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Cenário da Justiça no Brasil

Fonte: Conselho Nacional de Justiça (CNJ) – Relatório Justiça em Números 2017 (ano-base 2016)
www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/pj-justica-em-numeros

http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/pj-justica-em-numeros


- Média de 1.749 processos julgados por juiz.

- Encerrou com 79,7 milhões de processos em tramitação – 3% a mais que
em 2015.

Números de 2016



Diagnóstico
Motivos:
§ Democracia – acessibilidade política e participação social.
§ Estrutura dos órgãos judiciais – desde 1988.

Fonte: Conselho Nacional de Justiça (CNJ) – Relatório Justiça em 
Números 2017 (ano-base 2016)

www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/pj-justica-em-numeros

http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/pj-justica-em-numeros
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Quadro Resumo das Normas 
Profissionais e Técnicas

Código de Ética
Normas Brasileiras de Contabilidade

Contabilidade Auditoria e Asseguração Perícia

NBC PG
100 – Geral Profissionais

200 – Contadores Externos
300 – Contadores Internos

*NBC PG 12

Normas Profissionais do Auditor 
Independente Normas Profissionais 

do Perito NBC PP

NBC PA

NBC TG NBC TSP NBC TA NBC TR NBC TO NBC 
TSC NBC TP

Regras de 
Conduta

Procedimentos 
Técnicos
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1. SER CONTADOR:
- Formação Acadêmica de Nível Superior
- Habilitação X Qualificação
ü Normas da Profissão Profissionais e Técnicas
ü Código de Processo Civil

Em 2016 – CFC instituiu o Cadastro Nacional de Peritos Contábeis 
(CNPC)

A partir de 2018 – Exame de Qualificação Técnica (NBC PP 02)

2. Responsabilidades:
Civil e Penal, além do comprometimento com: Ética – Decência –
Trabalho – Remuneração

3. SABER LER, INTERPRETAR E ESCREVER

REQUISITOS PROFISSIONAIS
PARA ATUAR COMO PERITO



Cadastro Nacional de Peritos Contábeis (CNPC)

http://www1.cfc.org.br/sisweb/Registro/AcessoExterno

http://www1.cfc.org.br/sisweb/Registro/AcessoExterno


INSCRIÇÃO - As inscrições deverão ser efetuadas somente no Sistema
EQT disponível no portal do CFC (www.cfc.org.br), no período entre 9h
do dia 2 de maio de 2018 e 14h do dia 29 de junho de 2018,
observando o horário oficial de Brasília (DF).

PROVA: 24 de agosto de 2018, das 14h às 18h, horário oficial de Brasília
(DF).

Edital 01/2018

A prova será composta por 50 (cinquenta) questões objetivas, valendo 1 (um) ponto cada, e
2 (duas) questões dissertativas, valendo 25 (vinte e cinco) pontos cada, teóricas e/ou práticas,
numeradas de 1 a 52, totalizando 100 (cem) pontos, abrangendo as seguintes áreas:

http://www.cfc.org.br),noper


RESOLUÇÃO DE SOCIEDADE
COM APURAÇÃO DE HAVERES



RESOLUÇÃO DE SOCIEDADES

§ Dissolução x Resolução

Dissolução é o ato de dissolver uma sociedade, tendo como
consequência a sua liquidação.

Resolução é o direito de um sócio se retirar da sociedade, seja
por divergência de opiniões ou de interesses, sendo
reembolsado dos seus haveres.



Art.  599 do CPC/2015 – Capítulo V – Da Ação de 
Dissolução Parcial de Sociedade

A ação de dissolução parcial da sociedade pode ter por objeto:

I – a resolução da sociedade empresária contratual ou simples em
relação ao sócio falecido, excluído ou que exerceu o direito de
retirada ou recesso;

II – a apuração dos haveres do sócio falecido, excluído ou que
exerceu o direito de retirada ou recesso; ou

III – somente a resolução ou a apuração de haveres.



§ 1º A petição inicial será necessariamente instruída
com o contrato social consolidado.

§ 2º A ação de dissolução parcial de sociedade pode ter
também por objeto a sociedade anônima de capital
fechado quando demonstrado, por acionista ou acionistas
que representem cinco por cento ou mais do capital social,
que não pode preencher o seu fim.

Art.  599 do CPC/2015 – Capítulo V – Da Ação de 
Dissolução Parcial de Sociedade



Art. 604 – Para apuração dos haveres o juiz:
I – fixará a data da resolução da sociedade;
II – definirá o critério de apuração dos haveres à vista do

disposto no contrato social; e
III – nomeará o perito.



Art. 605 – A data da resolução da sociedade será:
I – no caso de falecimento do sócio, a do óbito;
II – na retirada imotivada, o sexagésimo dia seguinte ao do

recebimento, pela sociedade, da notificação do sócio
retirante;

III – no recesso, o dia do recebimento, pela sociedade, da
notificação do sócio dissidente;
IV – na retirada por justa causa de sociedade por prazo
determinado e na exclusão judicial de sócio, a do trânsito em
julgado da decisão que dissolver a sociedade; e
V – na exclusão extrajudicial, a data da assembleia ou da reunião
de sócios que a tiver deliberado.



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.

Parágrafo único. Em todos os casos em que seja
necessária a realização de perícia, a nomeação do perito
recairá preferencialmente sobre especialista em avaliação
de sociedades.



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.

§ 2º A quota liquidada será paga em dinheiro, no prazo de
noventa dias, a partir da liquidação, salvo acordo, ou
estipulação contratual em contrário.

Art. 609 – Uma vez apurados, os haveres do sócio retirante
serão pagos conforme disciplinar o contrato social e, no
silêncio deste, nos termos do § 2º do art. 1031 da Lei
10.406/2002 . (Código Civil)



A IMPORTÂNCIA DO CONTRATO SOCIAL









São usuários dos laudos periciais contábeis de apuração de
haveres, e, por consequência, do balanço de determinação:

a) os magistrados que determinam a apuração de haveres, e,
consequentemente, terão que apreciar e homologá-los;

b) os sócios dissidentes e respectivos advogados, os quais, por
meio de seus assistentes técnicos, se pronunciarão sobre os
valores aí apurados;

c) os herdeiros de sócios falecidos e respectivos advogados,
interessados na parcela patrimonial que lhes cabe; e

d) os sócios remanescentes e a própria sociedade, em face da
viabilidade da continuação do negócio e do processo pericial
e suas implicações financeiras.

USUÁRIOS DA APURAÇÃO DE HAVERES



BALANÇO DE DETERMINAÇÃO (OU AJUSTADO)

Tem a função de demonstrar a situação líquida da sociedade,
ajustando os valores contábeis com os valores da avaliação
realizada, determinando o montante dos haveres que cabe ao
sócio retirante.

Balanço Especial – elaborado pela empresa, obedecendo as
regras contábeis, retratando bens, direitos e obrigações pelo
valor histórico.

Balanço de Determinação – contempla os elementos
patrimoniais com valores de mercado ou de reposição.



MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DE EMPRESAS
1) Avaliação pelos Ativos (Valor Patrimonial)

Determina o valor dos bens e direitos em importância que
expresse sua realidade em relação ao mercado ou pelo valor de
reposição.

2) Valor Econômico da Empresa
Montante de benefícios potenciais, mensuráveis monetariamente,
com capacidade de realização no presente e no futuro. Trata-se da
avaliação simultânea do patrimônio e da expectativa de lucros em
termos de caixa líquido. Pode ser assim representado:

Potencial de lucros e sobras líquidas de caixa (FCD)
(+) Caixa e Equivalentes de Caixa
(+) Ativos não operacionais
(=) Valor econômico da empresa



Avaliação dos Bens, Direitos e Obrigações



Especificação
Ano

Referência
Ano 1 Ano 2

Ano 3
(em diante)

Receita Bruta 39.296.768

(-) Deduções Receita Bruta: (10.561.429)

Impostos sobre vendas (10.325.756)

Devolução de vendas (235.673)

(=) Receita Líquida 28.735.339

(-) Custo das mercadorias (15.099.454)

(=) Lucro Bruto 13.635.885

(-) Despesas Operacionais (10.792.251)

(=) Lucro Operacional 2.843.634

(-) Provisão para IR (793.827)

(-) Provisão para CSLL (277.138)

(=) Lucro Líquido 1.772.669

Fluxo de Caixa Projetado



Elementos Ano 1 Ano 2
Ano 3

(em diante)

Lucros Futuros

(+) Depreciação

(-) Necessidade adicional capital giro 

(-) Necessidade reposição/ampliação imobilizado

(=) Fluxo de Caixa Livre

Taxa de Desconto 

(=) Fluxo Caixa Descontado

(=) Total Fluxo de Caixa Descontado do Período

Fluxo de Caixa Descontado



Elementos Valor

Fluxo de Caixa Descontado do Período

(+) Caixa e Equivalentes de Caixa

(+) Ativos não Operacionais 

(=) Valor Econômico da Empresa

Cálculo do Valor Econômico



Elementos Valor

Valor Econômico da Empresa

(-) Total do Ativo Ajustado

(=) Expectativa Rentabilidade Futura (Goodwill)

Evidencia a lucratividade esperada do negócio. Esse valor será
adicionado ao total do ativo ajustado para determinar o valor das
quotas de capital. Se o resultado for negativo não será utilizado.



Valor do Ativo Ajustado

(+) Valor do Goodwill

(-) Dívidas e Obrigações

(=) Situação Líquida

Valor Quotas Societárias
Quantidade de 

Quotas
Valor Quota Valor Total

Sócio A

Sócio B

Total

Parte do sócio retirante
(-) Dívidas do sócio retirante

(+) Outros valores a receber

(=) Haveres do sócio retirante

Apuração dos Haveres do Sócio Retirante



SUGESTÃO DE ROTEIRO PARA DETERMINAR VALOR 
DE QUOTAS OU LOTES DE AÇÕES

Determinação do 
valor das quotas 
ou lote de ações

Definição da data-base
Identificação dos bens e direitos
Avaliação dos bens e direitos
Identificação ativos não operacionais
Mensuração do FCD
Determinação do Valor Econômico
Mensuração do Goodwill
Mensuração dívidas e obrigações
Determinação do valor das quotas



Muito Agradecida!
Cristina Amélia Fontes Langoni

cristina@fonteslangoni.com.br

“Se você não tem a Boa Sorte agora, talvez seja porque está sob as
circunstâncias de sempre.
Para que ela chegue, é conveniente criar novas circunstâncias.”

CELMA, Álex Rovira. DE BES, Fernando Trías. A Boa Sorte. Ed. Sextante.

mailto:cristina@fonteslangoni.com.br

