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Em recente julgamento de um Recurso Especial (nº 1.877.331/SP),
realizado em 13 de abril e publicado em 14 de maio de 2021, a 3ª
Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu, por maioria, com voto
vencido da Ministra Nancy Andrighi, afastar o método de “fluxo de
caixa descontado” (FCD) para fins de avaliação de participação
societária em processo de Inventário, o qual demanda a análise de
resultados passados para prever a receita futura da empresa,
estimando-se a valorização do negócio.

Como destacado pelo autor do voto-vista, Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, seguido pelos Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva,
Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro, não se pode utilizar a
mesma técnica de avaliação das sociedades para negociação com
terceiros numa partilha de bens entre herdeiros, mas deve-se pautar
como se tratasse de uma dissolução total, seguindo os ditames da
Súmula 265 /STF.

Isso porque, ao aplicar o fluxo de caixa descontado, pretende-se
conhecer o preço de mercado da sociedade como referência, sem,
contudo, vinculá-lo ao preço do negócio, no valor final da transação,
sendo certo que tal parâmetro está sujeito a diversos fatores,
podendo resultar em ágio ou deságio, variando conforme as
estratégias e interesses envolvidos, inclusive pela lei da oferta e da
procura, mas também por questões macroeconômicas, jurídicas e
internas da empresa, além de contemplar a perspectiva de lucros
futuros (Good will).

Em suma, o fluxo de caixa descontado apontará o valor econômico da
participação societária. Com isso, prevaleceu no julgamento o
método de “balanço de determinação”, o qual deve buscar a
identificação do valor patrimonial da participação, apresentando-se,
assim, o mais adequado para a apuração de haveres societários,
excluindo-se a possibilidade de aplicação conjunta do fluxo de caixa
descontado.

Tal posicionamento está alinhado com a previsão do Código de Processo Civil
que, segundo o artigo 606, na omissão do contrato social, o balanço de
determinação será o método utilizado, “avaliando-se bens e direitos do ativo,
tangíveise intangíveis, a preço de saída, além do passivo também a ser apurado
de igual forma”.
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Na aplicação deste método, alguns importantes

princípios regem a aplicação do balanço de

determinação, tais como: (i) fidelidade ou veracidade

(art. 1.188 do Código Civil), (ii) clareza, (iii) estática

instantânea, (iv)equilíbrio, (v) integridade,(vi)expressão

monetária, (viii) extensão, (ix) equidade, (x) autonomia

patrimonial, (xi) vedação ao enriquecimento sem causa

(art. 884 do Código Civil), (xii) justo valor de ativos e

passivos e (xiii) independênciadoavaliador.

Em contrapartida, o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,

Relator do acórdão, ponderou que o método de fluxo de

caixa descontado pode causar consequências negativas

à relação societária, tais como “(i) desestímulo ao

cumprimento dos deveres dos sócios minoritários, (ii)

inventivo ao exercício do direito de retirada, em prejuízo

da estabilidade das empresas, e (iii) enriquecimento

indevido do sócio desligado em detrimento daqueles

que permanecemnasociedade”.

Ao aderir ao voto do Relator, o Ministro Paulo de Tarso

Sanseverino ressaltou a importância da avaliação das

quotas por um expert, “com a adoção de metodologia

correta na realização do trabalho pericial, especialmente

na avaliação dosbens intangíveis”.

Este cuidado, bem destacado pelo Ministro, “evita a

ocorrência de distorções que possam favorecer

injustamente o sócio retirante em detrimento da

sociedade e, de outro lado, impede o

enriquecimento indevido dos remanescentes. Ainda,

preserva as condições necessárias para a

manutenção das atividades da sociedade”.

1. "Na apuração de haveres não prevalece o balanço não

aprovado pelo sócio falecido, excluído ou que se retirou“

Bernardo José Drumond Gonçalves

Coordenador Nacional da Área Cível Estratégica de Marcelo 
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