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RESUMO

Este artigo visa demonstrar os aspectos gerais da ação de dissolução parcial de
sociedade, procedimento especial previsto no Código de Processo Civil - Lei
13.105/15 - nos artigos 599 a 609, abordando desde o objeto da ação até o
pagamento dos haveres. O tema aborda o direito societário, no campo das
sociedades personificadas (empresárias ou simples) previstas no Código Civil, com
conexão direta com o direito processual, tendo em vista a forma de processamento
da ação de dissolução parcial de sociedade prevista no CPC/15.

Palavras-chave: Dissolução Parcial. Procedimento Especial. Lei 13.105/15.

ABSTRACT

This article aims at demonstrating the general aspects of the partial dissolution of
society, special procedure provided for in the Code of Civil Procedure - Law
13.105/15 - in articles 599 to 609, addressing from the object of action to the
payment of assets. The theme addresses corporate law, in the field of corporations
personified (entrepreneurs or simple) provided for in the Civil Code, with direct
connection with the procedural law, considering the form of processing of the partial
share dissolution of company provided for in CPC/15.

Keywords: Partial Dissolution. Special Procedure. Law 13.105/15
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1 INTRODUÇÃO

A dissolução parcial de sociedade, criação doutrinária e jurisprudencial com
amparo no princípio da preservação da empresa e de sua função social, era solvida
judicialmente com fulcro nos artigos 655 a 674 do Código de Processo Civil de 1939,
dispositivos estes que disciplinavam a ação de dissolução e liquidação integral das
sociedades, já que não existia um regramento processual próprio para a dissolução
parcial.
O Código de Processo Civil de 1973 dispôs expressamente no inciso VII do
art.1.218 que os fundamentos e preceitos do antigo Código de Processo Civil de
1939 continuariam a vigorar até que lei especial viesse disciplinar o referido
procedimento. Todavia, nenhuma legislação posterior ao Código de Processo Civil
de 1973 veio regular a matéria, como de fato deveria ter ocorrido.
O Código Civil de 2002, ao regular o direito de empresa no âmbito do direito
material, abordou o tema, tratando da resolução da sociedade em relação a um
sócio, nos artigos 1.028 a 1.032. Contudo, apenas com o advento do Código de
Processo Civil de 2015, a matéria finalmente restou regulamentada no âmbito do
direito processual, nos artigos 599 a 609, tendo o legislador dividido o procedimento
em duas fases: a primeira, a fase de dissolução, como típico procedimento especial,
de modo simplificado, com o objetivo específico de dissolver parcialmente a
sociedade; e a segunda, a fase de apuração dos haveres, como consequência da
primeira, buscando apurar os valores devidos ao sócio morto, excluído ou retirante.

2 PRIMEIRA FASE - DA DISSOLUÇÃO

Inicialmente é de suma importância destacar que a dissolução parcial de
sociedade é objeto de procedimento especial preconizado no Código de Processo
Civil, nos artigos 599 a 609. Neste contexto, no âmbito da primeira fase do referido
procedimento, serão abordados os seguintes tópicos:

2.1 Do objeto ou fundamento da ação

A ação de dissolução parcial de sociedade busca desfazer apenas parte dos
vínculos societários, permanecendo a sociedade em face dos vínculos preservados.
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Consiste na melhor alternativa para a resolução de conflito entre os sócios, visando
justamente a preservação da empresa, em virtude de todos os interesses que
gravitam em torno da atividade econômica desenvolvida, em face da função social
da sociedade.
De acordo com o art.599 do CPC, a ação de dissolução parcial de 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;
e
II - a apuração dos haveres do sócio falecido, excluído ou que exerceu o
direito de retirada ou recesso; ou
1
III - somente a resolução ou a apuração de haveres.

O inciso I evidencia a demanda dissolutória para os casos de sócio falecido,
excluído ou retirante. Nesse último caso, quer para a hipótese de retirada, ou seja,
saída imotivada, ou para a hipótese de recesso, ou seja, saída motivada de sócio da
sociedade.
O inciso II, aponta para a apuração dos haveres desses mesmos sócios, nas
mesmas condições já declinadas anteriormente.
Por fim, o inciso III sinaliza para os pedidos alternativos de dissolução ou de
apuração de haveres, sem especificar quais as condições de sua utilização.
De acordo com Adamek; et al (2016):
A assim denominada "ação de dissolução parcial de sociedade" pode ter por
objeto, conforme previsto nos incisos do art.599 do CPC, (i) só a resolução
da sociedade, (ii) só a apuração de haveres ou (iii) ambas as coisas. Está
consagrada, por esse modo, a possibilidade de ter-se uma ação de
dissolução de sociedade que não é de dissolução, mas de mera
2
condenação - uma contradictio in terminis positivada.

Como se vê, para Adamek; et al (2016) a norma positivada apresenta uma
latente contradição nos seus termos, de modo a permitir a possibilidade do
ajuizamento de uma ação de dissolução de sociedade que em verdade não é de
dissolução, mas de mera condenação.

1

O referido inciso alberga duas modalidades de ações autônomas, todavia, independentemente de
qual delas for intentada, o rito a ser observado será o procedimento especial.
2
ADAMEK, V. V.; et al. Da ação de dissolução parcial de sociedade. São Paulo: Malheiros, 2016,
p. 23.
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2.2 Do requisito extrínseco indispensável para a propositura da ação

A peça portal deverá, obrigatoriamente, estar acompanhada do contrato social
consolidado, conforme preconiza o §1º do art.599 do CPC. Mister registrar, que o
legislador foi taxativo quanto ao requisito extrínseco indispensável para o
ajuizamento da ação, sendo inviável a juntada do contrato social e dos respectivos
aditivos contratuais posteriores, sob pena de não restar atendido o art.320 do CPC. 3
Conforme Adamek, et al (2016):
Dentre os documentos essenciais à propositura da ação, elencou-se para a
ação de dissolução parcial "o contrato social consolidado". A regra deve ser
interpretada inteligentemente. Se o contrato social estiver consolidado, a
consolidação deverá acompanhar a inicial; se não estiver (e nada obriga os
sócios a fazê-lo e nem o minoritário poderia ser penalizado porque a maioria
não o fez), a inicial será então instruída com o contrato social e suas
eventuais alterações. É como pensamos deva a exigência legal ser
4
compreendida, sob pena de consagrar-se o absurdo.

Como se percebe, para Adamek, et al (2016) a interpretação da norma
positivada quanto ao requisito indispensável para a propositura da ação deve ser
flexível, de modo que se existir o contrato social consolidado, deve este ser
acostado aos autos, caso contrário, o contrato social acompanhado das eventuais
alterações bastará para suprir a obrigação imposta pelo §1º do art.599 do CPC.

2.3 Dos tipos societários alvo da ação de dissolução parcial

Poderão pleitear a dissolução parcial, as sociedades empresarias contratuais
ou simples, e por força do disposto no §2º do art.599 do CPC, em uma visão
excepcional, a sociedade anônima de capital fechado, quando demonstrado por
acionista ou acionistas que representem cinco por cento ou mais do capital social,
que a sociedade não pode preencher o seu fim.
Para Marcato (2016):

3

CPC, art.320: A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da
ação.
4
ADAMEK, V. V.; et al. Da ação de dissolução parcial de sociedade. São Paulo: Malheiros, 2016,
p. 28.

6

Todavia, recepcionando orientação jurisprudencial já consolidada, no §2º de
seu art.599 o NCPC prevê a possibilidade de dissolução parcial de
sociedade anônima de capital fechado quando demonstrado, por acionista
ou acionista que representem 5% ou mais do capital social, que ela não
pode atender aos seus objetivos. Isso porque, se é certo que o instituto da
dissolução parcial da sociedade tem como foco as "sociedades contratuais
e personalistas, como alternativa à dissolução total e, portanto, como
medida mais consentânea ao princípio da preservação da sociedade e sua
função social", certo é também que "a complexa realidade das relações
negociais hodiernas potencializa a extensão do referido instituto às
sociedade 'circunstancialmente' anônimas, ou seja, àquelas que, em virtude
de cláusulas estatutárias à livre circulação das ações, ostentam caráter
familiar ou fechado, em que as qualidades pessoais dos sócios adquirem
relevância para o desenvolvimento das atividades sociais (affectio
5
societatis)".

Neste contexto, a sociedade anônima de capital fechado, eventualmente e
circunstancialmente poderá ser alvo de ação de dissolução parcial.

2.4 Dos legitimados para a propositura da ação

De acordo com o art.600 do CPC, a ação poderá ser proposta:
I - pelo espólio do sócio falecido, quando a totalidade dos sucessores não
ingressar na sociedade;
II - pelos sucessores, após concluída a partilha do sócio falecido;
III - pela sociedade, se os sócios sobreviventes não admitirem o ingresso do
espólio ou dos sucessores do falecido na sociedade, quando esse direito
decorrer do contrato social;
IV - pelo sócio que exerceu o direito de retirada ou recesso, se não tiver
sido providenciada, pelos demais sócios, a alteração contratual consensual
formalizando o desligamento, depois de transcorridos 10 (dez) dias do
exercício do direito;
V - pela sociedade, nos casos em que a lei não autoriza a exclusão
extrajudicial; ou
VI - pelo sócio excluído.
Parágrafo único. O cônjuge ou companheiro do sócio cujo casamento, união
estável ou conivência terminou poderá requerer a apuração de seus
haveres na sociedade, que serão pagos à conta da quota social titulada por
este sócio.

Quanto à legitimidade do ex-cônjuge ou ex-companheiro, Pinho (2016)
explica:
Por fim, determina o art.600, parágrafo único, que o ex-cônjuge ou excompanheiro também pode requerer a apuração dos haveres do sócio com
o qual era casado ou vivia em união estável. A lei não expressa, mas é claro
que, para tanto, é preciso que o regime de bens outorgue tal direito ao
6
requerente.
5
6

MARCATO, A. C. Procedimentos especiais. 16.ed. São Paulo: Atlas, 2016, p.159-160.
PINHO, H. D. B. Direito processual civil contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 2016, v.2, p. 431.

7

No mesmo sentido Adamek, et al (2016) preleciona:
O parágrafo único do art.600 do CPC prevê a possibilidade do ex-cônjuge
ou ex-companheiro do sócio, uma vez cessada a sociedade conjugal, pedir
em juízo a liquidação da quota do sócio, isto é, "requerer a apuração de
seus haveres na sociedade, que serão pagos à conta da quota social
titulada por este sócio". Esse direito, porém, pressupõe, é lógico, que o
cônjuge ou o companheiro tenha algum direito reconhecido de meação
sobre a quota do ex-cônjuge ou ex-companheiro; logo, se as quotas forem
bens particulares deste, não entram para a comunhão do extinto casal e,
nenhum direito assistirá ao consorte do sócio para exigir a liquidação da
7
quota social deste.

Cabe destacar ainda, que embora a lei não tenha expressamente
contemplado, extraordinariamente, o Ministério Público também poderá ser
legitimado para propor a ação.

2.5 Do prazo para manifestação e do tipo de defesa

Os sócios e a sociedade serão citados para, no prazo de quinze dias,
concordar com o pedido ou apresentar contestação, conforme preleciona o art.601,
caput, CPC. Se todos os sócios forem citados, não há necessidade de citação da
sociedade, todavia, esta ficará sujeita aos efeitos da decisão e à coisa julgada, na
forma disposta no parágrafo único do art.601 do CPC.
Adamek, et al (2016) afirma:
O prazo de defesa, contado de conformidade com as regras gerais, é de 15
(quinze) dias. Citados, os réus poderão: (i) concordar com o pedido (CPC,
art.603); (ii) contestar a ação (CPC, art.603, §2º); (iii) apresentar pedido
contraposto (CPC, art.602); ou (iv) quedar-se inertes e, pois, revéis (CPC,
8
art.344).

Importante registrar que havendo contestação do pedido autoral, a ação
passará a seguir o rito comum, até a proferição da decisão que decida pela
resolução.

7

ADAMEK, V. V.; et al. Da ação de dissolução parcial de sociedade. São Paulo: Malheiros, 2016,
p. 44.
8
Ibidem, p. 51.
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2.6 Do pedido de indenização pela sociedade

A legislação processual indica a possibilidade jurídica da sociedade pleitear
indenização compensável com o valor dos haveres a apurar, consoante dispõe o
art.602 do CPC.
De acordo com Marcato (2016):
Considerando que a sociedade poderá ser prejudicada em razão da
apuração e levantamento dos haveres, faculta-lhe a lei a formulação de
pedido reconvencional de indenização para a devida compensação
(art.602), assim, recepcionando orientação já preconizada em sede
9
jurisprudencial.

Cabe destacar que o pedido indenizatório, se citada a sociedade, na forma
preconizada pelo art.601, caput, do CPC, pode ser formulado em reconvenção, ao
tempo da contestação, desde que exista conexão entre os pedidos.

2.7 Da concordância em relação ao pedido de dissolução

Havendo concordância, à unanimidade, em relação ao pedido de dissolução,
o juiz a decretará e passará a fase de liquidação, conforme preconiza o art.603,
caput, do CPC.
No caso de concordância acerca da dissolução, o §1º do art. 603 do CPC,
afirma que não haverá condenação em honorários advocatícios, e as custas serão
rateadas, obedecendo-se a participação das partes no capital social.
Todavia, havendo contestação, a demanda será processada pelo rito comum,
e a liquidação da sentença proferida na ação de dissolução seguirá o disposto nos
artigos 604 a 609 do CPC.

3 SEGUNDA FASE - DA APURAÇÃO DOS HAVERES

Inicialmente cabe destacar que os parágrafos 1º a 3º do art.604 do CPC,
tratam da parte incontroversa dos haveres. Neste sentido, o juiz determinará que a
sociedade ou os sócios remanescentes depositem em juízo a parte incontroversa
dos haveres devidos. O referido depósito poderá ser levantado, desde logo, pelo ex9

MARCATO, A. C. Procedimentos especiais. 16.ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 167.

9

sócio, pelo espólio ou pelos seus sucessores. Não obstante, se houver previsão
contratual acerca do pagamento da parte incontroversa dos haveres, tal previsão
será respeitada pelo juiz.
Em segundo, cabe destacar que para a apuração dos haveres o juiz
observará a regra contida nos incisos I, II e III do art.604 do CPC, ou seja:
primeiramente fixará a data da resolução da sociedade; posteriormente definirá o
critério de apuração dos haveres à vista do disposto no contrato social; e por fim
nomeará o perito.

3.1 Da data da resolução da sociedade

Conforme o art.605 do CPC, 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 de 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.

Consoante Pinho (2016):
Se a retirada se der por falecimento, será o dia do óbito. Sendo a retirada
imotivada, será determinado como data o 60º dia após o recebimento da
notificação pela sociedade. Se, por sua vez, for motivada, o dia fixado será
o mesmo do recebimento.
Ainda, caso a exclusão seja por justa causa no âmbito de sociedades por
prazo determinado ou seja judicial, o dia a ser fixado será o de trânsito em
julgado da sentença. Se a exclusão for extrajudicial, o dia da dissolução
10
será o da assembleia que deliberou pela expulsão.

Importante mencionar que a data da resolução pode ser revista pelo juiz, a
pedido da parte, a qualquer tempo antes do início da perícia, conforme disposição
expressa no art.607 do CPC.

10

PINHO, H. D. B. Direito processual civil contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 2016, v.2, p. 432.
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3.2 Do critério de apuração dos haveres

Conforme dispõe o inciso II do art.604 do CPC, o juiz definirá o critério de
apuração dos haveres à vista do que disposto no contrato social. Entretanto, na
hipótese de omissão do contrato social, o critério de apuração dos haveres será o
valor patrimonial apurado em balanço de determinação, conforme prevê o art.606 do
CPC.
Tomar-se-á como referência a data da dissolução, avaliando-se os bens e
direitos que compõem o ativo, inclusive os bens tangíveis e intangíveis, a preço de
saída, além do passivo também apurado de igual forma.
De forma didática Marcato (2016) preleciona:
Dissolvida a sociedade em razão da retirada, exclusão ou morte do sócio,
os ex-sócios e o espólio ou sucessores do falecido tornam-se credores da
sociedade pelo reembolso das respectivas quotas, sendo necessária,
portanto, a avaliação da correspondente participação societária, observado,
para tal fim, o que dispuser o contrato social. Inexistindo previsão contratual
a respeito do critério de apuração dos haveres, ao juiz caberá defini-lo,
levando em consideração o valor patrimonial apurado em balanço de
determinação, tendo como referência a data da resolução da sociedade,
avaliados os bens e direitos tangíveis e intangíveis que integram seu ativo,
o preço de saída e o passivo, a ser apurado também em balanço de
determinação (v. NCPC, arts.606 a 608).
Esse balanço de determinação (ou balanço especial) previsto no art.1.031
do Código Civil deverá ser elaborado para a apuração do valor da
sociedade da forma mais ampla possível, com a indicação do valor de
mercado de cada um dos bens e direitos que integram seu ativo, bem como
do passivo a ser contabilmente levantado. Já o preço de saída representa o
valor real de mercado pelo qual os ativos podem ser vendidos ou
11
trocados.

Consoante dispõe o § único do art.606, em todos os casos em que seja
necessária a realização da perícia, a nomeação do perito recairá preferencialmente
sobre especialista em avaliação de sociedades.
Ainda conforme Marcato (2016):
Em razão da complexidade da perícia, consistente na elaboração do
balanço de determinação e apuração do preço de saída, essa prova técnica
deverá ser produzida preferencialmente por especialista em avaliação de
12
sociedades (NCPC, art.606, parágrafo único).

11
12

MARCATO, A. C. Procedimentos especiais. 16.ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 168.
Ibidem, p.169.
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Por fim, cabe registrar que o critério de apuração dos haveres poderá ser
revisto pelo juiz, a pedido da parte, a qualquer tempo antes do início da perícia, na
forma estabelecida no art.607 do CPC.

3.3 Dos valores devidos: participação nos lucros; correção e juros

De acordo com o disposto no art.608 do CPC, até a data da resolução,
integram o valor devido a participação nos lucros e os juros sobre o capital próprio
declarados pela sociedade.
De acordo com Pinho (2016): “Antes do dia fixado, integram o valor devido a
participação nos lucros ou os juros sobre o capital próprio declarados pela sociedade
e, se for o caso, a remuneração como administrador.”13
No mesmo sentido Adamek, et al (2016):
O credor do valor da quota social, seja ex-sócio ou sucessor deste, tem
direito a receber o valor atinente à sua liquidação e, adicionalmente, o saldo
de lucros (ou juros sobre capital próprio) porventura declarados em nome do
antigo sócio e, se o caso, a remuneração que lhe era devida como
administrador, isto é, o pró-labore, limitados tais acessórios ao que se
vencer até data da resolução do vínculo societário e, pois, da cessação do
14
exercício do cargo.

Após a data da resolução é cabível apenas a correção monetária dos valores
apurados e os juros contratuais ou legais, conforme expressamente determinado
pelo parágrafo único do art.608 do CPC.

3.4 Do pagamento dos haveres

Apurados os haveres, serão estes pagos conforme disciplina prevista no
contrato social, ou, se omisso, conforme a legislação civilista, no prazo de noventa
dias, a partir da liquidação, salvo acordo, conforme dispõem os artigos 609 do
Código de Processo Civil e 1.031, §2º do Código Civil.
Para Adamek, et al (2016):

13

PINHO, H. D. B. Direito processual civil contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 2016, v.2, p. 432.
ADAMEK, V. V.; et al. Da ação de dissolução parcial de sociedade. São Paulo: Malheiros, 2016,
p. 77.
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O art.609 do CPC veicula regra que, a um só tempo, é incompleta e
redundante. Incompleta porque só se reporta literalmente aos "haveres do
sócio retirante", sem se referir, porém, também à situação do falecido, do
excluído, do excluendo e do que, através do simples exercício de direito
potestativo, se retirou ou exerceu recesso. "Sócio retirante", no caso, é o
que se desligou, qualquer que seja a sua causa. A regra, ademais, é
também, redundante, por criar uma alternativa onde, a rigor, esta não
existe: ao contrário do que sugere a regra processual em comento, o
art.1.031, §2º do CC não incide apenas no silêncio do contrato; o art.1.031,
§2º do CC incide sempre, pois prevê exatamente que os haveres daquele
que se desvincula da sociedade deverão ser apurados e pagos de acordo
com o que dispuser o contrato social e, no silêncio deste, de acordo com a
situação patrimonial da sociedade à data da resolução do vínculo, com o
processamento da liquidação e pagamento dos haveres dentro do prazo de
90 dias. Ou seja, além de não fazer alusão às demais hipóteses de
resolução parcial do vínculo societário, o art.609 do CPC
desnecessariamente repete, de maneira imperfeita, o que já consta da lei
15
civil.

Ainda de acordo com Adamek, et al (2016):
É comuníssimo que, no contrato social, se preveja o pagamento parcelado
ou a prazo dos haveres do antigo sócio, e esse tipo de disposição, em
princípio, é válida. Silente o contrato e não havendo acordo entre as partes,
prevê a lei civil que o pagamento em dinheiro se dê no prazo de 90
(noventa) dias, a partir da liquidação; decorrido o prazo, a sociedade estará
automaticamente constituída em mora. A crítica que cabe ser feita é a de
que o prazo legal supletivo é muito curto: a apuração dos haveres
dificilmente poderá ser feita dentro do prazo estipulado; muitas vezes, as
partes estão aguardando para, eventualmente, admitir sucessor de sócio
falecido na sociedade; e, por vezes, nem tem a sociedade fundos para
efetuar o pagamento, sem colocar em risco a sua própria subsistência. Em
direito estrangeiro, o prazo legal supletivo tem sido mais dilatado; no direito
16
italiano, prevê-se o prazo de 6 meses (CC it., art.2.299).

Como se percebe, a primeira crítica do doutrinador é diretamente relacionada
ao direito processual, na medida em que a regra do art.609 do CPC, na sua visão, é
a um só tempo incompleta e redundante; e a segunda crítica é diretamente
relacionada ao direito material, na medida em que o prazo de noventa dias para
pagamento em dinheiro é previsão contida na legislação civilista.

15

ADAMEK, V. V.; et al. Da ação de dissolução parcial de sociedade. São Paulo: Malheiros, 2016,
p.79.
16
Ibidem, p.81.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O procedimento especial de dissolução parcial de sociedade introduzido pelo
Código de Processo Civil - Lei 11.305/15 - nos artigos 599 a 609, preencheu uma
lacuna legislativa no ordenamento jurídico brasileiro que remontava várias décadas,
tendo em vista que não havia regramento processual específico sobre o tema de
dissolução parcial de sociedade, sendo os casos em concreto solvidos mediante
aplicação das regras processuais preconizadas no CPC de 1939 para a ação de
dissolução e liquidação integral das sociedades.
Nesta senda, somente com o advento do Código de Processo Civil de 2015, a
matéria finalmente restou regulamentada no âmbito do direito processual, tendo o
legislador dividido o procedimento em duas fases: a primeira, a fase de dissolução,
como típico procedimento especial, de modo simplificado, com o objetivo especifico
de dissolver parcialmente a sociedade; e a segunda, a fase de apuração dos
haveres, como consequência da primeira, buscando apurar os valores devidos ao
sócio morto, excluído ou retirante.
Por fim, cabe destacar que de acordo com o inciso III do art.599 do CPC,
existe a possibilidade de ser proposta a ação visando apenas a resolução
(dissolução parcial da sociedade) ou apenas a apuração de haveres.
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