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1. Tema, contexto e modelo de pesquisa predominante

O tema do trabalho será analisar como se dá a apuração de haveres em sociedades
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, em especial analisando a 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 e
proporcionalmente das 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 (sobretudo nas hipóteses
de saída do majoritário).
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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 tem apresentado cada vez mais caraterísticas
de empresa, muitas vezes contratando centenas de funcionários, possuindo marca de
grande valor, carteira de clientes, ponto comercial, dentre outros elementos agregadores
de valor e que são a princípio desconsiderados na apuração de haveres, ao argumento de
que, não sendo a sociedade empresária não pode possuir ela aviamento.
Essa linha de raciocínio, tantas vezes utilizada em decisões judiciais envolvendo
avaliação de sociedades simples parece ser, contudo, incompleta. Isso porque, a rigor, nos
parece que toda sociedade possui aviamento ou então não haveria geração de lucros. O
que de fato ocorre é que em sociedades empresárias o aviamento tende a ser mais
relevante do que a reputação dos sócios, peso que se inverte nas sociedade simples sem
que o aviamento, contudo desapareça, embora em muitos casos seja apenas residual.
Porém, simplesmente concluir que a avaliação das sociedades simples deve
considerar a precificação do aviamento como se empresária fosse também não parece ser
uma medida de justiça, haja vista que a sociedade dificilmente, após a saída de um sócio,
terá o mesmo patamar de lucratividade, clientela e prestígio que antes.
Fica claro 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 empresa (e naturalmente
leva sua reputação consigo) parece atuar como um elemento negativo na precificação da
sociedade.
É necessário, portanto, compreender com exatidão o que diferencia as sociedades
simples das sociedades empresárias e sobretudo porque a lei brasileira decidiu afastar o
caráter empresário das primeiras. O estudo dos conceitos de aviamento e em especial da
reputação como ativo imaterial do sócio serão fundamentais.
Alegar simplesmente que as sociedades simples não devem ter seu aviamento
avaliado (ou que não tem aviamento) simplesmente porque não são empresárias torna o
argumento raso e não parece explicar corretamente o fenômeno estudado.
A reputação do sócio, portanto, parece agregar ao estudo um elemento pouco
considerado pela doutrina e pela jurisprudência, mas que pode justificar a razão pela qual,
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em uma avaliação de sociedade, zerar os haveres “imateriais” do sócio retirante não
representa uma injustiça, mesmo que a sociedade possua aviamento.
Para realização do trabalho, o modelo de pesquisa predominante será a resolução
de problema, utilizando-se como método de abordagem o hipotético-dedutivo e como
procedimento o método dissertativo-argumentativo.
A pesquisa doutrinária será fundamental para a correta construção dos
argumentos, buscando também sempre que possível conhecer a experiencia internacional
sobre o tema, em especial no sistema português, espanhol e italiano, sempre com o foco
na aplicação prática do direito societário, evitando-se discussões excessivamente teóricas.

2. Quesitos

2.1. O que são sociedades simples e o que as diferencia das sociedades
empresariais? Qual a razão e as implicações do modelo adotado pelo sistema
jurídico brasileiro?

Nesse quesito buscaremos nos aprofundar nos conceitos de sociedade simples e
sociedade empresária, com o objetivo de melhor compreender a razão da criação,
pele lei brasileira, dessas duas categorias inexistentes, por exemplo, no direito norteamericano que somente conhece as “corporations”. Outrossim, buscaremos
compreender o impacto dessa diferenciação, sobretudo analisando como a doutrina
e jurisprudência se utilizam desses conceitos para dar lastro jurídico à decisões
envolvendo avaliação de sociedades simples.

2.2. Sociedades simples podem ter caráter empresarial? Podem possuir
aviamento? Caso positivo, esse elemento imaterial deve ser considerado em
sua avaliação?

Nesse quesito buscaremos analisar se a previsão do Art.966 parágrafo único do
Código Civil é absoluta ou se há hipóteses nas quais as sociedades simples agregam
elementos de empresa e, nesse caso, qual deve ser seu enquadramento legal.
Estudaremos o conceito de aviamento e sua precificação, bem como a posição
doutrinária e jurisprudencial acerca de sua inclusão na apuração de haveres em
sociedades simples.
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2.3. A reputação individual do sócio pode ser considerada um ativo imaterial
suprimido da sociedade na retirada desse sócio? É possível precificá-la e, caso
positivo, deve este elemento ser considerado na avaliação da empresa? Qual
a relação entre reputação e aviamento?

Nesse quesito buscaremos estudar a natureza jurídica e o impacto financeiro da
reputação do sócio retirante sobre a sociedade, em especial sua relação com o
aviamento desta. Buscaremos demonstrar que este elemento imaterial é trazido pelo
sócio quando ingressa na sociedade e retirado quando dela se afasta (dado seu
caráter personalíssimo), com repercussões relevantes na capacidade de gerar lucros
da empresa e, portanto, em seu valor.

3. Relevância prática, caráter inovador e potencial de impacto

O tema da apuração de haveres em sociedades de simples é bastante controverso,
em especial quando colocado sob a lente da análise econômica do direito. A relevância
prática e o potencial de impacto estão presentes, pois as conclusões do trabalho poderão
ser aplicadas à todas as sociedades simples, seja na sua constituição (com melhores
práticas de redação do contrato social) seja na sua dissolução parcial (estabelecendo-se
critérios justos e economicamente viáveis para pagamento dos haveres do sócio retirante).
O tema é inovador, pois a doutrina cuida majoritariamente da apuração de haveres
em sociedades limitadas, sendo o tema pouco explorado nas sociedades simples com
características empresariais.

4. Familiaridade do pesquisador com o objeto da pesquisa

Desde a graduação em 2009, tenho me dedicado ao direito empresarial e
societário, em especial às disputas judiciais entre sócios. Anteriormente a este mestrado,
cursei especialização em Processo Civil na PUC/SP e LL.M em Direito Societário no Insper,
justamente buscando agregar conhecimentos processuais e materiais para disputas
societárias.
Nos últimos anos, temos percebido aumento substancial nas demandas societárias
envolvendo profissionais liberais, justamente por discordarem as partes do critério de
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apuração dos haveres. O impacto econômico dessa indefinição é enorme e muitas vezes
inviabiliza a continuidade da empresa.
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