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notA do Autor

Desde muito antes decidir graduar-me no curso de Direito, sempre 
me despertou atenção a imperiosa necessidade de que todos os sócios de 
uma sociedade empresária se emprenhassem, ao máximo, em prol do su-
cesso na atividade.

Percebi exemplos fáticos de pessoas que, após decidirem tornarem-se 
sócias, passaram a crer que este ou aquele sócio pouco ou nada fazia para 
que “o negócio desse certo”.

Por várias vezes, ouvi frases semelhantes a “... só eu trabalho e meu 
sócio não ...”; “... somente eu faço questão de nossos clientes..”; “ meu sócio 
não se esforça em quase nada...” ; etc.

Ao ingressar no curso de graduação em Direito, despertei meu inte-
resse pelo instituto do aviamento, o qual representa o grau de reputação, 
eficiência, excelência e capacidade do estabelecimento empresarial gerar 
lucros. 

Dentre outros fatores, o aviamento é proporcionado pelas qualidades 
pessoais (aviamento subjetivo ou subjective goodwill) dos sócios que com-
põem a sociedade, principalmente em relação ao zelo dedicado à clientela 
e às rotinas administrativas do dia a dia.

Ademais, no exercício da advocacia, sempre me inquietaram os rela-
tos e inconformismos trazidos por aqueles que se aventuraram no árduo 
exercício da atividade empresária, semelhantes a “... se apenas eu trabalhei 
a vida toda na nossa empresa e se meu sócio não fazia quase nada, não é 
justo que agora, na hora de nos separarmos, ele fique com a mesma quantia 
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que eu. É impossível acreditar que não receberei algo a mais pelo meu esfor-
ço diferenciado...”.

Na especialização lato sensu em Direito Empresarial, foquei-me no 
estudo acerca dos bens intangíveis / incorpóreos e seu uso estratégico na 
atividade empresária, dentre eles, o aviamento.

Posteriormente, em dedicação ainda mais aprofundada, verifiquei 
durante minhas pesquisas realizadas no Mestrado que o aviamento é ins-
tituto que merece uma análise sempre acurada e cautelosa, seja em termos 
contábeis, jurídicos ou econômicos. 

Concomitantemente, ao debruçar-me no estudo das sociedades limi-
tadas, sobretudo, não no momento de sua criação, mas principalmente no 
momento de sua dissolução, constatei que os institutos da (i) dissolução 
parcial, (ii) sociedades limitadas e (iii) aviamento estão bem próximos ao 
cotidiano das sociedades empresárias, sócios, advogados, Tribunais, conta-
dores e sociedade leiga em geral.

Verifiquei que há, de fato, respeitoso e especializado embate doutri-
nário e jurisprudencial acerca da possibilidade, formas e hipóteses de se 
computar o valor referente ao aviamento nos haveres do sócio dissidente, 
quando da dissolução parcial, bem como a forma de mensurá-lo.

Empreendi, nesta obra, a Análise Econômica do Direito (AED – Law 
and Economics), ao valer-me de ferramentas metodológicas extremamente 
úteis ao tema, tais como eficiência, maximização das riquezas, maximiza-
ção dos interesses, custo de transação, custo de oportunidade, tradeoff, es-
colha racional, teoria dos jogos, maximização do bem-estar, incentivos, etc.

Percebi também que a doutrina especializada contábil contribui, so-
bremaneira, ao debate que venho propor.

Após analisar inúmeras decisões judiciais proferidas nas últimas dé-
cadas sobre o assunto, constatei que a matéria é, de fato, muito instigante.

Portanto, sem a pretensão de esgotar o tema e colocando-me aberto 
às críticas que contribuam para o aperfeiçoamento desta obra, procurei 
trazer à tona um debate construtivo envolvendo direito, economia e con-
tabilidade.

Assim, mediante o honroso e gratificante convite feito pela Editora 
Arraes, deixo-o, leitor, à apreciação do livro.

Um abraço.

HENRIQUE AVELINO LANA
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Prefácio

Os estudiosos do Direito Empresarial em geral – e da dissolução 
parcial de sociedades, em particular – têm na presente obra uma nova e 
importante fonte de informações e amadurecidas reflexões. 

Trata-se, em essência, da dissertação de mestrado defendida, com 
grande competência, pelo autor, Henrique Avelino Lana, no Programa de 
Pós-Graduação em Direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas 
Gerais.

Com este estudo, aprovado pela unanimidade dos examinadores, 
Henrique Avelino Lana alcançou, com todos os méritos, o grau de Mestre 
em Direito Privado.

O trabalho explora com profundidade a bibliografia sobre a disso-
lução parcial de sociedade, a apuração de haveres de sócio e, mais do 
que isso, analisa com grande cuidado os aspectos referentes à sua correta 
avaliação.

Para tanto, usa, com o rigor necessário aos trabalhos científicos, a 
Análise Econômica do Direito como referência metodológica, contribuin-
do assim para sua consolidação no estudo do Direito Empresarial brasi-
leiro.

A qualidade do trabalho reflete, claro, a seriedade e competência sem-
pre demonstradas por Henrique Avelino Lana, tanto em sua atividade 
de pesquisador como também nas funções de professor universitário e 
advogado.
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A publicação do texto representa, portanto, merecido reconhecimen-
to do autor e da obra que, com grata satisfação, pude acompanhar, na 
condição de orientador.

Belo Horizonte, maio de 2012

EDUARDO GOULART PIMENTA
Doutor e Mestre em Direito Empresarial pela UFMG

Professor Adjunto de Direito Empresarial na PUC/MG e na UFMG
Procurador do Estado de Minas Gerais

Advogado
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APresentAção

Nos dias de hoje, a análise econômica do Direito tem-se tornado 
cada vez mais importante. É tema recorrente, embora esteja longe de estar 
esgotado. 

A análise econômica do Direito não se restringe ao que convencio-
nalmente se entende por fatores econômicos, incluindo também toda sor-
te de fatores não econômicos, como motivos altruísticos, por exemplo. 
A análise econômica do Direito se caracteriza pelo entendimento geral, 
científico-social da Economia, segundo o qual os agentes são entendidos 
como seres racionais e objetivos e as noções de bem social, empregadas em 
políticas de avaliação, são explicitamente articuladas.

Assim se desenvolve o presente trabalho, que tenho a honra de apre-
sentar. 

Partindo da ideia de que a empresa seja, acima de qualquer outra ins-
tituição, uma das que mais mereçam uma análise eminentemente econô-
mica, o autor analisa a sociedade limitada, no momento de sua dissolução 
parcial. 

O cerne da obra consiste em saber se é pertinente a inclusão do avia-
mento nos haveres do sócio que se desliga do vínculo social. Segundo o 
autor, vem prevalecendo nos tribunais a opinião de que se deve computar 
o aviamento nos haveres do sócio, independentemente do motivo que en-
sejou a dissolução. Nada obstante, o livro procura demonstrar o contrário.

Henrique Avelino Lana é dessas pessoas de quem só se ouvem elogios. 
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De fato, tanto do ponto de vista acadêmico, quanto do ponto de vista 
pessoal, sinto-me muito feliz por ter tido o privilégio de tê-lo conhecido, 
como aluno e como colega. 

Pessoa doce e gentil, inteligente e perspicaz, expõe sua opinião com a 
proficiência e a tranquilidade de poucos, apesar de sua juventude. 

Não quero me sobrepor à obra. Esse não deve ser o objetivo de uma 
apresentação. Deixo-o, leitor, portanto, com as ideias do autor. 

Belo Horizonte, maio de 2012

CÉSAR FIUZA
Professor de Direito Civil na PUC/MG, na FUMEC e na UFMG.

Advogado e consultor jurídico.


