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I - Conceitos Gerais sobre a Arbitragem
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Arbitragem  - Lei nº 9.307 de 23.09.1996

✓É uma técnica para a solução de controvérsias;

✓Através da intervenção de uma ou mais pessoas;

✓Que recebem poderes de uma convenção privada;

✓Decidindo com base nesta convenção, sem interferência do Estado;

✓Sendo a decisão destinada a assumir eficácia de sentença judicial.
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Vantagens da Arbitragem em comparação com o 
processo judicial

✓Celeridade;

✓Informalidade;

✓Confidencialidade;

✓Escolha do julgador e expertise deste na área do litígio;

✓Sentenças não recorríveis.
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Cláusula Compromissória

É a convenção através da qual as partes de um contrato comprometem-se a

submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir relativamente a tal

contrato.
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Quais tipos de litígios podem ser objeto de arbitragem?

✓Litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis.

▪ São disponíveis os bens que podem ser livremente negociados.

▪ Não podem ser tratados como direitos disponíveis as questões relativas ao direito de família

(filiação, casamento, alimentos), direito penal e outros que envolvam matérias fora dos limites

em que pode atuar a autonomia de vontade dos contratantes.
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Aplicação da Arbitragem

✓Lei nº 13.129 de 26.05.2015 ampliou o âmbito de aplicação da arbitragem:

“Art. 1º ...................................................................

§ 1º A administração pública direta e indireta poderá utilizar-se da arbitragem

para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis.

§ 3º A arbitragem que envolva a administração pública será sempre de direito e

respeitará o princípio da publicidade.”
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Câmara Arbitral e Tribunal Arbitral

✓Câmara Arbitral é uma entidade autônoma, que segue regras e procedimentos próprios

para regular os procedimentos arbitrais.

✓Essas instituições contam com corpo de árbitros composto por profissionais

especializados nas mais diversas áreas.

✓O Tribunal Arbitral é constituído por um ou três árbitros (2 coárbitros e um presidente)

nomeados para um procedimento arbitral específico.



9

Termo de Arbitragem ou Ata de Missão

✓É um instrumento processual organizador da arbitragem.

✓Esclarece sobre o local sede da arbitragem, a lei aplicável, a autorização para os árbitros

decidirem por equidade, qualificar os árbitros etc.

✓Fornece às partes e aos árbitros a oportunidade de acordarem sobre o procedimento,

prazos, documentos e, principalmente, para identificar e delimitar a matéria objeto da

arbitragem, que repercute no mister dos árbitros, garantido que a sentença arbitral decida

nos limites do pedido.
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II – Perícia Contábil em Procedimentos Arbitrais
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Premissas Relevantes

✓Perícia contábil existe de forma independente em relação a conflito que deve ser solucionado por

sentença;

✓A perícia contábil, quando aplicada em processo de solução de conflito por sentença, é um

elemento de prova;

✓Se é prova, deve-se definir o quê deve ser provado, em especial a natureza da ciência que deve

esclarecer o fato controvertido;
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Caráter Geral da Perícia Contábil

Conceito único:

Exame investigativo integral de matéria que dependa de conhecimento da ciência contábil efetuado

por contador e destinado a esclarecer técnicos e leigos.

Portanto, vale reafirmar que a perícia contábil não precisa estar atrelada a um conflito para ser perícia

contábil.
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Ambiente Lógico da Perícia Contábil

✓Economia é o ambiente em que acontecem os fatos

✓Contabilidade é o ambiente em que se registram os fatos

✓Ordenamento jurídico-normativo – Leis das sociedades por ações; Código Civil; Pronunciamentos

do Comitê de Pronunciamentos Contábeis

✓Suporte – Doutrina acadêmica

✓Aplicação da perícia contábil é dada pela casuística
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Formas de Produção de Prova Pericial nos 
Procedimentos Arbitrais

✓Peritos das Partes: forma bem desenvolvida nas arbitragens internacionais, com emissão de laudos,

laudos contrapostos e depoimentos de audiência (cross examination), com ou sem acareação (hot

tubbing)

✓Testemunho Técnico: se processa mediante emissão de nota técnica, ou opinião técnica, e se

complementa por depoimento em audiência

✓Peritos das Partes e Perito Desempatador: modelo utilizado quando as divergências entre os

Peritos das Partes depende de conhecimento específico que não pode ser superado em audiência.
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Formas de Produção de Prova Pericial nos 
Procedimentos Arbitrais

✓Perito do Tribunal e Assistentes Técnicos: modelo utilizado nas arbitragens domésticas, com a

mesma ineficiência dos processos judiciais, mas com a possibilidade de se obter informações mais

adequadas em audiência, com ou sem acareação

✓Protocolo Sachs: cada Parte sugere o nome de três peritos e o Tribunal Arbitral escolhe um perito

de cada lista para que, em conjunto, elaborem o Laudo Pericial, que fica submetido aos mesmos

procedimentos de esclarecimentos
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Matérias mais comuns que demandam 
prova pericial contábil em arbitragem

✓Apuração de Haveres

✓Conflito pós M&A

✓Contratos de Fabricação e/ou Distribuição

✓Obras e infraestrutura

✓Contratos públicos de obras

✓Contratos públicos de concessões

✓Aplicações de efeitos tributários

✓Divulgações inexatas de Demonstrações Financeiras

✓Revisões de contratos por força maior ou pandemia



17

✓O perito contador tem uma vantagem inequívoca. A contabilidade é um estuário de

fundamento econômico para o qual deságuam todas as correntes da economia.

Então, é evidente que a perícia contábil é aplicável em qualquer tipo de litígio

porque, no fim das contas, o relevante são as contas.
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PENSAMENTOS GRÁTIS:

✓CONTABILIDADE NÃO GERA FATO; REGISTRA FATO

Simonaggio

✓PERÍCIA NÃO É A ARTE DE RESPONDER; É A ARTE DE PERGUNTAR

Simonaggio
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DISPUTAS TÉCNICAS 
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Econômicos do SPA ou do QPA

▪ Preço

▪ Ajuste de Preço

▪ Retificação de Preço – fundamento jurídico

▪ Perdas – materializadas ou prospectivas

A redação das cláusulas é condição de segurança jurídica e

viabilidade econômica da operação. Se forem adotados termos

técnicos, devem ser os corretos.



Modelos de exames contábeis diferentes

▪ Due diligence

▪ Escrituração contábil e preparação de Demonstrações

Financeiras

▪ Auditoria

▪ Perícia



• Equação frequentemente utilizada para a definição do Preço:

Valor de Empresa (Enterprise Value) – evento econômico

(-) Dívida Líquida – extração de origem contábil

(+-) Capital de Giro – extração de origem contábil

(=) Valor da Empresa pertencente ao acionista (Equity Value) –
evento econômico que passará a ser o fato jurídico Preço

Preço



Método de avaliação econômica e Preço

▪ Fluxo de Caixa Descontado

▪ Balanço Patrimonial por valoração econômica – comparativo

▪ Múltiplos de EBITDA – finalidade e comparabilidade

▪ Preço é o evento final acordado entre as Partes que pode ou não

ser vinculado contratualmente a um método específico de

avaliação



Método de Avaliação

Método de avaliação de sociedades é a projeção de resultados e Fluxo

de Caixa Livre para o futuro, trazida a valor presente pelo Fluxo de

Caixa Descontado, que corresponde ao Valor da Empresa (VE).

1 2 3 4 5 (...) 20

(+) Receita Bruta

(-) Impostos sobre o faturamento

(=) Receita Líquida

(-) Custo da Mercadoria Vendida

(-) Despesas operacionais

(=) Lucro antes dos juros e trib. Sobre o lucro

(+) Ajuste das despesas operacionais que não 

provocam saída de caixa

(=) EBITDA

(-) IR e CSLL

(=) Geração de caixa operacional

(-) Investimentos (ou desinvestimentos)

(=) Fluxo de Caixa Livre

Taxa de desconto X%

Perpetuidade
Período de projeção



Múltiplo de EBITDA

▪ O Múltiplo de EBITDA não é método de avaliação. É um instrumento

comparativo de valor de sociedade obtido por uma de duas formas:
▪ Divisão de Preços de Venda de operações conhecidas (PV) ou de Cotações em

Bolsa (CB) pelo EBITDA de outras empresas da mesma atividade econômica e

de características comparáveis; ou

▪ Divisão do Valor da Empresa (VE) pelo EBITDA do ano base da Empresa.

▪ Preços de Venda (PV), Cotações em Bolsa (CB) e Valor da Empresa (VE)

são eventos econômicos que contêm toda a sinergia esperada para os

resultados futuros.

▪ Assim, o EBITDA representa a geração de caixa provável e o Múltiplo

representa a dinâmica e a sinergia do futuro.



• A Instrução CVM 527/2012 regulamentou a necessidade de as Companhias
informarem em suas Demonstrações Financeiras o EBITDA Ajustado.

• EBITDA Ajustado: valor do EBITDA excluindo os resultados líquidos
vinculados às operações descontinuadas e/ou ajustado por outros itens que
contribuam para a informação sobre o potencial de geração bruta de caixa.

Cuidados ao escrever EBITDA



Não recorrência e normalização de EBITDA 

são fenômenos econômicos diferentes

▪ Obtenção do Múltiplo de EBITDA:

▪ Não recorrências estão compreendidas entre receitas, custos e despesas

que, pela sua natureza, não ocorrerão nos exercícios subsequentes ao

ano base do EBITDA.

▪ Normalização de EBITDA, tratada como sinergia, corresponde aos

efeitos de atos da administração que poderão produzir efeitos em

exercícios subsequentes ao ano base do EBITDA.

▪ Portanto, a não recorrência é fruto da certeza existente no ano base do

EBITDA e a normalização é um prognóstico de exercícios futuros.



• O Ajuste de Preço normalmente é utilizado quando há eventos futuros
previsíveis na data do Contrato que, se ocorrerem, podem modificar a base
do Preço que o Comprador está disposto a pagar pela aquisição da
Sociedade.

Preço, total ou parcialmente, estimado no Contrato.

• Cláusulas de earn out onde as Partes concordam que o pagamento pelo
Comprador ao Vendedor de uma parcela do Preço fica sujeito à ocorrência
de um determinado evento.

Ajuste de Preço



• Para o Ajuste de Preço, sempre há a necessidade de comparar:

• Situação utilizada para o Preço estimado do Contrato 

(Contabilidade elaborada pelo Vendedor)

X

• Situação posterior a assinatura do Contrato

(Contabilidade elaborado pelo Comprador)

• E se houve mudança de prática na contabilidade após o ingresso do
Comprador? As Demonstrações Financeiras, neste caso, não são
comparáveis para efeito do Ajuste de Preço.



• A Retificação de Preço é necessária quando o Comprador, após assumir a
empresa, se depara com eventos até então não conhecidos e que, se
conhecidos antes da celebração do Contrato, teriam modificado a base de
precificação.

- Ativos registrados no grupo incorreto podem alterar capital de giro;

- Ativos inexistentes ou com valor superior ao valor real podem inflar o
preço;

- Despesas registradas fora do período de competência podem alterar o
valor do capital de giro e superestimar o EBITDA;

Retificação de Preço



• As indenizações podem ocorrer, dentre outros motivos, por quebra de
declarações e garantias dadas pelo Vendedor no Contrato.

• As Perdas normalmente são definidas como aquelas possíveis de
ocorrer, mas que não são conhecidas ou incorridas na data do
Contrato.

• A constatação das Perdas, no futuro, dependem da boa identificação
das suas naturezas e conteúdo descritas antecipadamente no
contrato.

• Ocorre menos, mas também ocorre, a caracterização de perda sem
desembolso financeiro.

Perdas e seus efeitos (indenização ou ajuste de preço?)



▪ O Contrato é mandatório.

▪ Portanto, o evento econômico é contratualmente eleito.

▪ A contabilidade é fonte de pesquisa, ou fonte de referência, mas a

regra contábil prevalecerá, salvo se expressamente ressalvada no

contrato.

▪ Se o Contrato eleger a contabilidade, então o futuro não está

previsto, apenas o futuro conhecido na data do Balanço de

Fechamento.
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Diferença entre venda e compra de participação acionária e dissolução parcial de Sociedade.

A venda e compra de ações ou quotas sociais é um evento jurídico-econômico diferente da dissolução

parcial com apuração de haveres.

Venda e compra: existe uma intenção das partes contratantes em chegar a um fator de mercado

denominado preço que define uma condição econômica lógica de autonomia da vontade e liberdade de

contratação, sem nenhum evento coercitivo.

Dissolução parcial com apuração de haveres: há um evento coercitivo nascido do conflito instalado entre

as partes e o objeto do que as partes ficam constrangidas a perseguir é valor que define uma condição

econômica teórica e com um fim específico.



Prevalência do interesse social da Sociedade ou do direito patrimonial do sócio retirante?

A construção jurisprudencial da dissolução parcial de sociedade teve como pressuposto a prevalência do

princípio da garantia de continuidade da existência da sociedade, do que resultaria a preservação do

interesse social e econômico mais relevante.

O debate travado [na jurisprudência] a respeito da apuração de haveres deixou de lado o interesse social

– premissa ouro para não decretar a dissolução total – e na liquidação da sentença, abandonou a

preservação da sociedade para passar a proteger o direito patrimonial do sócio.

Os intangíveis não adquiridos que contenham efeitos futuros – decorrentes de sinergias, tal como o

goodwill – não fazem parte do patrimônio da sociedade, uma vez que não estão materializados na data

do balanço, pois se materializarão com o advento do tempo e a continuidade da operação.



A regra contida no artigo 1.031 do Código Civil se reporta à situação patrimonial na data da

resolução do contrato.

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.



A regra contida no artigo 606 do Código de Processo Civil fixa a apuração dos haveres por balanço de

determinação.

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.



A rigor, qualquer expressão econômica do aviamento produz significado nas relações econômicas (que, nas

sociedades, ocorrem fundamentalmente nas interações destas com terceiros). Portanto, qualquer valor relativo

ao aviamento somente se concretiza na alienação do estabelecimento, ou da participação da sociedade que é o

titular desse. Vale dizer, somente quando um terceiro paga pelo aviamento é que ele efetivamente adquire

valor [...]. Não parece razoável entender que se está diante de uma situação análoga à da alienação da

participação do sócio retirante. Se esse fosse o caso, estar-se-ia consagrando um evento de liquidez da

participação societária, como um substituto de um mecanismo de saída não fornecido pelo mercado. Uma

verdadeira opção de venda do sócio contra a sociedade, a ‘preço de mercado’ [...]. Ao se incluir o elemento de

percepção econômica (aviamento), está-se transferindo ao sócio retirante um valor potencial que não está

sendo pago por terceiros. O que ocorre, efetivamente, é subtração maior de patrimônio em benefício do sócio

retirante. Em se admitindo essa possibilidade, há um potencial prejuízo a credores e aos próprios sócios

remanescentes” (g.n.)

BROGLIA MENDES, Rodrigo Octávio. Apuração de haveres na retirada do sócio e fundo de comércio (aviamento) in YARSHELL, Flávio Luiz; PEREIRA, Guilherme Setoguti J. (coords.) Processo Societário.

São Paulo: Quartier Latin, 2012, pp. 663-664.



Quadro resumo básico para nortear o Balanço de Determinação:

i. os ativos financeiros e realizáveis devem ser valorados por sua realização a valor presente na

data base,

ii. os ativos fixos pelo preço de saída deduzidos dos tributos incidentes,

iii. os intangíveis, se existentes, pelo custo de aquisição, na forma fixada no Pronunciamento n. 4

do Comitê de Pronunciamentos Contábeis,

iv. as sociedades controladas devem ser valoradas por balanços de determinação e ajustadas

por equivalência patrimonial,

v. os passivos pelo valor de liquidação na data base, e

vi. as contingências ajustadas proporcionalmente à sua indicação de risco ou oportunidade.



Ajuste 1: Saldo da rubrica “Contas a Receber de Clientes” trazido a valor presente com base no aging list

(ordem cronológica de vencimento).

Ajuste 2: Valoração a mercado do estoque contabilizado pelo custo de aquisição.

Ajuste 3: Ajuste do valor do ativo imobilizado a preço de mercado, conforme avaliação realizada por

empresa especializada em avaliação de ativos.



Ajuste 4: Se a avaliação dos ativos resultar em ajuste positivo no valor do ativo imobilizado, necessário

calcular também os tributos incidentes sobre esse ganho de capital.

A premissa do Balanço de Determinação é de que os ativos e passivos devem ser considerados pelo preço de

saída, como se dissolução total fosse.

Na dissolução total, os ativos seriam vendidos pelo valor avaliado e os tributos seriam recolhidos sob o ganho de

capital. Dessa forma, o sócio retirante pode se beneficiar apenas pelo ingresso líquido de caixa decorrente da

diferença entre o valor do ativo avaliado e o imposto recolhido.



Ajuste 5: Reconhecimento de provisão para multa com FGTS em caso de demissão dos empregados.

O ajuste é necessário, considerando o entendimento de que “na dissolução de sociedade de responsabilidade

limitada, a apuração de haveres, (...) há de fazer-se como de dissolução total se tratasse (...), evitando-se, de

outro modo, o locupletamento indevido da sociedade ou sócios remanescentes em detrimento dos retirantes”

(STJ - Recurso Especial nº 38160/SP)

Assim, tratando-se de dissolução total, há de se considerar os encargos trabalhistas de multas do FGTS pelo valor

de liquidação e demissão na data base.



Ajuste 6: Reconhecimento de provisão para contingências com prognóstico de perda possível, uma vez

que ainda há chance dessas perdas se materializarem no futuro, não podendo ser pagas apenas pelo

sócio remanescente.

Apuração do percentual de atribuição com base no histórico de materialização das contingências possíveis.

As contingências prováveis são objeto de contabilização de acordo com a NBC TG 25.

As contingências com probabilidade de perda remota não são consideradas.



Avaliação do Ativo Intangível: Fundo de Comércio

A definição de fundo de comércio está centrada em continuidade da atividade econômica: clientela, ponto,

pessoal treinado são elementos que devem ser levados em consideração e serão dotados de sentido

econômico apenas se a atividade continuar.

Os efeitos de pagamento de haveres à vista, como exaurientes do goodwill.

(i) quais ativos tangíveis têm que ser transformados em dinheiro para pagar os haveres?

(ii) excluídos os ativos tangíveis das Sociedades, ainda haverá sinergia para manter a atividade econômica

no mesmo patamar de performance antes existente?



Goodwill = sobrevalor nascido da atividade organizacional do empresário, ou uma “mais valia” obtida

pela sinergia dos ativos operacionais.

O Patrimônio Líquido consignado no Balanço de Determinação, antes da apuração do goodwill, já

reflete o valor econômico de cada um dos elementos patrimoniais da sociedade avalianda na data

base do evento.

Para finalizar o processo avaliatório, é necessário mensurar se todo o valor patrimonial é superior à

somatória dos valores individuais daqueles elementos (efeito sinérgico dos ativos).

Ornelas, Martinho Maurício Gome de. Avaliação de sociedades: apuração de haveres em processos judiciais. São Paulo: Atlas, 2001. Cap. 7



Goodwill sinérgico é a capacidade que determinada sociedade possui de gerar lucros acima do normal.

Lucro normal corresponde ao rendimento (lucro) que o ativo operacional líquido pode gerar se aplicado a

uma taxa de juros correspondente ao custo de capital próprio.

Ornelas, Martinho Maurício Gome de. Avaliação de sociedades: apuração de haveres em processos judiciais. São Paulo: Atlas, 2001. Cap. 7



mar/22

R$ mil

Receita operacional líquida 59.534            

Custo dos produtos vendidos e dos serviços prestados 43.041-            

Lucro bruto 16.493            

Receitas (despesas) operacionais

Vendas 1.400-              

Administrativas e gerais 2.883-              

Lucro Operacional 12.210            

mar/22

R$ mil

Ativo Circulante Operacional 24.783               

Ativo Permanente Operacional 38.402               

Ativo Operacional Total 63.185               

(-) Passivo Operacional 25.980               

AOL - Ativo Operacional Líquido 37.205               

Custo do Capital 18,12%

Lucro Normal 6.740                  

Lucro Operacional 12.210               

(-) Lucro Normal 6.740                  

(=) Lucro acima do normal 5.470                  

Taxa de Juros a.a. 12%

(=) Fundo de Comércio 45.579               



✓ O Balanço de Determinação deveria ser apenas patrimonial, não devendo considerar qualquer valor de

sinergia, como é o caso do goodwill.

✓ Os intangíveis, se existentes, devem ser valorados pelo custo de aquisição, na forma fixada no CPC 04,

de modo que intangíveis não adquiridos não fazem parte do patrimônio da Sociedade.

✓ Não existe goodwill na hipótese de dissolução total que é a matriz da qual se retira a dissolução

parcial.


