso gerava dois problemas. 

Primeiro temporal, pois a sociedade poderia ter passado por alterações substanciais 

entre o último balanço aprovado e a data da saída do sócio. Segundo, contábil, pois 

os valores do balanço ordinário, como vimos, contabilizam os ativos e passivos a 

preço histórico de aquisição (e não seu valor real atual) e não contabilizam os ativos 

imateriais e intangíveis, gerando forte distorção de valor e, consequentemente, 

injustiça ao sócio retirante, falecido, excluído, etc.  

Em face disto, nossos Tribunais passaram a interpretar tal dispositivo legal de 

forma mais abrangente, inclusive para que não fosse violado o direito constitucional à 

 
64 Nesse sentido, GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis e NOVAES FRANÇA, Erasmo Valladão 
Azevedo e. Tratado de Direito Empresarial. Empresa Individual de Responsabilidade Limitada e 
Sociedades de Pessoas. v.2 2ed. rev.e atual. São Paulo: Thomson Reuters,p.334 
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propriedade, com enriquecimento sem causa dos sócios que permaneciam na 

empresa. Exemplo desta interpretação foi a edição da súmula 265 pelo Supremo 

Tribunal Federal, estabelecendo que “o balanço não aprovado pelo sócio falecido, 

excluído, ou que se retirou não prevalece na apuração do valor da respectiva quota”65. 

Indo-se mais além, passou a jurisprudência a entender que mesmo o balanço 

especialmente levantado não era suficiente, sendo necessário se apurar o valor real 

da empresa, como se estivesse sendo ela totalmente dissolvida, com ativos e 

passivos calculados a valor de mercado, conforme restou decidido no julgamento do 

Recurso Extraordinário nº89.464, senão vejamos: 

 

“... se se admite a dissolução parcial como modalidade de dissolução total, 
aquela deve adotar a forma de liquidação dos interesses do sócio 
dissidente que mais se aproxima da que resultaria da última. Na liquidação 
resultante da dissolução total, alienam-se os bens para a realização do 
ativo, forma de apuração que, segundo se presume, mas revela o 
verdadeiro valor das coisas. Na dissolução parcial, que por natureza 
impede a realização do ativo e do monte partível pela alienação dos bens, 
não há de prevalecer o último balanço aprovado, a não ser que o aceitem 
as partes. Há de prevalecer a apuração em toda a sua amplitude, dos 
haveres do sócio dissidente, com exata verificação física e contábil dos 
bens e direitos da sociedade, sem restrição do artigo 15 do Decreto 
nº3.70866.” 

 

Com a vigência do novo Código Civil e posteriormente do Código de Processo 

Civil, embora tenha o legislador acolhido a evolução pretoriana, determinando que a 

avaliação se dê de forma patrimonial por meio de balanço de determinação, não 

restou pacificada a possibilidade de inclusão do aviamento no cômputo dos haveres.   

Isto porque, a rigor, o que a lei determina que se avalie são os ativos 

patrimoniais da sociedade, de forma estática, e não a capacidade econômica de tais 

ativos em marcha. Em outras palavras, o método de avaliação patrimonial se volta à 

precificação dos ativos como se a empresa fosse ser encerrada, e seus ativos 

alienados individualmente e não como se a empresa estivesse sendo avaliada para 

venda a um concorrente, por exemplo, hipótese na qual, em geral, vale mais a 

organização dos ativos e sua capacidade de gerar lucros (aviamento) do que estes 

individualmente considerados.  

 
65 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Súmula 265. Disponível em 
https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/seq-sumula265/false. Acesso em 13.12.2021.  
 
66 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE nº89.464-SP. 2ªT. Rel. Min. Cordeiro Guerra. j.12.12.1978 
 

https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/seq-sumula265/false
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Neste sentido, já se manifestou expressamente o Superior Tribunal de Justiça, 

senão vejamos de excerto do acórdão proferido no julgamento do Recurso Especial 

Nº958.116-PR, de relatoria do Ministro João Otávio de Noronha: 

 

“(...) Conforme visto, a lei (referido art. 1.031) estabelece que seja feito 
balanço mediante o qual se apura a situação patrimonial da sociedade no 
momento da retirada com o fim específico de definir a cota de cada sócio. 
Determina-se, assim, a parte em dinheiro que caberia a cada um 
deles se a sociedade fosse extinta, o que é diferente de avaliação 
para alienação de cotas sociais, situação em que se atribui valor, 
inclusive, à expectativa de resultados futuros decorrentes da 
atividade empresarial. 
Portanto, esse levantamento deve ter por resultado o valor que o 
sócio receberia caso a sociedade fosse liquidada totalmente, daí a 
necessidade de balanço para tal fim, porquanto os regulamentos não 
informam essa possibilidade, mas refletem a organização empresarial em 
dinâmica. Portanto, hão de ser feitas avaliações atuais sobre os bens da 
empresa e seus encargos. (...)67” (grifos nossos) 

 

Ocorre que a mera avaliação patrimonial dos ativos muitas vezes gera 

distorções, pois há sociedades nas quais os ativos patrimoniais são ínfimos, mas a 

capacidade de geração de lucros futuros é imensa. Nesse caso, a simples avaliação 

patrimonial pode representar injustiça ao sócio retirante. Para contornar tal situação o 

Superior Tribunal de Justiça, seguido por diversos Tribunais Regionais, passou a 

admitir a adoção de métodos tipicamente econômicos para a avaliação das 

sociedades, permitindo que a avaliação fosse com base no fluxo de caixa descontado, 

conforme restou assentado no julgamento do Recurso Especial 1335619, relatado 

pela Ministra Nancy Andrighi, senão vejamos: 

DIREITO EMPRESARIAL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE 
POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. SÓCIO 
DISSIDENTE. CRITÉRIOS PARA APURAÇÃO DE HAVERES. BALANÇO 
DE DETERMINAÇÃO. FLUXO DE CAIXA. 1. Na dissolução parcial de 
sociedade por quotas de responsabilidade limitada, o critério previsto no 
contrato social para a apuração dos haveres do sócio retirante somente 
prevalecerá se houver consenso entre as partes quanto ao resultado 
alcançado. 2. Em caso de dissenso, a jurisprudência do Superior Tribunal 
de Justiça está consolidada no sentido de que o balanço de determinação 
é o critério que melhor reflete o valor patrimonial da empresa. 3. O fluxo 
de caixa descontado, por representar a metodologia que melhor 
revela a situação econômica e a capacidade de geração de riqueza 
de uma empresa, pode ser aplicado juntamente com o balanço de 
determinação na apuração de haveres do sócio dissidente. 4. Recurso 
especial desprovido. (STJ - Resp.: 1335619 SP 2011/0266256-3, Relator: 
Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T3 - 

 
67 STJ - REsp: 958116 PR 2007/0125095-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de 
Julgamento: 22/05/2012, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2013 
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TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/03/2015) (grifei). 

 

Porém tal solução não restou isenta de críticas, haja vista que o método do 

fluxo de caixa descontado tem em sua base a projeção de lucros futuros, principal 

motivo pelo qual parte da doutrina e jurisprudência passaram a apontar sua inaptidão 

para precificar quotas de sócio retirante. Isto porque, não seria correto atribuir valor a 

lucros futuros de empresa da qual o sócio não mais participará. Seguindo tal linha de 

pensamento, em recente julgamento (2021) da Terceira Turma do Superior Tribunal 

de Justiça, a Ministra Nancy Andrighi, que no Recurso Especial 1335619 (2015) foi 

acompanhada por seus pares quanto a possibilidade de se apurar haveres pelo 

método do fluxo de caixa descontado, restou vencida por divergência do Ministro 

Paulo de Tarso Sanseverino, justamente no sentido de que tal método não pode ser 

usado em disputas judiciais, pois diverge da opção legislativa e apura valor econômico 

da empresa e não valor patrimonial. O acórdão restou assim ementado: 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. SOCIEDADE 
EMPRESÁRIA LIMITADA. DISSOLUÇÃO PARCIAL. SÓCIO 
RETIRANTE. APURAÇÃO DE HAVERES. CONTRATO SOCIAL. 
OMISSÃO. CRITÉRIO LEGAL. ART. 1.031 DO CC/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.  
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do 
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 
3/STJ). 
2. Cinge-se a controvérsia a definir se o Tribunal de origem, ao afastar a 
utilização da metodologia do fluxo de caixa descontado para avaliação dos 
bens imateriais que integram o fundo de comércio na fixação dos critérios 
da perícia contábil para fins de apuração de haveres na dissolução parcial 
de sociedade, violou o disposto nos artigos 1.031, caput, do Código Civil 
e 606, caput, do Código de Processo Civil de 2015. 
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 
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incerteza e prognose, sem total fidelidade aos valores reais dos 
ativos, não é aconselhável na apuração de haveres do sócio 
dissidente 7. A doutrina especializada, produzida já sob a égide do 
Código de Processo Civil de 2015, entende que o critério legal 
(patrimonial) é o mais acertado e está mais afinado com o princípio 
da preservação da empresa, ao passo que o econômico (do qual 
deflui a metodologia do fluxo de caixa descontado), além de 
inadequado para o contexto da apuração de haveres, pode ensejar 
consequências perniciosas, tais como (i) desestímulo ao 
cumprimento dos deveres dos sócios minoritários; (ii) incentivo ao 
exercício do direito de retirada, em prejuízo da estabilidade das 
empresas, e (iii) enriquecimento indevido do sócio desligado em 
detrimento daqueles que permanecem na sociedade. 8. Recurso 
especial não provido68 (grifos nossos) 

 

Nesse mesmo sentido, contrariamente ao julgado relatado em 2015 pela 

Ministra Nancy Andrighi, o Superior Tribunal de Justiça em processo relatado pelo 

Ministro Luis Felipe Salomão69 confirmou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça 

de São Paulo, do qual extraímos o seguinte excerto: 

“(...) O método do fluxo de caixa descontado, por sua vez, é o que melhor 
reflete o valor econômico da empresa. Sem descartar os elementos 
contábeis, analisa a situação da empresa dentro do contexto 
macroeconômico, projetando lucros futuros nos próximos cinco a dez 
anos, mas aplicando uma taxa que reduz o valor futuro para o presente. 
O método traça uma perspectiva de lucro, sem desconsiderar os riscos. 
[...]. Como se vê, é o método mais adequado para avaliar a empresa objeto 
de trespasse, cisão, fusão ou incorporação. Mas justamente por projetar 
lucros futuros parte da jurisprudência não aceita o método de fluxo 
de caixa descontado, partindo da premissa de que se o sócio se retira 
da sociedade, não tem direito ao que a sociedade poderá vir a lucrar. 
Assim, tem-se que o método que melhor reflete a situação patrimonial da 
sociedade na data da resolução é o balanço especial de determinação a 
que se refere o art. 1.031 do Código Civil” (grifos nossos) 
 
 

Por outro lado, anota este mesmo acórdão que no balanço de determinação, 

a avaliação patrimonial, além dos ativos e passivos contabilizados, deve também 

precificar os bens incorpóreos e intangíveis, em especial o chamado fundo de 

comércio: 

“No balanço especial de determinação, além dos ativos e passivos 
contabilizados no balanço patrimonial, hão de ser incluídos os bens 
incorpóreos, como já se viu. Na bibliografia contábil, o fundo de 

 
68 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - REsp: 1877331 SP 2019/0226289-5, Relator: Ministra 
NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/04/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 
DJe 14/05/2021). Disponível em https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1207721044/recurso-
especial-resp-1877331-sp-2019-0226289-5. Acesso em 13.02.2022. 
 
69 STJ - AgInt no AREsp: 1626253 SP 2019/0351442-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 
Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2020 
 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1207721044/recurso-especial-resp-1877331-sp-2019-0226289-5
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1207721044/recurso-especial-resp-1877331-sp-2019-0226289-5
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comércio (ou goodwill ) é a diferença entre o Valor Econômico da Empresa 
e seu Valor Patrimonial a valores de mercado. E para calcular este 
goodwill deve-se “apurar a diferença entre o Lucro Operacional Líquido 
médio histórico ajustado e o Lucro Normal, conforme acima demonstrado 
e segundo ORNÉLAS (2001), tratá-la como uma perpetuidade financeira 
que, dividida pela taxa de custo do capital próprio, resultado que caso seja 
positivo, corresponderá ao Goodwill não adquirido. Desta forma, o valor 
do Goodwill segundo ORNELAS (2001), será igual ao Lucro Acima do 
Normal (LAN) dividido pelo custo de capital próprio (CCP), e deverá ser 
consignado no Balanço de Determinação ou seja, Goodwill (G) = LAN / 
CCP. Portanto, o valor da sociedade avaliada será a somatória do valor 
do patrimônio líquido a valores de mercado, apurado segundo os critérios 
descritos, e o Goodwill” (opus cit., p. 110)70” 

 

Tal posição jurisprudencial é criticada por Junior Perim, ao defender que os 

bens imateriais como o ponto, clientela, aviamento, etc. não devem compor o valor 

das quotas para fins de apuração de haveres, pois tal interpretação pode culminar no 

encerramento da sociedade por ausência de liquidez, na medida em que tornam 

excessivamente altos os valores a serem pagos ao sócio que não mais fará parte da 

sociedade e não assumirá os riscos da atividade. Ademais, aponta o autor que na 

dissolução total tais elementos não são considerados na avaliação, mesmo 

entendimento que deveria ser aplicado na dissolução parcial, pois, “se o fim da 

dissolução parcial é a permanência da entidade empresarial não há sentido o sacrifício 

total desta em benefício exclusivo do sócio que se afasta, porquanto os bens 

imateriais da empresa só têm razão de ser enquanto esta exista”71.  

Já  quando se trata de sociedades simples, existe mais um grau de incerteza. 

Paralelamente à discussão sobre o método de avaliação e a possibilidade de se incluir 

o aviamento no cálculo, aponta boa parte da doutrina e jurisprudência que este ativo 

intangível sequer existe. Em outras palavras, a discussão não é apenas se o 

aviamento deve ou não ser calculado (e por qual método), mas, antes disso, se ele 

existe ou não.  

 
70 TJ-SP 21440956520188260000 SP 2144095-65.2018.8.26.0000, Relator: Ricardo Negrão, Data de 
Julgamento: 20/07/2018, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 
20/07/2018). Disponível em https://tj-
sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/603406177/21440956520188260000-sp-2144095-
6520188260000/inteiro-teor-603406213. Acesso em 09.01.2022.  
 
71 JUNIOR PERIN, Écio. A Dissolução da Sociedade Limitada de Acordo com o Novo Código Civil 
in ARMANI, Wagner José Penereiro. Dissolução Parcial de Sociedade Profissional. Análise Crítica 
e Questões Práticas. Curitiba. Juruá Editora: 2019. P160.  
 

https://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/603406177/21440956520188260000-sp-2144095-6520188260000/inteiro-teor-603406213
https://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/603406177/21440956520188260000-sp-2144095-6520188260000/inteiro-teor-603406213
https://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/603406177/21440956520188260000-sp-2144095-6520188260000/inteiro-teor-603406213
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Em suma, os entendimentos jurisprudenciais acerca da apuração de haveres 

são diversos e conflitantes, seja entre os tribunais estaduais, seja no próprio Superior 

Tribunal de Justiça. A primeira celeuma se relaciona com a validade ou não da 

cláusula do contrato social que preveja expressamente a forma de avaliação e que, 

teoricamente, deveria ser seguida, haja vista que a lei expressamente determina que 

o critério adotado pelos sócios no contrato social deve ser observado.  

Quanto a este ponto, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha 

jurisprudência no sentido de que o critério consensual só vale se as partes 

concordarem com o resultado da avaliação, tal leitura nos parece deveras absurda. 

Ora, o contrato de sociedade é como regra celebrado entre partes paritárias, com 

condições de compreender e consentir ou não com as regras pactuadas. Se, nesse 

cenário, decidem os sócios pela regra de precificação A, B ou C, cabe ao Poder 

Judiciário garantir o enforcement desta regra e não simplesmente aplicar regra 

diversa. Eventuais abusos (como cláusulas de valuation que impliquem flagrante 

prejuízo a sócio hipossuficiente) devem ser coibidos, é claro, mas como exceção, e 

não como regra.  

Sobre este tema, Sérgio Campinho adota curiosa posição, sustentando que a 

regra do Art. 1.031 deve ser considerada como mínimo legal. Ou seja, os sócios teriam 

liberdade de estabelecer a forma de precificação, desde que esta não represente valor 

menor do que a forma prevista em lei72. Pensamos, contudo, que o entendimento é 

equivocado, haja vista que a lei é clara sobre tal ponto: somente se aplica o critério 

legal na omissão do contrato social.  

Quando as partes não concordam com o resultado ou quando o contrato 

social não prevê a forma de avaliação, surge a segunda celeuma, qual seja a escolha 

do método pela qual a empresa será avaliada, em especial se será um método 

patrimonial ou econômico, sendo que, como vimos, há decisões em ambos os 

sentidos, tanto determinando a avaliação patrimonial como se total fosse, com 

realização simulada dos ativos e passivos a preço de mercado, com e sem inclusão 

do aviamento, bem como decisões determinando a apuração de haveres pelo método 

do fluxo de caixa descontado, considerando a projeção de lucros futuros.  

 
72 CAMPINHO, Sérgio. O Direito de Empresa à Luz do Código Civil. 13ª ed. rev. e atual. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2014, p.131.  
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Por fim, mesmo quando considerada a avaliação patrimonial, surge a terceira 

celeuma, qual seja a possibilidade de inclusão ou não dos ativos intangíveis, em 

especial o aviamento. Para as sociedades simples há ainda uma outra dimensão 

desta mesma celeuma, qual seja se as sociedades simples possuem ou não 

aviamento. Esta última questão é a que mais nos interessa investigar neste trabalho, 

razão pela qual aprofundaremos seu estudo no próximo capítulo.  
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4. O AVIAMENTO NA PRECIFICAÇÃO DAS SOCIEDADES SIMPLES   

4.1 DEFINIÇÃO DE AVIAMENTO 

Vimos no capítulo anterior que a apuração de haveres é matéria bastante 

controversa na jurisprudência brasileira, sendo a possibilidade de inclusão do 

aviamento no cálculo do valor da empresa ainda mais complexa quando se trata de 

sociedades simples, haja vista a existência de diversas decisões apontado que tal 

atributo é exclusivo das sociedades empresárias. Para, então, buscarmos melhor 

compreensão de tal argumento, é indispensável analisarmos mais detidamente o que 

é o aviamento. Iniciemos pela conceituação do chamado “estabelecimento comercial” 

cuja definição vem insculpida no artigo 1.142 do Código Civil:  

“Considera-se estabelecimento todo complexo de bens organizado 
para exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade 
empresária”.   

Sua natureza jurídica é bastante controversa, apontando Fábio Ulhôa Coelho 

existirem nove teorias diferentes sobre ela. Inobstante isto, o autor sintetiza que os 

elementos essenciais do estabelecimento comercial são o fato de ele não ser sujeito 

de direito, dele ser um bem e dele integrar o patrimônio da sociedade empresária73.  

O estabelecimento comercial é uma universalidade de bens, divergindo a 

doutrina se representa uma universalidade de fato ou de direito74. Filiamo-nos àqueles 

que entendem tratar-se de universalidade de fato, por representar a união de bens 

singulares integrantes do estabelecimento comercial, com destinação unitária, qual 

 
73 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. Direito de Empresa. 13 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2012. p.99 
 
74 Para Maria Helena Diniz, o estabelecimento é uma universalidade de direito (DINIZ, Maria Helena. 
Curso de Direito Civil Brasileiro. Teoria Geral do Direito Civil. São Paulo: Saraiva, 2012, v.1. p.381), 
já para Wagner José Penereiro Armani, constitui uma universalidade de fato, dado que seu conceito 
legal está previsto como ativo patrimonial do empresário, na forma do Art.90 do Código Civil, não se 
confundindo com o patrimônio, ativo e passivo. Estes sim, para o autor, representariam universalidade 
de direito. (ARMANI, Wagner José Penereiro. Dissolução Parcial de Sociedade Profissional. 
Análise Crítica e Questões Práticas. Curitiba. Juruá Editora: 2019, p.148.  
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seja, o exercício da atividade econômica. Em outras palavras, o estabelecimento 

comercial é um complexo organizado de bens, decorrente da soma de bens 

singulares, organizados e postos em marcha pelo empresário, visando a consecução 

do objeto social da empresa. Com frequência, o estabelecimento comercial é 

denominado pela doutrina como sinônimo de fundo de comércio. Esta organização 

tem como resultado a potencialidade de geração de aviamento e clientela que, 

segundo Wagner José Penereiro Armani representam atributos do estabelecimento: 

“Tanto o aviamento – consequência da organização dos bens que formam 
o estabelecimento -, quanto a clientela – conjunto de pessoas que 
procuram o empresário por seus produtos ou serviços – não são 
propriamente bens imateriais, mas bens juridicamente protegidos, como a 
honra, a dignidade etc. e, por isso, não são tratados como elementos do 
estabelecimento, mas como atributos indissociáveis deste. O aviamento e 
a clientela são emanações e desdobramentos da atuação empresarial. 
Isso significa dizer que, com o fim da empresa (atividade), eles se 
extinguirão por via de consequência.” 75. 

O aviamento, nesse sentido, decorre da organização da atividade pelo 

empresário, tendo como consequência a potencialidade de produção de lucros. Veja-

se, portanto, que um estabelecimento que não tem qualquer lucratividade, em regra, 

não possui aviamento, mas sim meramente o potencial de produzi-lo. A relação entre 

a capacidade de produção de lucros e o conceito de aviamento é de tal modo 

imbricada que diversos autores conceituam o aviamento como “a capacidade do 

estabelecimento empresarial de gerar lucros76”. Antonio Lopes de Sá, assim ensina 

sobre o tema: 

“A maior valia de uma empresa em razão de “aviamento” em um dado 
momento, depende das perspectivas de confiáveis lucros mais vantajosos 
que o empreendimento possui em relação aos que os obtêm os 
congêneres. O aviamento não foi reconhecido pela doutrina tradicional 
como um genuíno componente do capital, mas sim do Fundo de 
Comércio, como algo imaterial que permite julgar a capacidade em 
produzir super-rédito futuro e que da riqueza patrimonial se deriva77” 

 

 
75 ARMANI, Wagner José Penereiro. Dissolução Parcial de Sociedade Profissional. Análise Crítica 
e Questões Práticas. Curitiba. Juruá Editora: 2019, p.154 
 
76 FINKELSTEIN, Maria Eugênia. Manual de Direito Empresarial. 8 ed. rev., ampl. São Paulo: Atlas, 
2016. p.41 
 
77 LOPES DE SÁ, Antônio. Fundo de Comércio. Avaliação de Capital e Ativo Intangível. 4 ed. 
JURUÁ, 2016, pg.27 
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Marlon Tomazette ao discorrer sobre o aviamento na Revista do Programa de 

Mestrado em Direito do UNICEUB78, conceitua que: 

“O estabelecimento, enquanto articulado para o exercício da atividade 
empresarial, possui um sobrevalor em relação à soma dos valores 
individuais dos bens que o compõem, relacionado à expectativa de lucros 
futuros, à capacidade de trazer proveitos. Essa mais valia do conjunto é o 
que se denomina aviamento” 
 
 

É importante observar que doutrina e jurisprudência não encontram 

uniformidade quanto a diferenciação entre os termos aviamento, fundo de comércio e 

goodwill. Para Wilson Alberto Zappa Hoog, não há diferença prática entre as 

expressões aviamento, fundo de comércio, goodwill e Llave del Negocio, devendo ser 

tratadas como sinônimos79. Já Marcelo Fernandez Trindade tem opinião diversa, 

senão vejamos: 

“Em linhas gerais, fundo de comércio é expressão que não aparece no 
Código Civil, mas que é comumente adotada para designar o 
estabelecimento, ou seja, o complexo de bens organizado para o exercício 
da empresa, conforme dicção do artigo 1.142 do Código Civil. Trata-se, 
portanto, de uma universalidade de fato. Aviamento, por sua vez, consiste 
no atributo do estabelecimento de gerar lucros, isto é, trata-se de uma 
qualidade associada ao futuro da vida social e à condução da atividade 
empresarial. Já o chamado goodwill consiste na diferença entre as 
projeções de rentabilidade de uma empresa e o valor dos bens integrantes 
do seu ativo, avaliados a preço de mercado”80 

 

Parece-nos assistir razão àqueles que vislumbram diferenciação entre o fundo 

de comércio, sinônimo de estabelecimento comercial e o aviamento, capacidade de 

geração de lucros decorrente da organização do fundo de comércio. Já a 

diferenciação entre goodwill e aviamento nos parece sem relevância prática para os 

fins deste trabalho, sendo os termos tratados como sinônimos.   

Nesse sentido, o aviamento, ou goodwill, pode ainda ser classificado como 

objetivo ou subjetivo, conforme esteja relacionado diretamente ao estabelecimento 

(objetivo) ou ao seu titular (subjetivo). Wagner José Penereiro Armani, ao tratar do 

 
78 TOMAZETTE, Marlon. Estabelecimento Empresarial. Revista do Programa de Mestrado em 
Direito do UNICEUB, v.2 n.1, p.301/333 in ARMANI, Wagner José Penereiro. Dissolução Parcial de 
Sociedade Profissional. Análise Crítica e Questões Práticas. Curitiba. Juruá Editora: 2019, p.194 
 
79 HOOG, Wilson Alberto Zappa. Valuation. Teoria e Prática. 2ª Ed. Paraná: Juruá, 2017, pág.201 
 
80 TRINDADE, Marcelo Fernandez e TANNOUS, Thiago Saddi. O artigo 1.031 do Código Civil e sua 
interpretação. Processo Societário II. São Paulo: Quartier Latin, 2015. p.502 
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tema, ensina que o aviamento objetivo é “a aptidão de produzir lucros em razão de 

fatores relacionados com o próprio estabelecimento”, ao passo que o aviamento 

subjetivo se refere “às qualidades pessoais do próprio empreendedor, seus 

empregados e o trato com a clientela” 81. 

Euler da Cunha Peixoto82 também diferencia as duas espécies de aviamento, 

apontando que o aviamento objetivo é um atributo da universalidade de fato, inerente 

às suas qualidades e organização, ao passo que o aviamento subjetivo está 

relacionado à pessoa dos sócios e seu respectivo prestígio. Nesse mesmo sentido, 

aponta Haroldo Malheiros: 

“A capacidade de geração de lucros, proporcionados pelos 
estabelecimentos comerciais é chamada aviamento. Esse aviamento 
pode decorrer fundamentalmente da própria localização do 
estabelecimento (aviamento objetivo, ou local goodwill) ou da especial e 
competente atuação do empresário à sua frente (aviamento subjetivo ou 
personal goodwill)83 

O aviamento subjetivo, portanto, está diretamente conectado com a reputação 

do sócio, seus relacionamentos pessoais, sua capacidade de organização do 

estabelecimento comercial, seu know-how, conhecimento e experiência para dar 

execução à sua atividade profissional ou ao objeto social da empresa. O aviamento 

objetivo, por outro lado, descola-se da pessoa do sócio e relaciona-se diretamente ao 

estabelecimento empresarial em marcha, ou seja, a capacidade de geração de lucros 

decorrente da organização existente dos bens integrantes do estabelecimento.  

A diferenciação entre aviamento objetivo e subjetivo é relevante para o objeto 

deste trabalho, pois tem paralelo bastante evidente com as sociedades de pessoas e 

as sociedades de capital e, em última análise, com as sociedades simples e 

empresárias. Isto porque, como já dissemos anteriormente, nas sociedades de 

pessoas emerge primordialmente a importância da pessoa física dos sócios na 

geração de lucros, sendo a atuação destes mais relevante do que os bens integrantes 

do estabelecimento. Nessas sociedades de pessoas (que em geral – mas não 

 
81 ARMANI, Wagner José Penereiro. Dissolução Parcial de Sociedade Profissional. Análise Crítica 
e Questões Práticas. Curitiba. Juruá Editora: 2019, p.192 
 
82 PEIXOTO, Euler da Cunha. Fundo de Comércio. in LANA, Henrique Avelino. Dissolução Parcial 
nas Sociedades Limitadas: Análise Econômica Sobre a Inclusão do Aviamento na Apuração de 
Haveres. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2012. p.37 
 
83 VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Curso de direito comercial. São Paulo: Malheiros Editores, 
2004, v.1. p249 
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necessariamente - são sociedades simples) é evidente que o aviamento subjetivo tem 

maior aptidão para gerar resultados financeiros futuros e, portanto, tem ele maior 

valor.  

Já nas sociedades de capital a importância do aviamento subjetivo tende a 

ser reduzida, pois o próprio estabelecimento comercial e seus ativos são capazes de 

produzir lucros, independentemente de quem forem seus sócios. Nesse cenário, o 

aviamento objetivo é preponderante e muitas vezes até exclusivo. Já nas sociedades 

híbridas, como tendem a ser a maior parte delas, deve ser reconhecida a existência 

tanto do aviamento subjetivo, como do aviamento objetivo, sendo sua preponderância 

matéria para análise pericial no caso concreto.  

   

4.2. SOCIEDADES SIMPLES TÊM ESTABELECIMENTO? 

 

No item anterior, conceituamos o aviamento como sendo um atributo do 

estabelecimento comercial, representando a capacidade deste de gerar lucros, 

podendo ser dividido em aviamento subjetivo ou objetivo, conforme se relacione com 

as características individuais do sócio ou dos bens que compõem o estabelecimento, 

respectivamente. Cumpre-nos agora analisar se as sociedades simples possuem ou 

não estabelecimento e por via de consequência aviamento, lembrando que tal questão 

impacta diretamente na apuração de haveres do sócio retirante, falecido ou excluído, 

pois o aviamento pode representar a maior parcela de valor em uma sociedade.  

Sobre o tema, inexiste entendimento pacificado, seja doutrinário, seja 

jurisprudencial. A discussão tem sua raiz na existência ou não de estabelecimento 

comercial nas sociedades simples. Como o aviamento é um atributo do 

estabelecimento comercial, se tais sociedades não o têm, naturalmente também não 

terão aviamento.  

Waldemar Martins Ferreira84, ao defender a inexistência de aviamento em 

sociedades profissionais sustenta que não existe nestas a formação de um complexo 

de bens organizado e destinado ao exercício da atividade. Nessa mesma esteira, 

 
84 WALDEMAR MARTINS FERREIRA, Instituições de Direito Comercial. 4.ed. Max Limonad: São 
Paulo, 1956, Vol II, p.12 in ARMANI, Wagner José Penereiro. Dissolução Parcial de Sociedade 
Profissional. Análise Crítica e Questões Práticas. Curitiba. Juruá Editora: 2019, p.197 
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Tercio Sampaio Ferraz Junior85, assevera que em sociedades simples não se verifica 

a formação de um fundo de comércio, mas unicamente de um centro de competência, 

derivado da atividade individual de cada sócio. Para o autor, a relação de confiança 

com os clientes não é decorrente da organização dos bens do estabelecimento, mas 

sim da competência individual do profissional.  

Erasmo Valladão assim se manifesta sobre o tema: 

“ Nas sociedades simples, não há propriamente fundo de comércio, com 
todas as características das sociedades empresárias. Naquelas cujos 
membros exercem atividade de natureza intelectual, o cliente 
normalmente se vincula à pessoa do profissional.” 86 

 

Esta linha de argumentação já foi repetidas vezes referendada em decisões 

judiciais, afastando-se a precificação do aviamento em sociedades simples pela 

inexistência de fundo de comércio, como foi o caso da decisão proferida pelo Superior 

Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1227240 SP: 

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. 1. Não há 
falar em omissão ou contradição no acórdão recorrido quando embora 
rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame tiver sido 
devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, com pronunciamento 
fundamentado, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte 
recorrente. 2. De acordo com o Código Civil, as sociedades podem ser de 
duas categorias: simples e empresárias. Ambas exploram atividade 
econômica e objetivam o lucro. A diferença entre elas reside no fato de a 
sociedade simples explorar atividade não empresarial, tais como as 
atividades intelectuais, enquanto a sociedade empresária explora 
atividade econômica empresarial, marcada pela organização dos fatores 
de produção (art. 982, CC). 3. A sociedade simples é formada por pessoas 
que exercem profissão do gênero intelectual, tendo como espécie a 
natureza científica, literária ou artística, e mesmo que conte com a 
colaboração de auxiliares, o exercício da profissão não constituirá 
elemento de empresa (III Jornada de Direito Civil, Enunciados n. 193, 194 
e 195). 4. As sociedades de advogados são sociedades simples 
marcadas pela inexistência de organização dos fatores de produção 
para o desenvolvimento da atividade a que se propõem. Os sócios, 

 
85 FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Da inexistência de fundo de comércio nas sociedades 
profissionais de engenharia. Revista de Direito Mercantil – industrial, econômico e financeiro, São 
Paulo, n.111, 1998. p.46.  
 
86 GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis e NOVAES FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e. Tratado 
de Direito Empresarial. Empresa Individual de Responsabilidade Limitada e Sociedades de 
Pessoas. v.2 2ed. rev.e atual. São Paulo: Thomson Reuters,  
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advogados, ainda que objetivem lucro, utilizem-se de estrutura complexa 
e contem com colaboradores nunca revestirão caráter empresarial, tendo 
em vista a existência de expressa vedação legal (arts. 15 a 17, Lei n. 
8.906/1994). 5. Impossível que sejam levados em consideração, em 
processo de dissolução de sociedade simples, elementos típicos de 
sociedade empresária, tais como bens incorpóreos, como a clientela 
e seu respectivo valor econômico e a estrutura do escritório. 6. 
Sempre que necessário o revolvimento das provas acostadas aos autos e 
a interpretação de cláusulas contratuais para alterar o julgamento 
proferido pelo Tribunal a quo, o provimento do recurso especial será 
obstado, ante a incidência dos enunciados das Súmulas 5 e 7 do STJ. 7. 
Recurso especial a que se nega provimento87. (grifos nossos) 

 

O fundo de comércio (elemento de empresa) seria, portanto, absolutamente 

incompatível com as sociedades simples e por isso não haveria qualquer 

possibilidade de precificá-lo. O artigo 1.142 do Código Civil parece corroborar tal 

assertiva ao determinar que “considera-se estabelecimento todo complexo de bens 

organizado, para exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade 

empresária”. Em outras palavras, a lei exclui o estabelecimento do âmbito das 

sociedades simples, optando o legislador por mencionar expressamente que têm 

ele relação com o exercício da empresa por empresário ou sociedade empresária.  

O Tribunal de Justiça de São Paulo, em recente julgamento, aplicou o 

entendimento de que as sociedades simples não gozam de estabelecimento 

comercial, senão vejamos: 

 

Ação declaratória de dissolução parcial de sociedade de advogados c.c. 
apuração de haveres e reparação de danos - Decisão que decretou a 
dissolução parcial da sociedade, a partir da data do trânsito em julgado 
desta sentença (art. 605, IV, do CPC), devendo ser apurados os haveres 
do réu, mediante balanço especial de determinação - Inconformismo dos 
autores - Acolhimento em parte - Sob o prisma do direito material, é inócua 
a discussão sobre eventual prática de falta grave, para o decreto de 
dissolução parcial da sociedade, visto que o agravado não se opõe à saída 
da sociedade - Essa solução não o exime de responder por eventuais atos 
ilícitos causados à sociedade e terceiros - Com respaldo no art. 607, do 
CPC, deve ser adotada como termo de resolução da sociedade em 
face do agravado e para realização do balanço especial (apuração de 
haveres), o dia 20 de janeiro de 2019, devendo ser observadas as 
regras do contrato social, com a observação de que não há previsão 
de pagamento de pro labore e de que os elementos típicos de 
sociedade empresária não devem ser considerados na apuração dos 
haveres - Decisão ajustada - Recurso provido em parte, com 

 
87 (STJ - REsp: 1227240 SP 2010/0230258-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 
Julgamento: 26/05/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2015) Disponível em 
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/199989442/recurso-especial-resp-1227240-sp-2010-
0230258-0 Acesso em 10.11.2021 
 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/199989442/recurso-especial-resp-1227240-sp-2010-0230258-0
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observação. (TJ-SP - AI: 22005995720198260000 SP 2200599-
57.2019.8.26.0000, Relator: Grava Brazil, Data de Julgamento: 
29/11/2019, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de 
Publicação: 29/11/2019) (grifos nossos) 

 

O mesmo Tribunal de Justiça de São Paulo em decisão de março de 2021 

novamente ratificou tal entendimento:  

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. (TJ-SP - AC: 10508579720188260100 SP 
1050857-97.2018.8.26.0100, Relator: Fortes Barbosa, Data de 
Julgamento: 24/02/2021, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, 
Data de Publicação: 08/03/2021) 

No bojo de tal processo, que envolveu renomado escritório de advocacia, o 

sócio retirante sustentou que a sociedade ostentava evidente estrutura empresarial 

(com mais de 400 colaboradores, escritórios em várias cidades, cartões corporativos, 

certificações, etc.), sendo que a realidade dos fatos deveria prevalecer em face do 

disposto nos artigos 15 e 17 do Estatuto da Advocacia, devendo a avaliação sobre a 

existência ou não do fundo de comércio em sociedades simples ser verificada de 

forma casuística. Ademais, sustentou que mesmo se afastada a natureza empresarial 

da sociedade, deveriam os intangíveis serem apurados sob pena de enriquecimento 

sem causa. Já a sociedade, sustentou que sua natureza era de sociedade simples, 

sendo que o contrato social tinha cláusula expressa sobre a forma de apuração de 
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haveres (levantamento de balanço geral), sendo portanto incabíveis os pedidos 

relativos ao estabelecimento e fundo de comércio.  

O Tribunal de Justiça de São Paulo, ao analisar os argumentos, apontou que 

nas sociedades simples profissionais não é possível identificar a formação de um 

complexo de bens organizados e, por via de consequência, um aviamento, marca ou 

freguesia. O sucesso da atividade, segundo o julgado, depende unicamente da 

capacidade profissional de cada sócio, sendo “o patrimônio intelectual daqueles que 

compõem o quadro societário de relevância muito superior aos investimentos 

materiais”, inexistindo, independentemente do volume de serviços, atividade 

empresarial. E conclui o Tribunal que “frente à natureza da sociedade autora, os bens 

intangíveis discutidos pertencem ao próprio sócio e não à pessoa jurídica, de maneira 

que, quando desta se retira, carrega-os consigo”.  

A conclusão segue a linha de que, se o aviamento é entendido como um 

atributo do estabelecimento empresarial e se as sociedades simples não o possuem, 

logo não possuem aviamento. Não é outro o entendimento de Wilson Alberto Zappa 

Hoog ao sustentar que o fundo de comércio somente existe nas sociedades 

empresárias, pois somente estas possuem o elemento de empresa. Nas sociedades 

simples, existe apenas o que o autor chama de “fundo individual econômico”, 

titularizado exclusivamente pela pessoa física do sócio e não pela sociedade, como 

ocorre com o fundo de comércio. O “fundo individual econômico” tem por 

características, segundo Hoog, ser direito personalíssimo, intransmissível e 

irrenunciável. Inobstante isto, o autor reconhece que as sociedades simples podem 

possuir carteira de clientes88. O autor ainda reconhece que, mediante perícia 

especializada, a teoria pura da contabilidade reconhece excepcionalmente o 

aviamento em sociedades simples. 

Contudo, não temos como concordar com o posicionamento que afasta a 

existência do estabelecimento nas sociedades simples. Não se olvida que, sob uma 

visão estritamente legalista, seja a previsão do artigo 1.142 obstáculo ao 

reconhecimento da existência do estabelecimento, porém tal dispositivo deve ser 

interpretado também em consonância com o Art. 90 do mesmo codex, que determina 

que constitui universalidade de fato a pluralidade de bens singulares, que pertinentes 

 
88 HOOG, Wilson Alberto Zappa. Valuation. Teoria e Prática. 2ª Ed. Paraná: Juruá, 2017, pg.252 
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a mesma pessoa, tenham destinação unitária.  

Já dissemos anteriormente que o estabelecimento comercial representa uma 

universalidade de fato e, logo, não há como não se reconhecer evidente similitude 

entre a organização de bens por um empresário para exercício de sua atividade e a 

organização de bens por um profissional liberal com a mesma finalidade. Ambos, em 

nosso sentir, constituem estabelecimento e não há que se tratar de forma distinta 

elementos que são iguais entre si. Essa é também a posição defendida por Gonçalves 

Neto: 

“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, com se dá com os que têm profissão intelectual, de natureza 
científica, literária ou artística (CC art 966 parágrafo único), com os 
empresários rurais e com as sociedades simples (CC.art.982). Quais 
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 agente 
econômico não empresário, a igual do que ocorre com o empresário, 
normalmente precisa, com este, de um estabelecimento para o 
desempenho das atividades econômicas a que se propõe89.  

 

Priscila Correa da Fonseca também defende a existência do fundo de 

comércio nas sociedade simples: 

 

“É injustificável, por igual, a posição daqueles que, malgrado assegurem 
o valor em exame aos sócios participantes de sociedades comerciais, o 
negam àqueles integrantes de sociedades civis, argumentando que, 
nestas, inexistiria o fundo de comércio. Não são raras as decisões 
pretorianas que afastam, da importância devida ao retirante, aquele 
sobrevalor, sob o pífio fundamento de que o mesmo inexistiria nas 
empresas que exercem atividade diversa da comercial. Nada menos 
procedente”90 

 

E, por fim, mencionamos o posicionamento de Wagner José Penereiro 

Armani, que defende ser possível averiguar a existência de estabelecimento em 

sociedades profissionais por ser este de existência fática, não deixando de existir 

 
89 GONÇALVES NETO. Alfredo de Assis. Direito de Empresa: Comentários aos artigos 966 a 1.195 
do Código Civil. 8ª ed. rev., atual., e ampl. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. p. 574 
 
90 FONSECA, Priscila M. P. Corrêa da. Dissolução parcial, retirada e exclusão do sócio no novo 
Código Civil. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2005. p.233.  
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simplesmente por ser uma sociedade não empresária. Para o autor, “não é a espécie 

de sociedade ou o tipo societário que determinam a existência ou não de 

estabelecimento, mas tão somente a organização dada aos bens singulares que 

formam a universalidade de fato do respectivo titular”91 

Entendimento semelhante foi adotado no julgamento do Recurso Especial 

958.116, que, embora tenha negado o reconhecimento do fundo de comércio no caso 

concreto específico, reconheceu que a existência ou não do estabelecimento  deve 

ser verificada no caso concreto, mesmo em sociedades profissionais: 

 

DIREITO CIVIL. SOCIEDADES CIVIS. CÓDIGO CIVIL DE 
2002. EMPRESÁRIO. CONCEITO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. 
RESOLUÇÃO EM RELAÇÃO A UM SÓCIO. APURAÇÃO DE HAVERES. 
SITUAÇÃO PATRIMONIAL. FUNDO DE COMÉRCIO. BENS 
INCORPÓREOS. 
1. O Código Civil de 2002 conceitua empresário como aquele que 
exerce profissionalmente atividade econômica organizada para produção 
ou circulação de bens ou serviços. Assim, a figura do empresário é 
elemento central do direito de empresa; para caracterizá-lo, a atividade 
desenvolvida deve ser habitual, organizada e ter caráter profissional, 
voltada para a obtenção de lucros. 
Esse conceito abrange as sociedades empresárias, aquelas que têm por 
objeto, segundo dispõe o art. 982 do Código Civil, o exercício de atividade 
própria de empresário, com as mesmas características acima indicadas. 
Assim, não há mais distinção entre sociedade comercial e civil, visto que, 
se voltada para atividade própria de empresário, a sociedade é 
considerada empresária. 
2. Operada a resolução da sociedade em relação a um sócio, cabe a 
ele exercer seu direito patrimonial inerente à condição de sócio e pleitear 
o recebimento de sua parte no patrimônio social, representada por suas 
cotas. 
Para tanto, segundo dispõe o art. 1.031 do Código Civil, deve-se fazer 
o levantamento do patrimônio da sociedade por meio de balanço 
patrimonial confeccionado com tal finalidade – se outra hipótese não 
estiver prevista no estatuto social –, apurando-se o que caberia a cada 
sócio se a sociedade fosse extinta, o que difere da avaliação para 
alienação, situação em que se mensuram expectativas de resultados 
futuros. 
3. Nada obstante o tratamento dispensado pelo Código Civil de 
2002 às sociedades civis, elevando-as à condição de empresárias, certo 
é que algumas não exercem atividade exploratória, sendo, por isso, 
meras organizações formadas para o desempenho de atividades 
técnicas de seus sócios, embora economicamente relevantes. 
Verificando-se, no caso concreto, que a sociedade empresária assim 
formada não tem fundo de comércio agregado a valores incorpóreos, 
pois subjetivos e agregados à pessoa dos sócios (tal como 
habitualmente acontece nos escritórios de advocacia), esse valor 
não poderá ser computado na apuração de haveres, já que não se 
indeniza uma pessoa pela honorabilidade de outra. 

 
91 ARMANI, Wagner José Penereiro. Dissolução Parcial de Sociedade Profissional. Análise Crítica 
e Questões Práticas. Curitiba. Juruá Editora: 2019, p.195 



58  

4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, provido também 
em parte.92. (grifos e sublinhados nossos)  

 

Nesse mesmo sentido, vejamos decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do 

Paraná: 

DECISÃO: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Décima 
Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por 
unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso 
de Apelação, nos termos do voto acima relatado. EMENTA: APELAÇÃO 
CÍVEL - AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE - 
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - 
PRECLUSÃO - SOCIEDADE SIMPLES FORMADA POR 
PROFISSIONAIS LIBERAIS - FUNDO DE COMÉRCIO CORPÓREO - 
NECESSIDADE DE DIVISÃO - FUNDO DE COMÉRCIO INCORPÓREO 
- DIVISÃO QUE DEPENDE DO CASO CONCRETO - CAIXA 
DISPONÍVEL - PERÍCIA CONTÁBIL QUE APURA O ACÚMULO ANUAL 
- INCOMPATIBILIDADE COM A REALIDADE SOCIETÁRIA - BUSCA DA 
VERDADE REAL - IMPROCEDÊNCIA DO RATEIO DE ATIVOS E 
PASSIVOS CIRCULANTES POR AUSÊNCIA DE PROVAS - SENTENÇA 
REFORMADA, EM PARTE. 1. O julgamento antecipado da lide foi 
anunciado em decisão interlocutória e não foi atacado pela via própria, 
restando precluso o direito à insurgência no atual estado da arte. 2. Nos 
casos em que se evidencia a confluência de situações que torna a 
composição societária um ativo para o beneficiamento de atividade 
econômica, tal como a infraestrutura, imagem, nome, marca, ou outra 
coisa que sirva de atrativo comercial diversa da mera confiança 
pessoal do prestador de serviço, há o surgimento de um valor 
imaterial que deve ser objeto de partilha com a dissolução parcial da 
sociedade, ainda que se trate de sociedade simples, sob pena de 
enriquecimento sem causa do sócio remanescente. 3. O processo 
contemporâneo deve servir de instrumento para a realização da justiça no 
caso concreto, sopesando as provas produzidas nos autos, com 
razoabilidade. 4. A unificação da contabilidade no período anual não 
evidencia a existência de ativo ou passivo circulante, mas apenas a 
contabilização de créditos e débitos acumulada no período. RECURSO 
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.93 (grifos nossos).  
 

Isso posto, defendemos que toda sociedade simples pode ser titular de 

estabelecimento, sendo certo que a verificação de tal universalidade de bens deve ser 

verificada no caso concreto, no mundo dos fatos, interpretando-se o artigo 1.142a em 

consonância com o artigo 90, todos do Código Civil, aplicando-se às sociedades 

 
92 Superior Tribunal de Justiça - Resp: 958116 PR 2007/0125095-0, Relator: ministro João Otávio de 
Noronha, data de julgamento: 22/05/2012, t4 - quarta turma, data de publicação: dje 06/03/2013). 
Disponível em https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/865455352/recurso-especial-resp-958116-pr-
2007-0125095-0. Acesso em 20.10.2021 
 
93 TJ-PR - APL: 13515152 PR 1351515-2 (Acórdão), Relator: Rosana Amara Girardi Fachin, Data de 
Julgamento: 19/08/2015, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1638 28/08/2015). Disponível em 
https://tj-pr.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/225599718/apelacao-apl-13515152-pr-1351515-2-acordao. 
Acesso em 13.01.2022 
 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/865455352/recurso-especial-resp-958116-pr-2007-0125095-0
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/865455352/recurso-especial-resp-958116-pr-2007-0125095-0
https://tj-pr.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/225599718/apelacao-apl-13515152-pr-1351515-2-acordao
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simples, de forma analógica, as previsões do Livro II, Título III, Capítulo Único do 

Código Civil.   

 

4.3. SOCIEDADES SIMPLES TÊM AVIAMENTO? 

 

Se, então, pode a sociedade simples possuir estabelecimento, cumpre então 

analisarmos se pode ser titular de aviamento. Tradicionalmente, doutrina e 

jurisprudência têm encarado tal questão como um jogo de tudo ou nada. Aqueles que 

sustentam que uma sociedade simples deve ter seu aviamento precificado anotam 

que, com frequência, tais sociedades organizam-se como verdadeiras empresas, com 

alto valor de ativos imateriais, ponto comercial, carteira de clientes etc. Já aqueles que 

apontam a inexistência do aviamento, em geral, socorrem-se do fato de que este é 

um elemento de empresa e, portanto, não se coaduna com as sociedades não 

empresárias.   

Pois bem. Voltamos aqui, novamente, à definição de aviamento, qual seja a 

capacidade do estabelecimento de gerar lucros. Já assentamos que as sociedades 

simples podem ter estabelecimento. Então a pergunta a ser respondida passa a ser 

se as sociedades simples podem ter capacidade de gerar lucros.  

A resposta nos parece mais do que óbvia. O fato de uma sociedade ser do 

tipo simples ou profissional em nada lhe retira a capacidade de gerar lucros. Dizer que 

uma sociedade simples não tem aviamento corresponde a dizer que não pode gerar 

lucros, o que é evidentemente um absurdo. Toda sociedade que visa lucro tem 

aviamento, ou então deixaria de existir. 

Nas decisões judiciais que apontam a inexistência de aviamento em 

sociedades simples parece haver uma incompreensão ou quiça uma análise 

meramente superficial do problema. Tais decisões, como vimos, apontam que as 

sociedades simples não possuem estabelecimento nem tampouco elementos típicos 

de sociedades empresárias, no que enquadrar-se-ia o conceito de aviamento. Mas tal 

interpretação é incorreta, seja porque as sociedades simples podem sim ter 

estabelecimento comercial, seja porque, havendo lucro, há aviamento! 

Mas se a conclusão parece tão óbvia, por qual razão existem tantas decisões 

judiciais nesse sentido? Parece-nos que doutrina e jurisprudência que defendem a 

ausência de aviamento em sociedades simples em verdade acabam interpretando 
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incorretamente o direito com a finalidade de resolver um problema econômico 

decorrente da precificação do aviamento. Falamos aqui, especificamente, da possível 

inviabilização econômica da empresa, caso os haveres do sócio retirante, excluído ou 

falecido representem um valor excessivamente alto, em razão da inclusão do 

aviamento. 

A análise das consequências econômicas das decisões judiciais não é 

novidade. Ronald Coase, por exemplo, é um dos maiores expoentes na defesa da 

necessidade de reflexão, pelos juízes, das repercussões econômicas de suas 

decisões,  senão vejamos:  

“(…) Of course, if market transactions were costless, all that matters 
(questions of equity apart) is that the rights of the various parties should 
be well-defined and the results of legal actions easy to forecast. But as we 
have seen, the situation is quite different when market transactions are so 
costly as to make it difficult to change the arrangement of rights established 
by the law. In such cases, the courts directly influence economic activity. It 
would therefore seem desirable that the courts should understand the 
economic consequences of their decisions and should, insofar as this is 
possible without creating too much uncertainty about the legal position 
itself, take these consequences into account when making their decisions. 
Even when it is possible to change the legal delimitation of rights through 
market transactions, it is obviously desirable to reduce the need for such 
transactions and thus reduce the employment of resources in carrying 
them out. A thorough examination of the presuppositions of the courts in 
trying such cases would be of great interest but I have not been able to 
attempt it. 
Nevertheless, it is clear from a cursory study that the courts have often 
recognized the economic implications of their decisions and are aware (as 
many economists are not) of the reciprocal nature of the problem. 
Furthermore, from time to time, they take these economic implications into 
account, along with other factors, in arriving at their decisions. (…) The 
problem which we face in dealing with actions which have harmful effects 
is not simply one of restraining those responsible for them. What has to be 
decided is whether the gain from preventing the harm is greater than the 
loss which would be suffered elsewhere as a result of stopping the action 
which produces the harm. In a world in which there are costs of rearranging 
the rights established by the legal system, the courts, in cases relating to 
nuisance, are, in effect, making a decision on the economic problem and 
determining how resources are to be employed. It was argued that the 
courts are conscious of this and that they often make, although not always 
in a very explicit fashion, a comparison between what would be gained and 
what lost by preventing actions which have harmful effects.” (COASE, 
1960).9495 

 
94 COASE, Ronald H. The problem of social cost. Journal of Law and Economics, vol. 3, 
outubro de 1960 apud LANA, Henrique Avelino. Apuração de Haveres e Dissolução de Sociedades: 
Questionamentos que ainda prevalecem. Revista de Estudos Jurídicos Una. 2017. Disponível em 
http://revistasgraduacao.una.emnuvens.com.br/rej/article/view/56. Acesso em 03.02.2021  
 
95 Tradução: “(…) Claro, se as transações de mercado não tivessem custos, tudo o que importa 
(questões de equidade à parte) é que os direitos das várias partes devem ser bem definidos e os 
resultados das ações legais fáceis de prever. Mas, como vimos, a situação é bem diferente quando as 
transações de mercado são tão onerosas que dificultam a alteração do arranjo de direitos estabelecido 

http://revistasgraduacao.una.emnuvens.com.br/rej/article/view/56
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Priscila Correa da Fonseca96, ao elencar as razões que alicerçam o 

entendimento que afasta a inclusão do aviamento na apuração de haveres, aponta 

dois argumentos jurídicos (1. Decisão do Supremo Tribunal Federal que determinou 

que a apuração se dê mediante verificação física e contábil dos valores do ativo, o 

que excluiria nome, ponto, etc, por não estarem inseridos no ativo e 2. A dissolução 

deve dar-se como se dissolução total fosse, hipótese na qual os bens incorpóreos não 

tem valor) mas também dois argumentos econômicos, senão vejamos: 

“(...) 3. O pagamento do valor relativo aos bens imateriais implica 
necessariamente a venda de bens integrantes do ativo. A falta destes pode 
acabar por impedir ou prejudicar sobremaneira o prosseguimento da 
empresa, produzindo resultado diverso daquele para o qual a dissolução foi 
concebida. 

4. Para os partidários da posição ora examinada, a exclusão da verba 
relacionada ao fundo de comércio do cômputo dos haveres do retirante, 
ainda que viesse a ensejar enriquecimento da sociedade e dos sócios que 
nela remanescem, nada teria de antijurídico. Tendo em vista que o objetivo 
da dissolução parcial é a conservação da empresa em sua integridade, o 
interesse particular do sócio não pode preponderar sobre o da sociedade, 
pois este, muitas vezes, sobrepaira até mesmo acima dos interesses dos 
sócios (...)  

 

 
pela lei. Nesses casos, os tribunais influenciam diretamente a atividade econômica. Parece, portanto, 
desejável que os tribunais entendam as consequências econômicas de suas decisões e, na medida do 
possível, sem criar muita incerteza sobre a própria posição jurídica, levem essas consequências em 
consideração ao tomar suas decisões. Mesmo quando é possível alterar a delimitação legal dos direitos 
por meio de transações de mercado, é obviamente desejável reduzir a necessidade de tais transações 
e, assim, reduzir o emprego de recursos em realizá-las. Um exame minucioso das pressuposições dos 
tribunais ao julgar tais casos seria de grande interesse, mas não pude fazê-lo. No entanto, fica claro a 
partir de um estudo superficial que os tribunais frequentemente reconheceram as implicações 
econômicas de suas decisões e estão cientes (ao contrário de muitos economistas) da natureza 
recíproca do problema. Além disso, de tempos em tempos, eles levam em consideração essas 
implicações econômicas, juntamente com outros fatores, ao chegarem às suas decisões. (…) O 
problema que enfrentamos ao lidar com ações que têm efeitos nocivos não é apenas o de coibir os 
responsáveis por elas. O que deve ser decidido é se o ganho de prevenir o dano é maior do que a 
perda que seria sofrida em outro lugar como resultado da interrupção da ação que produz o dano. Num 
mundo em que há custos de reorganização dos direitos estabelecidos pelo ordenamento jurídico, os 
tribunais, em casos relativos a incômodos, estão, de fato, decidindo sobre o problema econômico e 
determinando como os recursos devem ser empregados. Argumentou-se que os tribunais estão 
conscientes disso e que muitas vezes fazem, embora nem sempre de forma muito explícita, uma 
comparação entre o que se ganharia e o que se perderia ao prevenir ações que tenham efeitos 
nocivos.” (COASE, 1960). 
 
96 CORREA DA FONSECA, Priscila M. P. Dissolução Parcial, Retirada e Exclusão de Sócio. 5. ed. 
SÃO PAULO: Atlas S.A, 2012.p 196 
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E de fato, se nas sociedades empresárias a inclusão do aviamento na 

apuração de haveres pode representar um grave desfalque econômico para a 

empresa, nas sociedades simples a situação é ainda mais grave, pois o sócio 

retirante, excluído ou falecido acaba levando consigo parte da capacidade de 

produção de lucros da própria sociedade vez que a capacidade de atrair clientes, obter 

parcerias e manter a carteira existente está intimamente ligada à sua reputação. 

Nesse sentido, precificar a sociedade com vistas ao que ela era quando o sócio ainda 

era seu integrante resulta em evidente distorção econômica.    

E a prática mostra exatamente isto. É comum, em casos em que a 

jurisprudência aceita a inclusão do aviamento na precificação da empresa, que o 

valor obtido em perícia seja completamente irreal face ao que a empresa 

efetivamente vai valer após a saída do sócio. Isto acaba gerando precificações 

verdadeiramente impossíveis de serem executadas e culminam, não raras vezes, no 

fechamento da empresa97, justamente porque não tem como pagar o sócio retirante.  

Tendo isto em vista, parece-nos que muitos julgadores optam por sustentar 

que as sociedades simples não têm aviamento, não porque de fato não o possuem, 

mas porque, deste modo, com uma visão econômica, evita-se a inviabilização da 

sociedade após a saída do sócio. Contudo, parece-nos que a solução jurídica a ser 

adotada deveria ser diversa. Isto porque, negar que as sociedades simples possuam 

estabelecimento e aviamento, como vimos, carece de substrato fático e jurídico. 

Por outro lado, isso não significa que o aviamento nestas sociedades deva ser 

apurado do mesmo modo que nas sociedades empresariais, e em especial nas 

sociedades de capital. Isto porque, de fato, a saída de um sócio de uma sociedade 

profissional tende a ser muito mais danosa à continuidade dos negócios do que a 

saída de um sócio de uma sociedade empresária, especificamente porque o sócio 

leva consigo boa parte da capacidade de geração de lucros, conectada com sua 

reputação. No próximo item, analisaremos a razão deste fenômeno e a melhor forma 

para precificação justa das sociedades simples.    

 
97 Como bem aponta Fábio Brasilino, o direito preocupa-se com a preservação da empresa pois toda 
crise empresarial causa um prejuízo à comunidade. Tanto é assim que sustenta Brasilino ser a pessoa 
jurídica titular dos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, visando proteger o bem 
jurídico empresarial e o patrimônio mínimo necessário para suas atividades. BRASILINO, Fabio. Bem 
jurídico empresarial: função social, preservação da empresa e proteção ao patrimônio mínimo 
empresarial. Rio de Janeiro: Forense, 2020 
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5.  A REPUTAÇÃO COMO DIREITO DA PERSONALIDADE, SUA 

DISPONIBILIDADE E RELAÇÃO COM O AVIAMENTO  

 

A reputação do sócio tem enfoque central neste estudo uma vez que parece 

ser justamente o elemento que distorce a concepção tradicional de aviamento, 

deslocando parte da capacidade de geração de lucros da empresa diretamente para 

a pessoa do sócio.  

Vimos que o aviamento pode ser conceituado como a capacidade de uma 

determinada empresa gerar lucros. Porém parte desse lucro tem relação direta com a 

empresa em si, sua marca, reputação, posicionamento de mercado, etc. Mas parte 

desse lucro não tem relação diretamente com a empresa, mas sim com o sócio, 

embora o lucro seja aportado na sociedade e distribuído entre todos os sócios.  

Ocorre que, em muitos casos, a reputação do sócio descola-se de tal modo 

de sua pessoa que adere irreversivelmente à própria sociedade. Exemplo clássico de 

tal assertiva é a história do conceituado escritório de advocacia Pinheiro Neto, fundado 

em 1942 por José Martins Pinheiro Neto. Evidentemente, durante décadas, o 

crescimento de tal escritório esteve ligado à reputação de seu fundador. Se José 

Martins Pinheiro Neto deixasse o escritório naqueles idos, praticamente nada sobraria, 

pois o aviamento era quase que integralmente subjetivo, ligado à reputação de seu 

fundador.  

Porém, quando de seu falecimento em 2005, não se verificou um “êxodo” de 

clientes para outros escritórios, nem tampouco uma redução do aviamento ou da 

reputação da pessoa jurídica “Pinheiro Neto”. E isso ocorreu porque ao longo do 

tempo a reputação pessoal de seu fundador aderiu à marca, transferindo a reputação 

pessoal do sócio à reputação da pessoa jurídica. Em outras palavras, o aviamento 

subjetivo se transformou aos poucos em aviamento objetivo. 

Propomos então um exercício prático. Consideremos hipoteticamente que o 

Dr. José Martins Pinheiro Neto desejasse deixar o escritório nas primeiras décadas 

após sua fundação. Teria ele direito a receber algum valor indenizatório pelo 

aviamento do escritório? Parece-nos que não, haja vista que o aviamento seria 
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seriamente prejudicado por sua saída, estando de tal modo conectado com sua 

reputação que pouco sobraria para a sociedade.  

Porém, façamos outro recorte: consideremos que o pedido de saída do Dr. 

José Martins Pinheiro Neto ocorresse pouco antes de seu falecimento em 2005. Seria 

justo afirmar que não teria ele nenhum direito a indenização pelo aviamento do 

escritório? Parece-nos que tal afirmação seria um absurdo, haja vista que, embora 

sua reputação pessoal permanecesse, grande parte dos clientes do escritório 

estavam muito mais conectados à reputação da marca “Pinheiro Neto” do que 

propriamente à reputação de seu fundador. A sociedade permaneceria com elevado 

aviamento objetivo e não indenizar o Dr. J. M. Pinheiro Neto por tal aviamento 

representaria flagrante enriquecimento sem causa da sociedade.  

Temos, portanto, um mesmo sócio, uma mesma sociedade, sem qualquer 

modificação em seu tipo societário que, contudo, pode ou não apresentar aviamento 

indenizável ao sócio retirante, dependendo do momento em que tal fenômeno ocorre. 

Este exemplo deixa claro que a existência de aviamento indenizável ao sócio retirante 

nada tem a ver com o tipo de sociedade em análise, mas sim com a preponderância 

ou não do aviamento subjetivo na geração de lucros, externado pela reputação de seu 

sócio.  

Este fenômeno não é de simples conceituação jurídica, sobretudo porque a 

reputação pessoal é um dos elementos da personalidade98 e, como tal, relacionada à 

própria dignidade da pessoa humana. Como ensina Fernanda Borghetti Cantali, “a 

ligação entre dignidade e personalidade é de tal forma indissolúvel e forte que se 

constata que boa parte dos autores que trata da proteção à personalidade refere-se 

diretamente à proteção da dignidade do homem99” .  

Sendo os direitos da personalidade direito fundamental da pessoa humana, 

submetem-se a seu regramento típico, importando em especial para este estudo a 

indisponibilidade dos direitos da personalidade determinada pelo artigo 11 do Código 

 
98 Como afirma San Tiago Dantas, a personalidade é um fato natural, um conjunto de atributos inerentes 
à condição humana, como a honra, a vida, a integridade e a liberdade. DANTAS. San Tiago. Programa 
de Direito Civil: Teoria geral. 3ª.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001, pg.152 in CANTALI, Fernanda 
Borghetti. Direitos da personalidade: disponibilidade relativa, autonomia privada e dignidade 
humana. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2009. p.65 
 
99 CANTALI, Fernanda Borghetti. Direitos da personalidade: disponibilidade relativa, autonomia 
privada e dignidade humana. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2009. p.88 
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Civil Brasileiro, que assim dispõe: 

 

Art. 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da 
personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu 
exercício sofrer limitação voluntária.  

 
Não parece haver dúvidas, portanto, de que a reputação do sócio é um 

direito da sua personalidade e, como tal, protegido pela lei civil e pela Constituição 

Federal. Ademais, tal direito é como regra indisponível, observa-se o seguinte 

paradoxo: se a reputação é um direito da personalidade, indisponível, como aceitar 

que possa ser transferida à sociedade e ainda precificada? 

A resposta em nosso sentir passa pela flexibilização da esfera de 

disponibilidade dos direitos fundamentais, decorrente inclusive do direito ao livre 

desenvolvimento da personalidade, conforme anota Fernanda Borghetti Cantali ao 

afirmar que a disposição dos direitos fundamentais é possível desde que decorrente 

de vontade livre e esclarecida. Ademais, a disposição de tais direitos não pode violar 

a dignidade humana, “a qual não pode ser afetada já que é a garantia mínima que se 

pode retirar da Constituição”100.  

A disposição ou restrição voluntária aos direitos da personalidade, nessa 

perspectiva, pode sim ocorrer, como de fato ocorre hodiernamente, sendo necessário 

que o direito também se adeque à realidade dos fatos. Não é outra a lição de Jorge 

Renato dos Reis ao apontar diversos casos práticos nos quais há restrição de direitos 

da personalidade por seus titulares: 

Logo, a clássica estrutura dos direitos da personalidade, estendida ao 
exercício desses direitos , que os via como inatos, absolutos, 
extrapatrimoniais, intransmissíveis, impenhoráveis, vitalícios, necessários 
e oponíveis erga omnes (BITTAR, 2008, p. 11), passa, no que diz respeito 
majoritariamente ao seu exercício, a ser alvo de reconsideração, tendente, 
se não a viabilidade de uma renúncia total (STANCIOLI, 2010, p. 97), ao 
menos de uma disponibilidade relativa (CANTALI, 2009, p. 259). 
Efetivamente, os exemplos contemporâneos revelam que as bases 
clássicas dos direitos da personalidade são desafiadas rotineiramente por 
práticas socialmente aceitas, notese: a plena e voluntária exposição (da 
imagem, do pensamento, da honra, etc) em redes sociais de toda espécie; 
a participação voluntária em programas televisivos como Big Brother, 
Casos de Família e Teste de Fidelidade (que não obstante haja certeza 
do conteúdo ficto deste último programa, há clara exposição dos atores); 
a participação em esportes violentos ou perigosos como boxe e 
Wingwalking; a manipulação genética; a prática de nudismo em praias 
convencionais ou em protestos; a transformação corporal para saciar o 
desejo de vaidade ou mesmo buscando adequação físico-identitária, e a 

 
100 CANTALI, Fernanda Borghetti. Direitos da personalidade: disponibilidade relativa, autonomia 
privada e dignidade humana. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2009. p.230 
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lista continua indefinidamente e exponencialmente no contexto 
globalizado e pós-moderno 6 (SCHREIBER, 2014, p. 26-27).”101 

 

Ora, se os direitos da personalidade podem sofrer restrições por seu titular, 

bem como ser objeto de disposição ainda que de forma mitigada, nos cabe avaliar se 

a reputação do sócio, enquanto direito da personalidade, pode ser transferida à 

sociedade. A resposta nos parece afirmativa. O Código Civil, ao tratar do contrato de 

sociedade assim estabelece: 

Art. 981. Celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente 
se obrigam a contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de 
atividade econômica e a partilha, entre si, dos resultados.  

 
Os sócios, ao celebrar entre si contrato de sociedade concordam em contribuir 

com seus bens ou serviços e implicitamente concordam em ceder, em maior ou menor 

grau, dependendo do caso concreto, sua reputação em favor da sociedade. Essa 

transferência de reputação do sócio para a sociedade é um fenômeno natural, embora 

não presente em todos os casos. Quando se verifica tal transferência de reputação 

para a sociedade, assistirá ao sócio retirante direito a ser indenizado pois o aviamento 

subjetivo ligado à sua reputação terá sido apropriado pela sociedade, transformando-

se em aviamento objetivo. 

Em suma, embora a reputação seja um direito da personalidade, o sócio, ao 

celebrar contrato de sociedade, anui quanto à possibilidade de que parte deste direito 

seja transferido à pessoa jurídica. Enquanto for sócio, a contraprestação pela 

apropriação deste direito integrará a própria distribuição de lucros da sociedade. 

Quando, por qualquer razão, deixar de ser sócio, a contraprestação pela apropriação 

da reputação será representada pelo aviamento objetivo da sociedade, a ser 

indenizado ao sócio retirante.  

 

 

 

 

 
101 DOS REIS, Jorge Renato; BOLESINA, Iuri. A DISPONIBILIDADE (NO EXERCÍCIO) DOS DIREITOS 
DA PERSONALIDADE COMO DEFERÊNCIA À DIGNIDADE HUMANA NO DIREITO CIVIL 
CONSTITUCIONALIZADO. Revista Em Tempo, [S.l.], v. 14, p. 11-30, mar. 2016. ISSN 1984-7858. 
Disponível em: <https://revista.univem.edu.br/emtempo/article/view/1287>. Acesso em: 29 de junho de 
2022.  

https://revista.univem.edu.br/emtempo/article/view/1287
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6.  FORMA DE APURAÇÃO DE HAVERES EM SOCIEDADES SIMPLES  - 

RELAÇÃO ENTRE AVIAMENTO E REPUTAÇÃO DO SÓCIO 

 

Vimos que a inclusão do aviamento na apuração de haveres em sociedades 

simples é uma medida juridicamente correta que, contudo, pode ter forte impacto 

financeiro e até inviabilizar a continuidade da sociedade, o que pode ser o fio condutor 

de decisões afastando a inclusão do aviamento.  

Não é correto, porém, suprimir do sócio um direito (percebimento dos valores 

decorrentes do aviamento) unicamente porque sua consequência econômica pode ser 

danosa à sociedade e, portanto, cabe-nos dar um melhor enquadramento jurídico à 

questão. 

Do ponto de vista prático é fato que a saída de um sócio de uma sociedade 

profissional costuma ter um forte impacto nas operações e na capacidade de geração 

de lucros aos sócios remanescentes. Isto porque, diferentemente de sociedades  mais 

fortemente ligadas ao capital, nas sociedades simples profissionais boa parte da 

geração de lucros está conectada com a pessoa dos sócios e em especial com suas 

características personalíssimas (relacionamentos, know-how, honorabilidade, 

reconhecimento do nome, etc) atributos aqui sintetizados na expressão “reputação do 

sócio”.   

Vimos, outrossim, que a reputação do sócio é um direito da personalidade que 

pode ser traduzido no campo societário como integrante do aviamento subjetivo, 

capacidade de geração de lucros imbricada com a pessoa do sócio e sua 

honorabilidade, e não relacionada ao estabelecimento em si (aviamento objetivo), 

embora ao longo do tempo a reputação do sócio (aviamento subjetivo) acabe se 

transferindo para a empresa, tornando-se aviamento objetivo.   

Nesse sentido, na apuração de haveres em sociedades simples, se deve levar 

em consideração não apenas a existência do aviamento objetivo, mas também e 

primordialmente, do aviamento subjetivo. O aviamento objetivo deve ser calculado e 

deve integrar o cômputo dos haveres do sócio retirante, excluído ou falecido, pois tal 
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ativo permanecerá na sociedade e não indenizá-lo implicaria enriquecimento sem 

causa dos sócios que nela permanecerão. 

Por outro lado, o aviamento subjetivo também deve ser calculado pelo perito, 

mas não deve integrar a soma dos valores devidos ao sócio que deixa a sociedade, 

mas sim deve ser subtraído do valor deste. Em outras palavras, nos haveres do sócio 

retirante deve ser somado ao valor dos bens materiais e imateriais o valor do 

aviamento objetivo, porém, deve ser subtraído o valor do aviamento subjetivo, uma 

vez que não permanecerá na sociedade. A reputação do sócio, salvo a parcela que 

eventualmente já tenha sido transferida para a empresa, permanece com ele e, 

portanto, o aviamento subjetivo não é um ativo social, mas sim personalíssimo. O valor 

da sociedade, que é composto por seus ativos materiais, imateriais e intangíveis 

sofrerá abalo com a saída do sócio, pois parcela do aviamento (o subjetivo, no caso) 

será suprimida. 

Em outras palavras, é possível que, no caso concreto, se depare o julgador 

com hipóteses nas quais o aviamento subjetivo seja de tal modo importante para a 

sociedade que, mesmo esta possuindo aviamento objetivo (ou ao menos a 

potencialidade de possuí-lo), nada seja devido a título de pagamento de haveres ao 

sócio retirante, excluído ou falecido, vez que, ao se subtrair do aviamento objetivo o 

valor do aviamento subjetivo pode se obter produto equivalente ou próximo de zero. 

Mas veja-se que o fato de não se apurar valor a pagar ao sócio não deve ser 

confundido com a inexistência de aviamento objetivo, como muitas vezes conclui a 

doutrina e jurisprudência.  

Eduardo Azuma Nishi cita como exemplos de sociedades em que o aviamento 

é levado pelo sócio retirante as sociedades de advogados e de médicos, em que “o 

resultado da sociedade está de forma significativa atrelado à atuação pessoal do 

sócio, de maneira que sua saída do quadro social afetaria mais os resultados da 

sociedade”, Cita ainda a hipótese de um restaurante que perde o sócio que exerce a 

função de chefe de cozinha principal, a despeito de permanecerem na sociedade os 

ativos tangíveis como louças, talheres, etc.102. 

A eventual apuração de inexistência de valores intangíveis a pagar ao sócio, 

em adição aos valores patrimoniais apurados é um fenômeno que deve ser encarado 

 
102 NISHI, Eduardo Azuma. Apuração de Haveres – Novos Paradigmas na Ordem Jurídica. São 
Paulo: Quartier Latin, 2022. p.136 
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com normalidade, e decorre da importância do aviamento subjetivo apurado no caso 

concreto, atuando como elemento negativo no valuation da sociedade (pois, como 

vimos, o sócio leva consigo parte ou eventualmente a integralidade de tal ativo). Mas 

frise-se, jamais a apuração de inexistência de valores intangíveis a pagar ao sócio 

pode conduzir à conclusão de que as sociedades simples não tem aviamento.  O 

aviamento existe, porém uma parte permanece na sociedade (aviamento objetivo) e 

uma parte é levada pelo sócio (aviamento subjetivo).  

Não é outro o entendimento defendido Eduardo Azuma Nishi que, ao lastrear-

se na doutrina de Eduardo Bastos de Barros e Marcia Carla Pereira Ribeiro assevera 

que há situações em que é descabida a inclusão do aviamento no cálculo de valores 

a receber pelo sócio retirante quanto ele leva consigo o potencial de geração de 

negócios, fazendo com que o aviamento da empresa ou deixe de existir ou seja 

sobremaneira afetado: 

“É o caso em que a saída do sócio impacta de forma significativa a 
realização de novos negócios ou a obtenção de resultados da sociedade 
parcialmente dissolvida, por conta de suas habilidades técnicas 
específicas ou vínculo pessoal com os clientes, que acabam por 
acompanhá-lo. Nesses casos verifica-se o que se chama de aviamento 
subjetivo, decorrente das habilidades pessoais do sócio, como 
conhecimento técnico, habilidades ou talentos específicos que permitem 
a sociedade gerar resultados significativos, situação em que não se deve 
cogitar da inclusão de valores a título de aviamento na apuração de 
haveres. Nesses casos, o valor dos haveres deverá ser calculado sem a 
inclusão de montante a título de aviamento, sendo descabida a avaliação 
deste, pois pressupõe-se que houve locupletamento do sócio que sai da 
sociedade.   

 

Priscila Correa da Fonseca ao defender que as sociedades simples têm 

potencial de produzir aviamento, assevera que, há casos em que tal aviamento será 

inexistente, pois “os bens imateriais ou alguns deles, podem não apresentar qualquer 

significado econômico”103. Porém, a inexistência de valor pecuniário a ser atribuído a 

tais bens pode se verificar tanto em sociedades simples como em sociedades 

empresárias e representa meramente um resultado econômico e não uma evidência 

jurídica de que tais sociedades não podem possuir aviamento. A potencialidade de 

gerar lucros e, portanto, o aviamento, existe tanto em sociedades simples como em 

sociedades empresárias, ainda que no caso concreto seu sobrevalor possa 

corresponder a zero.  

 
103 FONSECA, Priscila M. P. Corrêa da. Dissolução parcial, retirada e exclusão do sócio no novo 
Código Civil. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2005. p.201  
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 Sobre o tema, mencione-se paradigmática decisão pelo Tribunal de Justiça 

de São Paulo, que com maestria não apenas reconheceu a existência do aviamento 

nas sociedades simples, mas também aplicou redução na sua precificação em razão 

da natural retração de faturamento decorrente da saída de um sócio, juntamente com 

sua reputação:  

DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE COM APURAÇÃO DE 
HAVERES. Incontroversa a falta de affectio societatis entre os três únicos 
sócios de sociedade simples, alegada na inicial e admitida em 
contestações. Insurgência que se circunscreve à indenização do fundo de 
comércio em sociedade simples de prestação de serviços médicos. O 
fundo empresarial (goodwill) normalmente deve compor o valor dos 
haveres do sócio retirante, pois constitui ativo intangível, mas 
economicamente mensurável. Nas sociedades que têm por objeto o 
exercício de profissões regulamentadas, contudo, deve ser aferido 
caso a caso a existência de aviamento. Existência de aviamento 
indenizável de clínica cardiológica com 25 anos de funcionamento e 
sólida carteira de clientes, constituída especialmente de planos de 
saúde, cujos contratos são celebrados em nome da pessoa jurídica. 
Saída de um dos três sócios que provocará natural retraimento do 
número de consultas, a refletir no valor do aviamento. Parcial 
provimento do recurso, para reduzir em 1/5 o valor do aviamento. 
PROCESSO CIVIL. Desnecessidade de prévia comunicação da data do 
início dos trabalhos de perícia contábil, se tinha inequívoca ciência do fato, 
tanto assim que entregou livros, declarações de renda e extratos 
contábeis à perita. (TJ-SP - APL: 9179375902009826 SP 9179375-
90.2009.8.26.0000, Relator: Francisco Loureiro, Data de Julgamento: 
02/02/2012, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 
03/02/2012) (grifos nossos) 

No caso acima o Tribunal de Justiça analisou a apuração de haveres em 

sociedades simples, especificamente uma sociedade formada por médicos, com mais 

de 25 anos de existência. E a conclusão apresentada – de que tal sociedade simples 

possui aviamento, vez que detém sólida carteira de clientes, formada por pessoas 

jurídicas, mas que parte desse aviamento será levada pelo sócio retirante – uma vez 

que haverá retração no número de consultas realizadas - alinha-se justamente às 

conclusões apresentadas neste trabalho. Em outras palavras, a sociedade simples 

analisada no caso concreto tinha aviamento objetivo e subjetivo. O objetivo, estimado 

pelo Tribunal em 4/5 do total, era constituído pela capacidade de geração de lucros 

que a sólida carteira amealhada por todos os sócios tinha aptidão para produzir. O 

subjetivo, estimado pelo Tribunal em 1/5 do total, constituído pela capacidade de 

geração de lucros ligada diretamente ao sócio retirante, sua reputação e capacidade 

de produção médica.  

Embora o Tribunal de Justiça de São Paulo tenha apresentado uma estimativa 

do valor de cada elemento do aviamento (subjetivo e objetivo), definir no caso 
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concreto tal relação é naturalmente tarefa das mais complexas, devendo ocorrer no 

âmbito de perícia judicial por profissional especializado em avaliação de sociedades.  

Wagner José Penereiro Armani sugere que uma forma razoável para se 

verificar a preponderância do aviamento objetivo ou subjetivo reside na análise da 

forma como a sociedade faz o pagamento dos lucros a seus sócios. Se o pagamento 

estiver vinculado à carteira própria do profissional, o aviamento é preponderantemente 

subjetivo. Se, por outro lado, a distribuição de lucros observar o faturamento total da 

sociedade com pagamento proporcional às quotas, estar-se-á diante de um aviamento 

preponderantemente objetivo. Outra forma de se avaliar a relação entre aviamento 

objetivo e subjetivo decorre da mensuração da importância de elementos como o 

nome da sociedade e sua reputação no mercado e a fidelização de clientes à 

sociedade em si, e não propriamente a seus sócios104.  

Fato é que é absolutamente impossível construir uma fórmula unitária para se 

avaliar as sociedades simples de forma satisfatória. Necessariamente, a análise deve 

se dar com base em perícia, no caso concreto e levando-se em consideração as 

peculiaridades da sociedade e de seus sócios, e o sobrevalor decorrente do 

aviamento objetivo e subjetivo. Não é outro o entendimento expresso por Alfredo de 

Assis Gonçalves Neto: 

 

“não parece possível firmar uma posição prévia e uniforme a respeito, 
senão pela análise de cada caso concreto, onde devem ser 
dimensionadas as particularidades que poderão justificar ou não a 
inserção do fundo de comércio no cálculo do valor da quota em relação 
ao qual é rompido o vínculo societário105 

 

Nesse mesmo sentido, Eduardo Azuma Nishi aponta que a decisão sobre a 

inclusão ou não do aviamento na apuração de haveres do sócio retirante deve 

considerar, dentre outros aspectos, os efetivos reflexos que a saída do sócio trará à 

sociedade, sendo que, para tal análise, deve ser levar em conta a dependência que a 

geração de lucros na sociedade tem do sócio retirante106.  

 
104 ARMANI, Wagner José Penereiro. Dissolução Parcial de Sociedade Profissional. Análise Crítica 
e Questões Práticas. Curitiba. Juruá Editora: 2019, p.211.  
 
105 GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. Direito de Empresa: comentários aos artigos 966 a 1.195 do 
Código Civil. 2ed., ver., atual e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. 
 
106 NISHI, Eduardo Azuma. Apuração de Haveres – Novos Paradigmas na Ordem Jurídica. São 
Paulo: Quartier Latin, 2022. p.138 
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Face a tal dificuldade e subjetividade, para se reduzir a insegurança jurídica 

decorrente da sujeição do valuation aos trabalhos periciais e à opinião do juiz sobre a 

aplicação ou não de um ou mais métodos de avaliação, é fundamental que os sócios 

estabeleçam no contrato social, de forma pormenorizada, como desejam que as 

quotas sejam precificadas, podendo, inclusive, prever métodos distintos para 

hipóteses de exclusão de sócio, exercício de direito de retirada, falecimento, etc., 

desde que, naturalmente, não haja abuso ou excessos.  

Infelizmente, contudo, não é o que ocorre como regra no Brasil. Mariana 

Pargendler107, em artigo publicado na Revista de Direito Bancário e Mercado de 

Capitais relata que apenas 52% das sociedades examinadas em sua pesquisa 

possuíam alguma regra específica para apuração de haveres e que, mesmo nestas 

empresas, as regras eram insuficientes. Segundo a autora: 

 

“Cláusulas contratuais que especifiquem os critérios de cálculo ou 
ofereçam à sociedade um prazo mais dilatado para realização de 
pagamento são absolutamente raras, não obstante a importância destas 
questões para a simultânea proteção do sócio e da sociedade”  
 

 

Os sócios podem e devem livremente decidir se pretendem que a avaliação 

se faça de modo patrimonial, com ou sem inclusão de aviamento, ou ainda se 

pretendem adotar métodos econômicos como o fluxo de caixa descontado ou o 

método de múltiplos108. Podem ainda criar fórmulas próprias, baseadas em 

faturamento, lucro, rentabilidade da carteira de clientes etc. O Poder Judiciário, a seu 

turno, deve acatar a livre escolha dos sócios quanto a forma de avaliação, afastando 

sua incidência apenas de modo absolutamente excepcional, quando comprovada sua 

abusividade.  

 
 
107 PARGENDLER, Mariana. O Direito Societário em Ação: análise empírica e proposições de 
reforma. Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais, São Paulo, v.59, jan.2013. 
 
108 Sérgio Campinho assim se manifesta sobre a importância da cláusula contratual que prevê a forma 
de apuração de haveres: “Como se procurou mostrar, o deslinde da questão não admite fórmulas 
prontas e inflexíveis, devendo a disposição sobre haveres ser analisada diante das especificidades de 
cada caso concreto, impondo seja a previsão contratual afastada quando se revelar abusiva, 
sancionando desarrazoadamente o sócio retirante, excluído ou os sucessores do falecido. Por isso, 
recomenda-se que os sócios de forma racional e bem informados definam adequadamente o 
tratamento a ser dado à matéria no pacto social ' CAMPINHO'. Sérgio. Direito de Empresa. 15 Ed. 
rev.e atual. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p.210 
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Hernani Estrella traz importante reflexão sobre o tema, reforçando a 

necessidade de observância das estipulações previamente acordadas entre os 

sócios: 

“Finalmente, também a revisão do contrato deve ser evitada porque, se a 
estipulação não contém vício algum e é suficientemente clara quanto às 
obrigações dos estipulantes, toda a intervenção judicial acabará por 
deformá-la, com perigo de comprometimento da estabilidade e segurança 
das relações jurídicas”109 

 

Apenas na hipótese de ausência de previsão contratual ou de cláusulas 

flagrantemente abusivas, é que deve o Estado Juiz aplicar as disposições dos artigos 

1.031 do Código Civil e 606 do Código de Processo Civil, apurando-se os haveres do 

sócio com base na situação patrimonial da sociedade apurada em balanço de 

determinação, com inclusão do aviamento objetivo e subtração do aviamento 

subjetivo inerente ao sócio que deixa a sociedade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
109 ESTRELLA, Hernani. Apuração de Haveres do Sócio. 5ª ed. atual. por Roberto Papini. Rio de 
Janeiro: Forense, 2010. p.104. 
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7. CONCLUSÃO  

 

No curso deste trabalho buscamos inicialmente diferenciar as sociedades 

simples das sociedades empresárias, anotando a inconsistência dos critérios 

adotados pelo legislador para tal diferenciação. Analisamos também os impactos 

práticos da distinção entre as sociedades simples e empresárias em especial a 

suposta inexistência de aviamento das primeiras, por não exercerem atividade 

empresarial.  

Analisamos as principais razões para se precificar uma sociedade, seja por 

razões comerciais, com utilização, como regra, de métodos econômicos, seja por 

razões societárias, com utilização, como regra, de métodos patrimoniais. Quanto às 

razões societárias, analisamos as principais razões pelas quais a apuração de 

haveres pode ser necessária, quais sejam o exercício do direito de retirada, a exclusão 

de sócio, a morte do sócio ou ainda a falência ou liquidação a pedido de credores.  

Em qualquer hipótese de saída do sócio, salvo quanto ao sócio remisso, 

anotamos ser necessária a precificação da sociedade, para fins de pagamento dos 

haveres. Analisamos então os principais métodos de avaliação (contábil ou 

patrimonial, fluxo de caixa descontado e múltiplos) e qual a metodologia adotada de 

acordo com a legislação e de acordo com a jurisprudência, apontando as principais 

inconsistências nos artigos 1.031 do Código Civil e 606 do Código de Processo Civil, 

em especial no que toca a inclusão ou não do aviamento na apuração de haveres.  

Anotamos ainda que, nas sociedades simples a discussão é ainda mais 

profunda, pois não se trata de discutir se o aviamento deve ou não ser incluído mas, 

antes disso, se ele existe nesta espécie de sociedade. Para analisar tal celeuma, 

buscamos definir o que é aviamento, estabelecimento e fundo de comércio e em 

especial se as sociedades simples podem detê-los.  

A conclusão é afirmativa, haja vista que as sociedades simples tanto podem 

possuir estabelecimento, visto que este é uma universalidade de fato, conforme 
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interpretação do artigo 1.142 em consonância com o artigo 90 do Código Civil, quanto 

podem possuir  aviamento, pois este nada mais é do que a mais valia decorrente da 

capacidade de geração de lucros na atividade.   

Isto não significa, porém que as sociedades simples possam ser avaliadas do 

mesmo modo que as sociedades empresárias, pois o aviamento deve ser dividido em 

objetivo – ligado à capacidade de geração de lucros decorrente da organização 

existente dos bens integrantes do estabelecimento - e subjetivo - conectado com a 

reputação do sócio, seus relacionamentos pessoais, sua capacidade de organização 

do estabelecimento comercial, seu know-how, conhecimento, relacionamentos, e 

experiência para dar execução à sua atividade profissional ou ao objeto social da 

empresa. 

A reputação do sócio, embora seja um direito ligado à sua personalidade, é 

passível de transferência natural para a sociedade, observando-se o fenômeno de 

transformação gradual do aviamento subjetivo em aviamento objetivo. A existência ou 

prevalência de um ou outro tipo de aviamento depende do momento em que a 

precificação ocorre, podendo variar de sociedade para sociedade. Tal fenômeno não 

tem relação com a natureza da sociedade, podendo ser verificado tanto em 

sociedades empresárias quanto em sociedade simples, embora seja naturalmente 

mais proeminente nas últimas.   

Quando um sócio se retira de uma sociedade ele leva consigo o aviamento 

subjetivo e, portanto, não faz sentido que a sociedade o indenize por isto. Por outro 

lado, o sócio deixa na sociedade o chamado aviamento objetivo e por este sim deve 

ser indenizado. Defendemos, portanto, que as sociedades simples possuem 

aviamento, mas que na apuração haveres seja calculado o valor do aviamento objetivo 

e do aviamento subjetivo. Ao sócio retirante somente se indenizará o aviamento 

objetivo, pois o subjetivo permanecerá com ele.  

De qualquer modo, concluímos ser relevante que os sócios busquem 

estabelecer no contrato social as regras que melhor se adaptem à sua realidade, 

inclusive com a possibilidade de adotar diferentes formas de precificação conforme o 

tipo de evento societário, se assim desejarem, sendo primordial que o Poder Judiciário 

somente altere tal escolha em situações excepcionais de abuso.  

Deste modo, não ficam os sócios submetidos às inúmeras incertezas jurídicas 
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que rondam a apuração de haveres nas sociedades simples,seja no que toca ao 

método de apuração dos haveres, seja no que toca à inclusão ou não do aviamento 

no cálculo.   
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