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RESUMO 

 

 O artigo faz um paralelo dos principais métodos de avaliação de empresas, com ênfase 

na apuração de haveres de haveres judiciais em processos de dissolução parcial societária, 

visando demonstrar através de um modelo prático da metodologia sua forma de cálculo e as 

principais variáveis na determinação de seu valor. É apresentada também a influência do 

cálculo do goodwill para se determinar o valor de uma empresa. Em seguida é proposta uma 

nova forma de se apurar o lucro acima do normal com base nas demonstrações de resultado, a 

fim de evidenciar e ponderar os sucessos e insucessos da gestão na obtenção dos resultados, 

alterando a metodologia de cálculo.  

 O presente artigo também visa apresentar as dificuldades e limitações encontradas 

pelo perito contador para se avaliar uma sociedade desde a complexidade do negócio e 

também pela falta de consistência das informações contábeis. Tais situações evidenciam a 

importância e responsabilidade ética do trabalho pericial na determinação do valor da 

sociedade, a fim de buscar o valor justo para as partes envolvidas e para o Magistrado.  

 É apresentado um estudo real que demonstrada o entendimento do judiciário quanto ao 

principal modelo de determinar o valor da empresa, nos processos de dissolução parcial da 

sociedade e a importância do papel do perito contador no contexto nos processos judiciais. 

 

PALAVRAS-CHAVES 

 

 Dissolução parcial societária – Avaliação de Empresas - Apuração de Haveres – 

Goodowill – Lucro acima do normal  -  Limitações do Perito. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Contextualização 

 

Em tempos de crise, o número crescente de fusões, aquisições e o grande volume de 

processos judiciais de cisão, dissolução parcial ou total de sociedades, sem falar do sobe e 

desce das bolsas de valores, gerou enormes oscilações nos preços das ações, justificando o 

crescimento na pesquisa em determinar a melhor metodologia de avaliação societária. É neste 

momento que se encontra as dificuldades em determinar judicialmente o modelo ideal para se 

apurar o valor justo para os acionistas, seja para aquele que permanece na sociedade, quanto 

para o que esteja se retirando da sociedade ou mesmo em caso de sua morte. Dessa forma, 

quando uma das partes se sente prejudicada na negociação extrajudicial e penetra na justiça 

comum com uma ação judicial, o papel do perito contador em apresentar o valor da empresa é 

extremamente importante, a fim subsidiar a sentença por parte dos Magistrados, diminuindo 

as diferenças que as partes envolvidas não conseguiram minimizar nas negociações anteriores 

à fase judicial.  No entanto, a discussão do modelo de avaliação a ser aplicado nos processos 

de dissolução societária tem levado diversas discussões entre os experts da matéria e também 

pelos tribunais. 

Isso porque na apuração de haveres não existe melhor método, mas sim aquele que 

mais se adapta à realidade da empresa a ser avaliada. No caso dos processos judiciais, o papel 

do perito é determinar o valor (o litígio objeto da avaliação), de modo mais justo possível. 

Conforme informação do Dr. Roberto Mattos de Brito – OAB 30.035-MG, o judiciário tem 

avançado e consolidado o modelo de avaliação das sociedades em continuidade, com base no 

Balanço de Determinação, principalmente na apuração de haveres judiciais de cisão ou 

dissolução parcial das sociedades.   

Assim, o artigo em questão visa abordar rapidamente os principais métodos para se 

determinar o valor da sociedade, com ênfase nos processos judiciais de dissolução parcial 

societária. Esse trabalho apresentará alguns pontos de melhoria no cálculo de apuração de 

haveres, com base na metodologia do Balanço de Determinação, apresentado por Ornelas 

(Martinho Maurício Gomes de Ornelas, 2003). Visa-se ponderar de forma mais justa a 

qualidade de gestão até o período base para a dissolução parcial judicial, realizando um 
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paralelo entre a nova proposta desse artigo com o cálculo do Goodwill na apuração de haveres 

proposto por Ornelas.  

 

 A pesquisa também evidenciará as dificuldades e limitações que o perito contador 

encontra para determinar o valor da empresa, seja pela falta dos registros contábeis, pela 

complexidade de avaliar os ativos intangíveis1 e muitas das vezes pela limitação de 

informações pelos sócios remanescentes. Por isso, será demonstrado a importância do 

trabalho ético dos peritos e assistentes nos processos judiciais com a finalidade de garantir o 

valor justo para as partes envolvidas. 

 Por fim, através da apresentação de um estudo de caso cuja metodologia baseia numa 

abordagem exploratória, tem-se o objetivo de demonstrar como o judiciário, no caso o 

Tribunal de Minas Gerais, vem sentenciado a respeito do modelo de apuração de haveres nos 

processos de dissolução societária. Para tal pesquisa, foram levantadas todas as informações 

detalhadas do processo, desde inicial, contestação, laudos e pareceres contábeis. No entanto, 

garante-se o sigilo das partes, uma vez que, o processo não está liquidado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 O termo intangível vem do latin tangere ou toca. Logo, os bens intangíveis são os que não podem ser tocados, 
porque não possuem corpo físico.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 Consideração das metodologias de avaliação patrimonial 

 

Os procedimentos e instrumentos de avaliação de uma sociedade são altamente 

complexos, pois trabalham com variáveis objetivas e subjetivas, utilizando ferramentas 

teóricas, baseando-se inicialmente pelas demonstrações contábeis e por valores que muitas 

das vezes não são contemplados no Balanço Patrimonial, o que chamamos de “Ativos 

Intangíveis”. Assim, quando se inicia os estudos das metodologias aplicadas na determinação 

do valor da empresa, surge à pergunta: Qual o método de avaliação mais adequado para se 

determinar o valor da empresa? No entanto, deve-se considerar que os diversos modelos e 

práticas contábeis, econômicas ou financeiras utilizadas nas metodologias de avaliação, não 

são concorrentes, mas sim complementares, sendo que cada método apresenta sua importância 

e deve ser utilizada, consoante a finalidade da avaliação.  

 Por isso, é importante que o avaliador elabore inicialmente uma análise completa e 

precisa da empresa a ser avaliada, atentando-se para todas as estruturas internas e externas da 

empresa. No caso dos processos judiciais, o perito contador deve se nortear de acordo com a 

sentença proferida e muitas das vezes pela lide2 do processo. 

Nos processos de fusões e aquisições, procedimentos de Due Diligence são utilizados 

para que as partes envolvidas na negociação possam obter as informações que afetam o futuro 

da empresa, ou seja, reduz o valor da empresa. Entenda-se por Due Diligence, o procedimento 

de análise sistemática de documentos e informações de uma empresa, com o objetivo de 

mensurar riscos efetivos e potenciais. Em resumo, é o procedimento que visa apontar o 

passivo oculto, não evidenciado nos demonstrativos contábeis da empresa.  

 Os métodos de avaliação de empresas são numerosos, como exposto acima, e também 

aplicados de acordo com a finalidade e propósito da avaliação.  

 Segundo MARTINEZ (1999, p.3): 

 

“Na prática, usualmente, o avaliador utiliza-se de vários métodos e pondera seu 
resultado para o caso, chegando a um valor que represente a melhor estimativa 
possível do valor econômico da empresa”. 

    

Podemos citar alguns métodos de avaliação de empresas: 

                                                 
2 Lide é o litígio do processo, ou seja, ponto central que gerou o conflito dos interesses. 
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• Avaliação Patrimonial Contábil, ou seja, pelo valor do patrimônio líquido, 

registrado no balanço patrimonial; 

• Avaliação Patrimonial de Mercado, com base no valor do patrimônio líquido 

ajustado conforme preços de mercado dos ativos e passivos; 

• Avaliação com Base no Valor das ações em Bolsas de Valores, sendo um método 

simples e utilizado tanto para as sociedades anônimas de capital aberto quanto para 

as ações negociadas no mercado de ações, inclusive as ações com expressividade 

liquidez de mercado. Tem-se a expressão: Valor da empresa = (Cotação das Ações 

Ordinárias x Qtde. Ações Ordinárias Emitidas) + (Cotações das Ações 

Preferenciais x Qtde. Ações Preferenciais Emitidas). Em resumo, é apurado o 

chamado Valor de Mercado da Empresa; 

• Avaliação com Base no Fluxo de Caixa Descontado, sendo considerado o método 

que abrange os enunciados da área de finanças, pois demonstra a capacidade de 

geração de riqueza da empresa; 

• Avaliação Judicial através da Apuração de Haveres, com base no cálculo do 

Balanço de Determinação e do Goodwill3 

 

A partir de agora, serão aprofundados os conceitos que norteiam os métodos de 

avaliação nos processos de Dissolução Parcial Societária evidenciando as ferramentas e os 

fundamentos teóricos, pois quando existe a necessidade de uma avaliação judicial em virtude 

do rompimento do quadro societário, restringe-se à possibilidade de utilizar métodos de 

avaliação. Isso porque, ao tratar de uma avaliação judicial, torna-se necessária que sejam 

reduzidas todas as subjetividades no cálculo para apurar o valor justo da empresa. Em resumo, 

deve ser preservada a objetividade para que o Magistrado possa sentenciar sem ser ampliado o 

contexto do conflito judicial. 

 

 

2.2 Dissolução Total da sociedade 

 

Os sócios podem descontar a sociedade, isto é, dissolvê-la, caracterizando assim a 

descontinuidade. A dissolução pode ocorrer pelo vencimento do prazo de duração, lembrando 

                                                 
3 Podemos entender por Goodwill como sendo a diferença entre o valor avaliado da empresa e o seu valor de 
mercado. Não confundido com ágio que é a diferença entre o valor da empresa e o valor de mercado. 
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ser lícito4 aos sócios limitarem no tempo as obrigações sociais, delimitando a existência da 

pessoa jurídica. Outra possibilidade de dissolução é quando acontece por consenso unânime 

dos sócios, e, assim, liquida o patrimônio comum e extingue a pessoa jurídica. A dissolução 

também pode ocorrer por meio de ação civil pública, quando o seu objeto social se tornar 

ilícito, ou seja, quando as atividades descritas no contrato social, não forem permitidas por lei. 

Porém a descontinuidade societária mais dramática é a falência, uma das espécies de 

dissolução judicial de sociedade. Inclusive neste caso, apura-se o valor de liquidação com 

base no seu balanço, sendo elaborado pelo liquidante de sociedade dissolvida totalmente. Em 

seu artigo “Valor Patrimonial das Empresas” Francisco Cavalcante ressalta que “o valor de 

liquidação pode ser definido como montante que cada acionista comum espera receber após 

a venda dos ativos tangíveis da empresa e a liquidação dos compromissos com os credores e 

acionistas preferenciais”. Alguns ativos intangíveis como a marca, eventualmente podem ser 

vendidos quando da liquidação da empresa. No entanto, nesse modelo, pressupõe a venda 

forçada dos ativos de uma empresa, com valores menores do que baseado no Valor de 

Mercado dos Ativos. Os ativos intangíveis se extinguem com a liquidação da empresa. Já os 

passivos poderão sofrer efeitos devido ao encerramento, sendo que seus valores devem ser 

considerados na elaboração do Balanço Patrimonial. 

Para MARTINS (2002): 

 

“Ninguém venderia uma empresa em funcionamento por menos do que obteria se a 
fechasse; e ninguém cerraria as portas de uma empresa se ela pudesse ser vendida 
por valor melhor em pleno funcionamento. Logo o valor econômico de uma 
empresa é dado pelo maior dos montantes alcançados, nessas duas alternativas: 
em liquidação ou em marcha”. 

 

 

 

2.3 Dissolução Parcial da sociedade 

 

A dissolução parcial da sociedade será todo o embasamento teórico a ser seguido neste 

trabalho, inclusive no estudo de caso, podendo ser decretada com base na exclusão de sócio 

do quadro societário, operando-se a continuidade da sociedade com o sócio, ou sócios 

remanescentes e determinando-se a apuração de haveres de sócio retirante ou falecido. 

Neste caso, a avaliação da sociedade deve ser realizada na continuidade que precisa 

ser tratada diferentemente do Método do Fluxo de Caixa Descontado, pois neste caso, deseja 

                                                 
4 Permitido por lei. 
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conhecer potenciais futuros da organização, evidenciando os cenários futuros e a 

potencialidade da empresa em gerar riqueza e caixa de seus ativos. A avaliação no caso da 

dissolução parcial deve considerar os resultados anteriores ao evento, sem subjetividade 

proveniente do futuro. 

Segundo ORNELAS (2001, p.142): 

 

“Considerando que os sucessos e insucessos da sociedade avaliada após a data do 
evento não alcançam as quotas do sócio retirante ou pré-morto, só resta 
considerar os lucros operacionais líquidos históricos ajustados do período 
imediatamente anterior ao evento; portanto, descartada a alternativa de lucros 
futuros”. 

 

Quando ocorre o desligamento de um ou mais sócios e a sociedade continua em 

funcionamento, deve-se elaborar o Balanço de Determinação5 para apuração de haveres. Com 

esse instrumento, o Tribunal decidirá se a sociedade irá ou não continuar as atividades e quais 

os haveres são de direito do sócio retirante ou falecido, isto é, qual o montante do patrimônio 

líquido trazido a valores de mercado que cabe ao interessado. 

Conforme ORNÉLAS (2000, p.3), o Balanço de Determinação são “Demonstrações 

contábeis usuais da sociedade em processo de avaliação judicial, em continuidade, refletem 

valores de entrada por força dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e Normas 

Brasileiras de Contabilidade, o que exige que sejam reelaboradas à luz das determinações 

judiciais”.  

A elaboração do Balanço para apuração de haveres deve ser feita por um perito 

contador, nomeado com a finalidade de apurar o montante dos haveres do sócio dissidente, 

excluído ou herdeiro do sócio pré-morto, devendo obedecer aos seguintes critérios: 

• Elaboração do balanço na data do evento; 

• Todos os bens patrimoniais devem ser avaliados pelos respectivos valores 

líquidos de realização; 

• Somente afetarão a apuração de haveres, os eventos patrimoniais ocorridos até 

a data do evento; 

• As quotas de capital serão reembolsadas na forma do contrato social ou 

conforme sentença judicial; 

                                                 
5 É o balanço patrimonial elaborado pelo perito em contabilidade em funções judiciais, que é utilizado para 
determinar o montante dos haveres que cabe ao sócio dissidente, excluído ou aos herdeiros de sócio pré-morto. 
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• Os valores apurados deverão ser atualizados monetariamente durante o período 

entre a data do evento e a data da citação, e, após essa data, acrescidos de juros 

de percentual sentenciado. 

 

A NBCT-4 – DA AVALIAÇÃO PATRIMONIAL fundamenta os procedimentos 

avaliatórios básicos para elaboração do Balanço de Determinação, respeitando os 

pronunciamentos dos Tribunais superiores. Conforme a norma supracitada, dois princípios 

avaliatórios de ativos e passivos norteiam os trabalhos da perícia: 

a) O Item 4.1.6 da NBC-T-4, determina que o valor de mercado deva ser considerado 

pelo preço do ativo praticado à vista, deduzido das despesas de realização e da margem de 

lucro.  

b) Item 4.1.7 da NBC-T-4, relata que o valor presente é aquele que expressa o 

montante ajustado em forma do tempo a transcorrer entre as datas da operação e do 

vencimento, seja crédito ou obrigação.  

 

 A sociedade, por qualquer motivo, pode ser reduzida a um único sócio (unicidade 

social), rompendo com a necessária pluralidade de sócios prevista no Direito Brasileiro, o que 

conduzirá à dissolução da sociedade.  O Artigo 1.031 do Código Civil esclarece: 

 

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

  

 No entanto, o Art. 1.033, IV, do Código Civil, com base na preservação das 

atividades negociais, fruto do reconhecimento de sua função social, assegura um prazo de 180 

dias para que seja recomposta a pluralidade social, transferindo-se parte das quotas para 

outrem. 

 

 

2.4  Goodwill em apuração de haveres 

 

Antes da discussão a respeito da aplicação do Goodwill dentro do cálculo de apuração 

de haveres, é importante esclarecer o seu conceito e suas influências no processo de avaliação 

das empresas. Normalmente, costuma-se confundir ágio com Goodwill, que estão longe de 
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serem sinônimos. Goodwill pode ser entendido como o excesso de lucros, enquanto o ágio é o 

valor que o comprador está disposto a pagar.  

ORNÉLAS (2001, p.141) afirma:  

 

“Considerando que o patrimônio líquido consignado no Balanço de Determinação 
já reflete o valor econômico de cada um dos elementos patrimoniais da sociedade 
avaliada na data base do evento, sancionado pelo mercado, para finalizar o 
processo avaliátorio, é necessário mensurar se o todo patrimonial é superior à 
somatória dos valores individuais daqueles elementos; em outras palavras, resta 
constatar e existência ou não do chamado efeito sinérgico, originário da 
combinação dos elementos patrimoniais entre si”.  

 

Ainda segundo ORNÉLAS (2001), tal efeito sinérgico é a capacidade que uma 

empresa possui de gerar lucros acima do que pode ser considerado normal. 

MARTINS (2002) coloca que, se uma empresa gera lucros tidos como normais e 

razoáveis para seu setor de atividade, poucos investidores estariam dispostos a pagar por ela 

mais do que gastariam para montá-la, admitindo-se evidentemente que o tempo de montagem 

seja considerado curto. O investidor é atraído a desembolsar um valor maior do que o 

patrimônio líquido a preços de mercado ou o que gastaria para a montagem de uma empresa, 

somente se o empreendimento fosse capaz de produzir lucros classificados acima de um 

padrão mínimo admitido como normal. 

Aplicando dentro do conceito de apuração de haveres, identifica-se o Goodwill quando 

a sociedade é capaz de gerar Lucro Operacional Líquido acima do que possa ser considerado 

normal. Para encontrar o Lucro Operacional Líquido dito Normal, aplica-se a taxa do custo do 

capital próprio sobre o Ativo Operacional Líquido a valor de mercado. Se o Lucro 

Operacional Líquido for superior ao Lucro Operacional Líquido Normal, a diferença refere-se 

à perpetuidade financeira, base de cálculo para o Goodwill, encontrado com a aplicação da 

taxa do custo do capital próprio. 

Caso seja constatado que o Goodwill possa ser realizado futuramente, ele deve ser 

reavaliado para a apuração de haveres. Conclui-se então que o autor em comento (ORNELAS, 

2003) apresenta uma proposta de apuração de haveres em processos judiciais com certa 

objetividade. Entretanto, não perde o caráter subjetivo, já que se baseia na atualização de 

todos os Ativos e Passivos, a preço de mercado mais o Goodwill.  

A seguir será evidenciado de forma prática o modelo de apresentação sugerido por 

ORNELAS, com base nos Demonstrativos Contábeis (Balanço Patrimonial e Demonstração 

de resultado), com o objetivo de demonstrar o valor da empresa a partir da apuração do 

Balanço de Determinação e apresentar de forma didática o cálculo do Goodwill:  
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Descrição da Conta
AJUSTES 

AVALIATÓRIOS
2,008 2,007 2,006 2,005 2,004

ATIVO CIRCULANTE 561,763 552,053 657,122 577,290 473,713 375,271 
FINANCEIRO 77,158 73,058 256,310 294,365 183,064 136,554 
Caixa e Bancos 18,227 18,227 13,984 14,601 3,651 268 
Aplicações Financeiras 58,931 54,831 242,326 279,764 179,413 136,286 
OPERACIONAL 484,605 478,995 400,812 282,925 290,649 238,717
Créditos 316,899 320,123 263,716 186,791 187,341 156,320 
Estoques 116,473 109,397 81,852 68,912 66,104 57,422 
Outros 51,233 49,475 55,244 27,222 37,204 24,975

ATIVO NÃO CIRCULANTE 824,851 797,751 504,011 489,292 429,148 427,902 
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 52,765 54,383 75,850 112,551 104,971 103,097 
Créditos Diversos 52,765 54,383 75,850 112,551 104,971 103,097 
PERMANENTE 772,086 743,368 428,161 376,741 324,177 324,805 
Investimentos 512,311 475,699 231,204 253,891 213,127 199,387 
Imobilizado 218,235 200,036 187,556 110,182 98,810 111,428 
Diferido 41,540 67,633 9,401 12,668 12,240 13,990 
TOTAL DO ATIVO 1,386,614 1,349,804 1,161,133 1,066,582 902,861 803,173 

Descrição da Conta
AJUSTES 

AVALIATÓRIOS
2,008 2,007 2,006 2,005 2,004

PASSIVO CIRCULANTE 206,519 197,328 180,275 150,171 145,270 124,394 
FINANCEIRO 14,943 12,722 2,295 16,439 12,064 28,890 
Empréstimos e Financiamentos 14,943 12,722 2,295 16,439 12,064 28,890 
OPERACIONAL 191,576 184,606 177,980 133,732 133,206 95,504 
Fornecedores 97,211 93,707 78,616 39,731 50,697 26,294 
Impostos, Taxas e Contribuições 13,789 13,468 11,802 15,687 9,580 7,245 
Dividendos a Pagar 1,209 1,158 3,522 2,780 22,688 24,684 
Provisões para Contingências 4,789 4,446 5,865 12,596 4,796 4,718 
Outros 74,578 71,827 78,175 62,938 45,445 32,563 

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 1,180,095.0       1,152,476.0       980,858.0          916,411.0          757,591.0          678,779.0          
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO           278,678.0           270,915.0           223,302.0           263,733.0           232,269.0           197,301.0 
Empréstimos e Financiamentos 109,321                          112,135                54,138                35,179                51,059                37,534 
Provisões para Contingências 25,876                              20,405                13,140                24,456                19,384                18,508 
Outras Provisões 55,198                              45,673                61,979              129,379              116,581              101,623 
Dívidas com Pessoas Ligadas 84,322                              88,573                89,433                68,681                38,573                32,822 
Outros 3,961                                  4,129                  4,612                  6,038                  6,672                  6,814 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO              901,417              881,561              757,556              652,678              525,322              481,478 
Capital e Reservas 569,140             569,140             483,805             352,125             304,830             282,960             
Lucros Acumulados e Reservas 332,277                          312,421              273,751 300,553             220,492             198,518             
TOTAL DO PASSIVO 1,386,614 1,349,804 1,161,133 1,066,582 902,861 803,173

ATIVO

PASSIVO

Balanço Patrimonial Padronizado para Fins de Anális e

 

 

Descrição da Conta 2,008 2,007 2,006 2,005 2,004
RECEITA LÍQUIDA 1,258,406 1,233,704 1,061,082 878,120 743,197
(-) Custos da Receita Líquida (699,602) (664,012) (584,809) (515,678) (463,683)
LUCRO BRUTO 558,804 569,692 476,273 362,442 279,514
(-) Despesas Operacionais (451,525) (416,128) (336,279) (298,978) (249,417)
Receitas Financeiras 36,393 43,891 47,139 27,176 53,420
Despesas Financeiras (18,300) (19,525) (24,706) (21,584) (17,158)
LUCRO OPERACIONAL I 125,372 177,930 162,427 69,056 66,359
(+/-) Resultado da Equivalência Patrimonial 15,937 (22,686) 43,046 17,936 17,746
LUCRO OPERACIONAL II 141,309 155,244 205,473 86,992 84,105
(+/-) Resultado Não Operacional 6,621 2,074 (5,776) 20,879 (703)
LUCRO ANTES DO IR 147,930 157,318 199,697 107,871 83,402
(-) Imposto de Renda (30,977) (42,918) (34,675) (12,321) (1,450)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 116,953 114,400 165,022 95,550 81,952

Demonstração de Resultados Padronizada para Fins de  Análise

 



 13

Itens Patrimoniais Valor Contábil
Valor de 
Mercado

Ajustes 
Avaliatórios Ganhos/Perdas

Ativo Circulante Operacional 478.995 484.605 Cálculo contábil 5.610
Ativo Permanente Operacional 200.036 218.235 Laudo engenharia 18.199
( = ) Ativo Operacional Total 679.031 702.840 Soma 23.809
( - ) Passivo Operacional (318.535) (330.268) Cálculo contábil (11.733)
( = ) Ativo Operacional Líquido - AOL 360.496 372.572 Soma 12.076
Disponibilidades 73.058 77.158 Cálculo contábil 4.100
Ativo não Operacional 597.715 606.616 Cálculo contábil 8.901
( - ) Passivo Financeiro (124.857) (124.264) Cálculo contábil 593
( - ) Contingências (24.851) (30.665) Cálculo contábil (5.814)
( = ) Ativo não Operacional Líquido 521.065 528.845 Soma 7.780
( - ) IR Ganhos de Capital 0 (6.950)Ganhos de Capital 19.856
Patrimônio Líquido - VS 881.561 1.077.348 Lucro Normal
Patrimônio Líquido Contábil 881.561 901.417 AOLvm 372.572
Ganhos de Capital Líquido 0 12.906 i 12%
Goodwill 0 163.025 LN = AOLvm * i 44.709

35% Taxa de Juros 12%

Itens Patrimoniais Valor Contábil
Valor de 
Mercado

Lucro Operacional 98.880 98.880
Receitas Financeiras 41.604
Despesas Financeiras (20.255) LOL 64.272
Resultado dos Ativos não Operacionais 14.396 LN 44.709
Resultados não Operacionais 4.619 LAN = LOL - LN 19.563
Lucro Antes do IR 139.244 98.880 i 12%
IR (48.735) (34.608) G = LAN / i 163.025
Lucro Líquido 90.509 64.272

Mercado Contábil Individual
535.600 360.496 372.572
528.845 521.065 528.845

(6.950) 0 (6.950)
0 0 163.025

1.057.495 881.561 1.057.492
175.934

12.906
163.025
175.931

Demonstração da Diferença Avaliatória
Ganhos de Capital Líquido
Goodwill

Goodwill

Diferença Avaliatória

APURAÇÃO DE HAVERES EM PROCESSOS JUDICIAIS

Diferença

Valor da Sociedade
Valor do Ativo Operacional Líquido a Taxa de Juros
Ativo não Operacional Líquido
( - ) IR Ganhos de Capital
Goodwill
Valor da Sociedade

Resultados

Alíquota do IR

 

 

Observa-se que o valor do Goodwill não está refletido no balanço patrimonial, 

pertencendo à empresa como um todo, ou seja, não existe separadamente de acordo com a 

característica individual de um ativo ou passivo. Inclusive vários autores classificam o 

Goodwill quanto a sua origem. No caso de PATON e PATON, JR (ORNÉLAS 2001, p.135) 

classifica sua origem da seguinte forma: Goodwill comercial, industrial, financeiro e político, 

variando desde a potencialidade da carteira de clientes, baixo turnover6 de empregados até o 

nível de relações que a sociedade possui com o Governo.   

                                                 
6 No contexto de Recursos Humanos, que representa a rotatividade dos funcionários, ou seja, índice de 
movimentação entre as admissões e demissão. 
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Como a presente pesquisa visa abordar a dissolução parcial societária para fins 

judiciais, o cálculo do Goodwill não adquirido se processa através de perícia contábil, que 

comprove a capacidade da empresa que está sendo avaliada. Assim sendo, demonstra que em 

um determinado período (sugere-se que a perícia deva abordar os últimos cinco anos) a 

empresa tem capacidade em gerar lucros operacionais líquidos acima do normal. É importante 

lembrar que nem sempre a empresa terá capacidade em gerar lucros operacionais líquidos de 

seus ativos, e assim encontra-se um fator de redução do valor da sociedade chamado de 

badwill ou Goodwill negativo, característica principal de sociedades deficitárias.   

 O objetivo do cálculo do Goodwill a partir do balanço de determinação visa, portanto, 

apresentar o valor da sociedade avaliada, sendo a somatória do valor do patrimônio líquido a 

valores de mercado, apurado segundo os critérios que serão descritos abaixo, e o Goodwill .  

Valor da Sociedade = PL (valor mercado) + Goodwill (G) 

 

 Inicialmente o cálculo do Goodwill não adquirido7, segundo ORNLÉLAS (2001), 

consiste na mensuração do lucro operacional líquido normal (LN), ou seja, o lucro gerado 

pelo ativo operacional líquido (AOL) a valores de mercado, aplicado à taxa do custo de 

capital próprio. Sendo o ativo operacional líquido (AOL) a somatória dos ativos circulantes 

operacionais (ACO) e dos ativos permanentes operacionais (APO), deduzido dos passivos 

operacionais (PO), ou seja, AOL = ACO + APO – PO, assim temos: 

Lucro Normal = Ativo Operacional Líquido x Custo de Capital Próprio, ou,                

LN = AOL x CCP 

 

 O Custo de Capital Próprio (CCP) está apresentado no demonstrativo de cálculo 

acima, pois ORNÉLAS (2001) evidencia a taxa permitida por lei, conforme Lei da Usura, em 

seu artigo primeiro, fixada em 12% (doze por cento) ao ano. Nos cálculos para negociação 

extrajudicial a taxa pode ser adequada para ajustar a realidade de cada negócio, de acordo 

com sua cesta de investimento, ou seja, de acordo a TMA (Taxa Média de Atratividade) a fim 

de garantir a aproximação da realidade da avaliação da sociedade. Porém, estaremos 

considerando a taxa de 12% em virtude do presente trabalho voltar-se para uma avaliação 

judicial. 

A próxima etapa consiste na apuração dos lucros operacionais líquidos gerados pela 

empresa avaliada. Pode-se dizer que o lucro operacional líquido da empresa é o lucro gerado 

                                                 
7 Ativo intangível que forma naturalmente pela combinação dos ativos da atuação da sociedade. O Goodwill 
adquirido em resumo é a diferença entre o preço de aquisição e valor patrimonial, denominada ágio. 
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pelas operações da mesma, excluídas as receitas e despesas financeiras e deduzidas as 

provisões tributárias incidentes sobre este lucro, considerando-se também, despesas que não 

afetam o caixa como, por exemplo, depreciação e amortização, como despesas efetivas e 

redutoras deste lucro. 

Outros resultados gerados por ativos de natureza não operacional devem ser excluídos 

deste lucro líquido operacional. 

Assim, conforme a fórmula abaixo tem-se que: 

 

LOL = LL + ((DF – RF) +/- RNO) – PT, sendo LOL = Lucro Operacional Líquido. 

 

LL = Lucro Líquido 

DF = Despesas Financeiras / RF = Receitas Financeiras 

RNO = Resultados Não Operacionais 

PT = Provisões Tributárias sobre o Lucro Operacional 

 

Veja que o perito deve trabalhar com dados que busquem aproximar a avaliação à 

realidade na data do evento, todos os dados históricos devem estar corrigidos monetariamente, 

evitando eventuais sazonalidades operacionais ou comerciais, quedas ou crescimentos 

acentuados que poderão não se repetir no futuro. ORNÉLAS (2001) recomenda a utilização 

de resultados auferidos em vários exercícios sociais subsequentes, apurando-se assim, o Lucro 

Operacional Líquido médio histórico ajustado, através de média simples. 

No caso do Lucro Operacional Líquido médio histórico ajustado (LOLmha), se 

apresentar um valor ao Lucro Normal (LN), pode-se dizer que esta empresa possui um valor 

adicional, ou um Goodwill não adquirido, pois é capaz de gerar lucros considerados acima do 

normal, conforme demonstrado abaixo: 

 

Lucro Acima do Normal (LAN) = Lucro Operacional (LO L) médio histórico ajustado – 

Lucro Normal (LN), ou, LAN = LOLmha  - LN 

 

Finalmente, para se mensurar o valor deste 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, neste exemplo, a 12% ao ano. Desta forma, o 
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valor do Goodwill segundo ORNÉLAS (2001), será igual ao Lucro Acima do Normal (LAN) 

dividido pelo custo de capital próprio (CCP): 

   

Goodwill (G) = LAN / CCP 

 

 Com base nos fundamentos teóricos colocados acima e com os valores apresentados 

no quadro de apuração de haveres, o valor da sociedade encontrado foi de R$ 1.057.495, com 

um Goodwill de R$ 163.025. Veja no quadro da pág. 11 que a diferença entre o valor de 

mercado da sociedade é apurado através dos ajustes avaliatórios comparados aos valores de 

mercado. Essa diferença é explicada pelo ganho de capital líquido mais o Goodwill.  

  

 

2.5  Proposta de adequação no cálculo do Goodwill 

 

O modelo sugerido por ORNELAS (2003) calcula os lucros operacionais a partir da 

média simples, não ponderando os sucessos e insucessos da organização, e nem projetando a 

possibilidade que a qualidade da gestão societária influi na expectativa dos lucros acima do 

normal na perpetuidade. A perpetuidade é o valor presente dos fluxos de caixa futuros - do 

último exercício projetado para o período explícito até o "infinito”, ou seja, o método 

contempla a expectativa de continuidade da empresa. Pode-se dizer então, que a perpetuidade é 

a capacidade da companhia obter sucesso em sua atividade por tempo indeterminado, visando 

sempre à continuidade das atividades.  

 Com base neste caso, é sugerido que seja ponderado o Lucro Operacional com base no 

retorno do Lucro Líquido sobre o Patrimônio Líquido (LL/PL), ambos corrigidos 

monetariamente, conforme sugerido por ORNÉLAS (2003), visando reconhecer com maior 

precisão a influência dos sucessos e insucessos da organização, em virtude da redução do 

desvio padrão, com base na média aritmética ponderada. 

A utilização da média aritmética ponderada deve ser aqui utilizada pelo Perito 

Contábil, corrigindo-se os pesos representados pelas amostras dos valores, uma vez que o 

trabalho pericial é científico, quantitativo e qualitativo, objetivando assim os trabalhos 

periciais. 

O que faz a média ponderada é, por exemplo, numa coleção formada por “n” números, 

de forma que cada um esteja sujeito a um peso ou ponderação, respectivamente. Assim a 
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média ponderada desses “n” números é a soma dos produtos de cada um deles por seus 

respectivos pesos, dividido o resultado pela soma de pesos. Veja a exemplificação abaixo: 

 

Matemática – nota 8, porém com Peso 2 
Português – nota 5, com Peso 4 
História – nota 10, com Peso 3 
 
(8x2) + (5x4) + (10x3) = (16 + 20 + 30) = 66 = 7,3 
            (2 + 4 + 3)    9         9 

 

Assim, no exemplo acima, em que a simples média aritmética resultaria em 7,67, 

considerando-se que a matéria de português tem um peso maior, porém com uma nota menor 

que as demais, tal média foi diminuída quando se ponderou tais pesos, ou seja, a média 

ponderada foi de 7,3 apenas. 

 Com base nesse novo conceito e com base nos mesmos demonstrativos contábeis, será 

apresentada uma proposta de adequação ao modelo anteriormente apresentado, com o 

objetivo de aproximar o impacto na qualidade da gestão, com os resultados apurados.  

 

Descrição da Conta 2,008 2,007 2,006 2,005 2,004
RECEITA LÍQUIDA 1,258,406 1,233,704 1,061,082 878,120 743,197
(-) Custos da Receita Líquida (699,602) (664,012) (584,809) (515,678) (463,683)
LUCRO BRUTO 558,804 569,692 476,273 362,442 279,514
(-) Despesas Operacionais (451,525) (416,128) (336,279) (298,978) (249,417)
Receitas Financeiras 36,393 43,891 47,139 27,176 53,420
Despesas Financeiras (18,300) (19,525) (24,706) (21,584) (17,158)
LUCRO OPERACIONAL I 125,372 177,930 162,427 69,056 66,359
(+/-) Resultado da Equivalência Patrimonial 15,937 (22,686) 43,046 17,936 17,746
LUCRO OPERACIONAL II 141,309 155,244 205,473 86,992 84,105
(+/-) Resultado Não Operacional 6,621 2,074 (5,776) 20,879 (703)
LUCRO ANTES DO IR 147,930 157,318 199,697 107,871 83,402
(-) Imposto de Renda (30,977) (42,918) (34,675) (12,321) (1,450)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 116,953 114,400 165,022 95,550 81,952

Demonstração de Resultados Padronizada para Fins de  Análise

 

 

Descrição da Conta 2,008 2,007 2,006 2,005 2,004 Resultado
Lucro Operacional (Lucro Bruto - DO) 107,279 153,564 139,994 63,464 30,097 98,880
Lucro Líquido 116,954 114,401 165,023 95,551 81,953
PL Inicial 764,607 643,155 487,655 429,771 399,525

LUCRO OPERACIONAL  107,279         153,564         139,994         63,464           30,097           494,398         
RETORNO LUCRO LÍQUIDO / PL 14% 24% 29% 15% 8% 90%
PONDEDAMENTO DO LUCRO OPERACIONAL 15,019           36,855           40,598           9,520             2,408             104,400         

Lucro Operacional PonderadoLucro Operacional Ponderado
(Retorno LL/PL  dividido pela base ponderada)

Demonstração de Ponderamento do Lucro Operacional

116,000       
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 Observa-se que a com base no cálculo do ponderamento do Lucro Operacional, o novo 

cálculo apresentou um novo valor de R$ 116.000, uma variação de 17% comparada com o 

valor do Lucro Operacional sem o ponderamento (R$ 98.880).   

 Assim, segue abaixo o novo demonstrativo de apuração de haveres, com base no 

Lucro Operacional ponderado pelo retorno do Lucro Líquido sobre o Patrimônio Líquido. 

 

Itens Patrimoniais Valor Contábil
Valor de 
Mercado

Ajustes Avaliatórios Ganhos/Perdas

Ativo Circulante Operacional 478,995 484,605 Cálculo contábil 5,610
Ativo Permanente Operacional 200,036 218,235 Laudo engenharia 18,199
( = ) Ativo Operacional Total 679,031 702,840 Soma 23,809
( - ) Passivo Operacional (318,535) (330,268) Cálculo contábil (11,733)
( = ) Ativo Operacional Líquido - AOL 360,496 372,572 Soma 12,076
Disponibilidades 73,058 77,158 Cálculo contábil 4,100
Ativo não Operacional 597,715 606,616 Cálculo contábil 8,901
( - ) Passivo Financeiro (124,857) (124,264) Cálculo contábil 593
( - ) Contingências (24,851) (30,665) Cálculo contábil (5,814)
( = ) Ativo não Operacional Líquido 521,065 528,845 Soma 7,780
( - ) IR Ganhos de Capital 0 (6,950) Ganhos de Capital 19,856
Patrimônio Líquido - VS 881,561 1,170,081 Lucro Normal
Patrimônio Líquido Contábil 881,561 901,417 AOLvm 372,572
Ganhos de Capital Líquido 0 12,906 i 12%
Goodwill 0 255,758 LN = AOLvm * i 44,709

35% Taxa de Juros 12%

Itens Patrimoniais Valor Contábil
Valor de 
Mercado

Lucro Operacional 116,000 116,000
Receitas Financeiras 41,604
Despesas Financeiras (20,255) LOL 75,400
Resultado dos Ativos não Operacionais 14,396 LN 44,709
Resultados não Operacionais 4,619 LAN = LOL - LN 30,691
Lucro Antes do IR 156,364 116,000 i 12%
IR (54,727) (40,600) G = LAN / i 255,758
Lucro Líquido 101,637 75,400

Mercado Contábil Individual
628,333 360,496 372,572
528,845 521,065 528,845

(6,950) 0 (6,950)
0 0 255,758

1,150,228 881,561 1,150,225
268,667

12,906
255,758
268,664

Demonstração da Diferença Avaliatória
Ganhos de Capital Líquido
Goodwill

Goodwill

Diferença Avaliatória

APURAÇÃO DE HAVERES EM PROCESSOS JUDICIAIS

Diferença

Valor da Sociedade
Valor do Ativo Operacional Líquido a Taxa de Juros
Ativo não Operacional Líquido
( - ) IR Ganhos de Capital
Goodwill
Valor da Sociedade

Resultados

Alíquota do IR

 

 

 Veja que houve uma adequação do valor de mercado, comparado com apuração de 

haveres anterior, ou seja, o valor da sociedade passou de R$ 1.057.495 para R$ 1.150.228, 

uma variação de 8,7 %. Com isso, o valor do Goodwill também foi ampliado, pelo aumento 

da diferença avaliatória entre o valor ajustado da sociedade comparado com o valor do 

patrimônio líquido. 
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 Pode se questionar que tal metodologia amplia a subjetividade do cálculo do Goodwill.  

Mas, vale lembrar que o cálculo a partir de uma média simples pode ser também considerado 

uma metodologia que não visa representar dentro dos fundamentos matemáticos, isto é, 

mostra com objetividade o impacto dos sucessos e insucessos da gestão no período analisado. 

Isso porque nos cálculos matemáticos utiliza-se o desvio padrão para medir a variabilidade 

dos dados. Então quanto mais dispersos forem os dados, maior será o valor do desvio padrão, 

e, o contrário, quanto mais homogêneos forem os dados, menor será o desvio padrão. 

 Com base nesta argumentação, esse trabalho defende que deve haver a ponderação do 

lucro operacional. Mas pode ser questionada a ponderação a partir do lucro líquido sobre o 

patrimônio líquido (LL/PL), neste caso, acredita-se que esta é a melhor base para se ponderar, 

pois o lucro líquido é a garantia necessária para que empresa possa garantir a continuidade da 

organização e tenha a capacidade de garantir o reinvestimento de seus ativos. É evidente que 

o modelo proposto não visa discutir os fundamentos financeiros, que complementam o 

retorno sobre o capital próprio, como a alavancagem financeira ou mesmo o giro dos ativos. O 

foco principal é reduzir o nível de desvio padrão, que a média simples influencia no calculo 

do Goodwill.   

 

 

2.6 Limitações e Dificuldades do Perito  

 

 Como já informamos anteriormente, o perito contador tem uma importância 

fundamental para se determinar o valor de uma empresa, no âmbito do judiciário, pois o 

Magistrado, leigo em contabilidade e finanças, quando o nomeia, deposita toda sua confiança 

e credibilidade para resolução do conflito, sobre a responsabilidade do Perito.  

 No momento do trabalho pericial, este profissional pode se deparar com sociedades 

que permanecem em franca atividade, como também empresas com atividades totalmente 

paralisadas e com suas equipes de gestão totalmente desmontadas. E a busca da prova pericial 

é de extrema importância para que o perito contador possa conhecer com detalhe toda 

atividade e por essas dificuldades o seu diagnóstico acerca da sociedade fica amplamente 

dificultado.  

 Conforme mencionado por ORNÉLAS (2003), em raríssimos casos, constata-se a 

transcrição do balanço especial ou de determinação nos livros contábeis, o que a teor do 

parág. 2º, doa art. 1.184, combinado com o art. 1.031, do Código Civil de 2002, deveria ser 

obrigatórias em todos os eventos, inclusive várias empresas não mantêm os livros mercantis 
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escriturados. Com isso, questiona-se como avaliar uma sociedade, sem os livros mercantis 

devidamente escriturados, lembrando que a apuração de haveres deve merecer a credibilidade 

judicial.  

 Lembra-se que para a base do cálculo do Goodwill é utilizado o lucro operacional. 

Imagina analisar uma empresa que não possui um sistema de custeio integrado à 

contabilidade, onde o resultado é reconhecido por meio do arbitramento do estoques com base 

no melhor preço de venda. Será que realmente a margem real da atividade aproxima-se desse 

conceito? A empresa consegue evidenciar com precisão o impacto do resultado econômico do 

caixa? Qual margem de contribuição poderá estar afetando o resultado da atividade? Todas 

estas perguntas se resumem nas dificuldades encontradas pelo Perito que são vastas. Além 

disso, o trabalho do profissional deverá ser dimensionado de acordo com a qualidade e 

abertura das informações que serão disponibilizadas. 

 Por essa razão, em alguns casos com maior complexidade, o perito não pode basear 

seus honorários e afirmar o compromisso de entrega de seu laudo apenas com a leitura do 

processo. Ele deve realizar um pré-levantamento para ter uma visão objetiva das dificuldades 

que serão encontradas no desenvolvimento de seu trabalho. 

 Dessa forma, imagina-se trabalhar com os ativos intangíveis da sociedade, onde 

muitas das vezes, as informações são sonegadas pelos sócios remanescentes, seja para 

prejudicar o trabalho do perito ou para prolongar a decisão judicial. Por isso, a Lei 

11.638/2008 e a medida provisória MP-449/09 tem trabalhado para que as empresas já 

aproximem a realidade dos números contábeis com os valores do mercado. A normalização 

do IASB – International Accounting Standard Board (IASB), de número IAS 38, expressa a 

necessidade de confiabilidade para o reconhecimento do Goodwill e que esteja assegurada a 

continuidade da prosperidade da empresa, o que tende a facilitar para um grupo pequeno de 

empresas o trabalho pericial, mas na grande maioria das empresas a realidade continuará 

totalmente diferente. 

 As dificuldades, inclusive pela própria complexidade da atividade, podem limitar o 

trabalho do perito, entretanto, o mesmo deverá dentro de suas possibilidades apresentar 

subsídios para o Magistrado proferir a sentença. Quantos casos em nosso país, por falta de 

registro contábil e da limitação do inventário do patrimônio, o valor da empresa é decidido 

pelos valores consolidados no contrato social, quais serias as perdas para uma dar partes pelo 

arbitramento desses valores. 

 Conforme relata ORNÉLAS (2003, p. 168), o perito contador deve, no momento de 

constatar que a sociedade ainda existe juridicamente (mas não de fato) e também não 
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conseguindo localizar qualquer tipo de ativo a ela pertencente, informar ao magistrado por 

meio de seu laudo pericial contábil que os haveres do sócio. 
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3. ESTUDO DE CASO 

 

 

 O referido estudo de caso trata-se de uma Ação de Dissolução Parcial de Sociedade 

Comercial proposta por LW Comércio e Representações Ltda contra CM Ltda e Outros, 

objetivando retirar-se da sociedade, com apuração e recebimento de haveres. 

 

 

3.1 Contextualização 

 

 A empresa LW participou do quadro societário da empresa CM entre os períodos de 

1986 a 1988, com 9,6% das quotas, porém apenas 9,2% totalmente integradas. No final de 

1988 (precisamente em 14.10.1988), a empresa LW entrou com uma ação na 1ª Vara Civil da 

Comarca de Uberlândia com o pedido de liquidação parcial, uma vez que se sentiu 

prejudicada pelos valores que os demais acionistas propuseram pela sua participação na 

sociedade. 

 Em primeira instância, a sentença de folhas 239/242 acolheu o pedido inicial, contra 

o qual os réus interpuseram recurso de apelação em virtude a morosidade dos processos 

judiciais, baseando que atualmente (2009) os valores ainda são questionados na justiça, mais 

de 20 anos após protocolo da inicial. A sentença em 1ª instância para fins de apuração de 

haveres foi proferida em 1995, pelo acórdão de fls. 352/258 deferindo parcialmente e 

determinando a apuração de haveres. No entanto, o Ilustre Perito Contador apresentou através 

das folhas 455/457 a apuração de haveres, com base no laudo de folhas 458/491, alegando que 

foram obedecidas as formalidades legais pertinentes. Com a observância de critérios objetivos 

e justos foi proferida a sentença de fls. 704/706, após pareceres e impugnações a respeito do 

laudo apresentado. 

 Em resumo, a apuração de haveres apresentou como evento para cálculo o Balanço 

de Determinação com base no ano de 1994, apurando o Goodwill, através de avaliações dos 

ativos e passivos, além da apuração do ganho de capital. Com essa decisão novamente a 

empresa CM Ltda e Outros interpuseram apelação (fls 712/741 e 782/793).  

 A apelação penetrada pela CM Ltda. baseia-se que o cálculo da apuração de haveres 

deveria utilizar o Balanço Patrimonial de 1988, data do evento que a empresa LW Comércio e 

Representação Ltda retirou-se da sociedade. Assim, como calcular e apurar um valor da 

sociedade para uma empresa que não participou das principais ações que promoveram o 
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crescimento e a alavancagem da sociedade de 1988 para 1994? Como as atividades iniciaram 

em 1986 não deve falar em atualizações dos ativos, ou seja, apurar possíveis ganhos de 

capital, uma vez, que o Balanço Patrimonial de 1998 representa a realidade dos negócios na 

presente data.  

 Em 2ª instância e inclusive em sentença superior, em 14/06/2005, foi atendida a 

apelação por parte da CM Ltda e proferida a sentença, onde ambas as empresas aceitaram a 

decisão dos Desembargadores em realizar a apuração de haveres com base no Balanço 

Patrimonial de 1998 e sem ajustes avaliatórios dos ativos e passivos. Pode-se destacar com 

base nos conceitos enunciados do Goodwill que esse valor está relacionado ao crescimento da 

empresa em razão do esforço, do trabalho e da criatividade de seus administradores. Assim, a 

empresa LW Comércio e Representações Ltda. não participou da escolha acertada de novos 

mercados e de novos caminhos para a expansão do negócio, movimentos dos quais a sócia 

que se afastou certamente não fez parte, posto que, pela realidade dos fatos, está fora da 

empresa desde 1989. Conforme dito em fl. 1435 “Nesse caminhar, não vejo como incorporar 

tal valor (Goodwill) ao cálculo do montante devido à sócia que se retira, uma vez que a 

ascensão da empresa foi impulsionada após desligamento da autora da administração”.  

 Desta forma, após 23 anos da saída da empresa LW do quadro societário, é 

sentenciado e nomeado novo perito contábil, já que o primeiro perito falecera. Em vista disso 

seria apresentado um novo cálculo de Apuração de Haveres com base no Balanço Patrimonial 

de 1988, dentro dos critérios contábeis de apuração de haveres, levando-se em conta que o 

Balanço não sofreria nenhum ajuste avaliátorio ou apuração de Goodwill. 

 Assim a sentença determinava “apurar com base no Balanço de Dezembro/1988 

aplicando a correção monetária pela tabela divulgada pelo Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais, não considerando os expurgos do IPC8 de Janeiro/89 (42,72%), Fevereiro/89 

(10,14%), e no período de Março/90 a Fevereiro/91 aplicando o IPC/IBGE como índice de 

correção. Alternativa considerando juros de mora à razão 6% (seis pontos percentuais) ao 

ano, de forma simples”. 

 No entanto, a discussão ainda se arrasta, pois o perito apresenta um cálculo e 

apuração de haveres que continuam gerando inúmeras controversas, mesmo parecendo depois 

de idas e vindas do processo, um procedimento simples. No entanto, isso demonstra a 

responsabilidade processual de peritos e de assistentes ao discutirem no momento certo, 

                                                 
8 IPC/IBGE – Índice de Preço ao Consumidor, atualmente não é mais utilizado como indicador, sendo utilizado o 
INPC/IBGE – Índice Nacional de Preços de Consumidor. 
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pontos pertinentes no processo. Abaixo serão apresentados os principais pontos de 

divergências de forma resumida.  

 

 

3.2 Apresentação dos Cálculos de Apuração de Haveres 

 

 Como se observa, o Perito Judicial apresenta o cálculo da apuração de haveres. 

Porém, quando se realiza a conferência com o Balanço Patrimonial de 1988, algumas 

divergências, desde erros materiais a valores, não são consideradas na apuração de haveres, 

ou seja, o Balanço de Determinação utilizado não fecha entre o ativo e passivo, como pode ser 

observado abaixo: total do ativo de R$ 34.745.571, enquanto o passivo total é de R$ 

34.152.183. Tais valores não foram contestados pelos assistentes peritos na apresentação do 

Laudo.  

 

34,745,571          

(18,982,417)        

(8,196,042)          

7,567,112            

7,063,724            

14,630,836     
 

Valor Devido à Requerente realativo a 9,6% 1,404,560            

Juros de Mora 2,205,160            

Sub-Total Devido a Requerente 3,609,720            

Honorários Advocatícios 360,972              

Custas e Honorários Periciais 117,482              

4,088,174       ( = ) VALOR DEVIDO PELA CM LTDA

( - ) PATRIMÔNIO LÍQUIDO ( valores indicados no Laudo - POSITIVO)

( = ) VALOR DA SOCIEDADE 

( = ) SUB-TOTAL (Patrimônio Líquido) 

VALOR DA SOCIEDADE CONF. LAUDO PERICIAL em 31/01/09  (corrigido)

ATIVO TOTAL ( valores indicados no Laudo - POSITIVO)

( - ) PASSIVO CIRCULANTTE ( valores indicados no Laudo - NEGATIVO)

( - ) EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ( valores indicados no Laudo - NEGATIVO)

 

 

 No entanto, o principal ponto se diz respeito ao valor atribuído à sociedade que está 

representando cerca de 2 vezes o patrimônio líquido. Mas no laudo e cálculo apresentado pelo 

Perito Judicial não tem a metodologia de cálculo que evidencia o critério de valorizar o valor 

da sociedade, uma vez que, a sentença determina apenas a apuração de haveres com base no 

balanço de 1988, não levando em conta nenhum ajuste avaliativo e cálculo do Goodwill. Fica 

evidente o cálculo apresentado, uma vez que, o Perito elabora seu cálculo de apuração de 

haveres, como se fosse um fluxo de caixa, onde ativo é positivo e passivo negativo. Porém ele 
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insere o valor do patrimônio como positivo para determinar o cálculo do valor da sociedade. 

Sendo assim, se o Patrimônio Líquido (PL) é resultado do confronto entre o Ativo Total 

menos Passivo (PL = AT – P), na fórmula utilizada ele está duplicando o valor da sociedade. 

  

 Abaixo será demonstrado o cálculo do valor da sociedade com base no modelo de 

apuração de apuração de haveres, levando em consideração o Balanço de Determinação de 

1988 e a sentença judicial. 
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APURAÇÃO DE HAVERES - BALANÇO DE FECHAMENTO DEZEMBR O/1988

LW COM. E REPRES LTDA x CM LTDA e OUTROS

ITENS PATRIMONIAIS 
VALOR CONTÁBIL 

31/12/1988
INDICE DE 

CORREÇÃO
VALOR CONTÁBIL 

31/01/2009

Ativo Circulante Operacional 1,872,278,711            0.00831940            15,576,236                 

Ativo Permanente Operacional 2,170,715,844            0.00831940            18,059,053                 

( = ) Ativo Operacional Total 4,042,994,554            33,635,289                 

 ( - ) Passivo Operacional (1,159,434,210)           0.00831940            (9,645,797)                  

( = ) Ativo Operacional Líquido - AOL 2,883,560,345            23,989,492                 

Disponibilidades 38,169,983                 0.00831940            317,551                      

Ativo não Operacional 21,743,689                 0.00831940            180,894                      

 ( - ) Passivo Financeiro (2,097,607,530)           0.00831940            (17,450,836)                

 ( - ) Contigências -                             0.00831940            -                              

( = ) Ativo Não Operacional Líquido - ANOL (2,037,69 3,858)           (16,952,390)                

Patrimônio Líquido - Valor da Sociedade (VS) 845,866 ,487               7,037,102                   

 Cálculo ==> [ AOL ( + ) ANOL]

7,037,102                   

1) Participação Societária - LW COM. E REPRESENTAÇÃ O LTDA 9.6% 675,562                      

2) ( + ) Juros de Mora 156.84% 1,059,551                   

          Juros de Mora - 6% a.a até 10/01/2003 => 5.050 dias - 6/360*5050 = 84,17%) 84.17% 568,620                      

          Juros de Mora - 12% a.a até 11/01/2003 => 2.180 dias - 6/360*2180 = 72,67%) 72.67% 490,931                      

3) Sub-Total Devido a Requerente (Valor da Particip ação Atualizado + Juros de Mora) ==> (1 + 2) 1,735,1 13                   

4) Honorários Advocatícios 10.0% 173,511                      

5) Custas Atualizadas conforme folhas (28/31/32/407 /632/917/1463/1591/1592) 65,158                        

6) Honorários Periciais (saldo remanescente) 33,578                        

          Cálculo de Honorários conforme petição de folhas 904

500,000                      3% 15,000.00                   

1,000,000                   2% 20,000.00                   

235,113                      1% 2,351.13                     

37,351.13                   

          Valor adiantado dos honorários atualizados monetariamente (3,773.48)                    

          Saldo Remanescente Devido de Honorários P ericiais 33,577.65                   

2,007,360.16      

VALOR DA SOCIEDADE 

SUB-TOTAL ==>

VALOR DA EXECUÇÃO ATUALIZADO ATÉ 31/01/2009 ( 3 + 4  + 5 + 6 )

 

 

 Veja na apuração de haveres que o valor da sociedade é cerca de 50% do valor 

determinado pelo Perito Judicial. Isso porque ele duplicou o valor do Patrimônio Líquido na 

metodologia de cálculo apresentada. Neste caso, o Perito não encontrou nenhuma dificuldade 

ou limitação para seu trabalho. Por isso, veja a responsabilidade colocada ao Perito que pode 

comprometer o fluxo de caixa de uma sociedade por erro de cálculo e também pelos 

assistentes periciais que anteriormente emitiram seus pareceres, sem evidenciar o erro no 
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cálculo e na metodologia aplicada. Mas o que mais chama atenção é que os honorários 

periciais são percentuais de acordo com o ganho atribuído a causa, ou seja, quanto maior valor 

da sociedade, maior será os honorários periciais, com isso levanta-se a seguinte consideração: 

erro ou fraude contábil, onde apenas no transcorrer da ação é que esta informação poderá ser 

respondida.  

 Por todo exposto, o processo continua tramitando e a CM LTDA tentará apresentar 

um laudo divergente ao cálculo apresentado e a metodologia aplicada para apuração do valor 

da sociedade. Contudo, como as partes já tiveram oportunidades através das impugnações e 

apresentações dos Pareceres, e não fez quanto a este escopo, poderá ser sentenciado o valor 

apresentado pelo Perito e a empresa desembolsar mais de R$ 2 milhões adicionais por falha 

na apresentação dos pareceres. 
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4. CONCLUSÃO 

 

 

 O presente TCC demonstrou a complexidade do trabalho pericial e o nível de 

conhecimento que o contador deve possuir para desempenhar a atividade pericial, 

principalmente pelo estudo de caso que apresentou claramente a importância do trabalho do 

assistente perito em fornecer subsídios técnicos ao setor jurídico para que o mesmo possa 

garantir o resultado. Por outro lado, demonstra também que mesmo não havendo limitações e 

dificuldades na perícia, o Perito deve manter a responsabilidade técnica ativa a todos os 

elementos que circunstanciam o trabalho pericial, principalmente com a fundamentação 

técnica que permita realizar uma sentença justa com a objetividade pertinente às técnicas 

contábeis.  

 Outro ponto importante apresentado neste trabalho é a proposta de ponderar, através 

do lucro operacional, os sucessos e insucessos da gestão da sociedade. Com isso, visa-se 

reduzir o desvio padrão que a média simples aplicada no modelo apresentado por ORNÉLAS 

(2003) possa distorcer o cálculo do valor da sociedade, uma vez que o ponderamento, 

partindo do retorno do lucro líquido sobre patrimônio, propõe a redução dessa distorção 

provocada pelo desvio padrão, intensificando os melhores ou piores resultados atribuídos no 

período calculado. 

 Dessa forma, ao avaliar uma empresa por determinação judicial, o perito trabalha 

com métodos quantitativos, porém as avaliações apresentam premissas subjetivas, não 

estando totalmente fundamentadas nas técnicas das ciências exatas. É por isso que tanto a 

atividade de advocacia quanto da contabilidade está inserida na área de humana. 
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