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RESUMO 

 

A pesquisa visou investigar o regime jurídico do dividendo mínimo obrigatório, a 

fim de compreender a ratio legis por detrás desse instituto. Adicionalmente, propôs analisar as 

consequências jurídicas da adoção desse mecanismo jurídico, com o intuito de verificar se o 

arcabouço normativo existente atende aos objetivos perseguidos pelo legislador quando da 

positivação do texto original da Lei das Sociedades por Ações, no ano de 1976. Para tanto, 

pretendeu verificar, por meio da análise de doutrina nacional e estrangeira e tendo em vista a 

experiência profissional do autor, se o instituto do dividendo mínimo obrigatório é eficiente no 

Brasil, propondo alterações legislativas à estrutura jurídica existente, como alternativa ao 

regime jurídico atualmente vigente atinente à repartição do lucro. 

 

Palavras-chave: dividendo mínimo obrigatório, lucro líquido, participação no lucro, dividendos, 

juros sobre capital próprio, lucro social, recompra de ações, amortização, resgate, bonificação, 

direito individual de escolha, stock dividends, cash dividends, lei das sociedades por ações. 

 

  



 

ABSTRACT  

 

The research aimed to investigate the legal regime of the mandatory dividend, in 

order to understand the ratio legis behind this institute. Additionally, it proposed to analyze the 

legal consequences of the adoption of this legal mechanism, in order to verify whether the 

existing normative framework meets the objectives pursued by the legislator when the original 

text of the Corporation Law was adopted in 1976. Thus, it intended to verify, through the 

analysis of national and foreign doctrine and in view of the author's professional experience, 

whether the institute of the mandatory dividend is efficient in Brazil, proposing amendments to 

the existing legal structure, as an alternative to the current legal regime regarding to profit 

sharing. 

 

Keywords: mandatory dividend, net income, profit sharing, dividends, interest on equity, social 

profit, share buyback, amortization, redemption, bonus, individual right of choice, stock 

dividends, cash dividends, Brazilian Corporate Law.  
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1 INTRODUÇÃO 

  

A participação nos lucros sociais da companhia é direito essencial1, inderrogável, 

indisponível e irrenunciável2 do acionista. Na visão de Carvalhosa3, no âmbito da legislação 

pátria, o direito aos lucros decorre do próprio fim legal da sociedade, que é o de obter lucros e 

distribuir parte destes aos seus sócios. No mesmo sentido, no Direito norte-americano, a 

expectation of profits é um dos elementos da Howey definition, expressão desenvolvida no 

contexto da construção do conceito de Securities pelos Tribunais dos Estados Unidos da 

América4.  

A participação do lucro social pode se materializar por meio de diversas formas5, 

dentre elas: a distribuição de juros sobre capital próprio6; a recompra de ações realizada pela 

própria companhia7; o resgate de ações; a amortização de ações; a realização do lucro oriundo 

da venda de ações que se valorizaram com o tempo, inclusive em bolsa de valores (no caso das 

companhias abertas); e claro, a distribuição de dividendos que, talvez, possa ser definida como 

a forma mais tradicional de repartição dos resultados positivos de uma sociedade. 

 
1 Cf. art. 109, I da Lei das Sociedades por Ações. 
2 Cf. BULHÕES PEDREIRA, José Luiz; LAMY FILHO, Alfredo (eds.). Direito das Companhias. 2. ed. atual. e 

ref. Rio de Janeiro: Forense, 2017. FERRAZ, Adriano; ALVARENGA DE PÁDUA, José Elias. Distribuição 

sobre o resultado: uma abordagem sobre dividendos, juros sobre o capital próprio e participação dos 

trabalhadores nos lucros ou resultados. In: GONÇALVES, Fernando; SOARES DE CASTRO, Moema Augusta; 

WALD, Arnoldo (coord.). FREITAS, Bernardo Viana; CARVALHO, Mário Tavernard Martins de. (org.). 

Sociedades Anônimas e Mercado de Capitais. Quartier Latin, 2011, p. 202; ROBERT, Bruno. Dividendo mínimo 

obrigatório nas sociedades por ações brasileiras: apuração, declaração e pagamento. São Paulo: Quartier Latin, 

2011, p. 39. 
3 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas. 2. vol., art. 75 a 137. São Paulo: 

Saraiva, 2011. 
4 Sobre o assunto, importante lembrar que a Howey definition foi elaborada a partir de diversos julgados da 

Suprema Corte norte-americana que discutiam se algumas situações fáticas deveriam ser caracterizadas como 

contratos de investimento ou não. No âmbito do caso SEC v. W. J. Howey & Co foram estabelecidos os elementos 

essenciais compreendidos na definição de “contrato de investimento”, quais sejam: invest of money 

(“investimento em dinheiro”), common enterprise (“empreendimento comum”), expectation of profits 

(“expectativa de lucro”) e solely from the efforts of others (“unicamente dos esforços dos outros”). Esses 

elementos, em conjunto, formaram o que ficou conhecida como a Howey definition. Cf. JENNINGS, Richard 

W.; MARSH, JR., Harold; COFFEE JR., John C. Securities Regulation – Cases and Materials. New York: 

Foundation Press, 1992. Ainda, cf. EIZIRIK, Nelson. et al. Mercado de capitais – regime jurídico. 3. ed. rev. e 

amp. Rio de Janeiro: Renovar, 2011.  
5 ROBERT, Bruno. Dividendo mínimo obrigatório nas sociedades por ações brasileiras: apuração, declaração e 

pagamento. São Paulo: Quartier Latin, 2011. 
6 Vale lembrar que o valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título de remuneração do capital 

próprio, pode ser imputado ao valor do dividendo mínimo obrigatório, nos termos do art. 9º, §7º da Lei nº 9.249, 

de 26 de dezembro de 1995, conforme alterada. 
7 BLACK, Fischer. The dividend puzzle. Journal of portfolio management. London, 2. v.2, winter, 1976, p. 9. 
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Sob o regime do revogado Decreto-Lei nº 2.6278, o direito dos acionistas de 

participar dos lucros já era caracterizado como um direito intangível, inafastável pelos estatutos 

ou pela própria assembleia geral9. Todavia, a fixação dos dividendos era livre, podendo ser 

estabelecida em qualquer montante, pelos estatutos ou pela assembleia geral. No entendimento 

majoritário da época, se a companhia verificasse a existência de lucro, o montante da 

distribuição de dividendos se sujeitava ao arbítrio da assembleia geral, nos casos de omissão 

estatutária10, criando um ambiente propício para que os controladores de companhias 

reinvestissem sistematicamente e de forma abusiva parcelas relevantes dos lucros sociais, sem 

distribuir um montante significativo de dividendos aos acionistas. 

Visando coibir essa prática imprópria, o art. 202 da Lei das Sociedades por Ações11 

instituiu, de forma pioneira no cenário do Direito Comparado12, o dividendo mínimo 

obrigatório. Tal mecanismo passou a obrigar as sociedades por ações a distribuir a todos os 

acionistas da companhia, como resultado do desenvolvimento da atividade-fim da sociedade, 

parcela do lucro estabelecida no estatuto social, ao final de cada exercício social13. 

Como preleciona Lucena14, a instituição do dividendo mínimo obrigatório no 

anteprojeto que culminou na Lei das Sociedades por Ações foi recebida com certa surpresa por 

aqueles que acompanhavam os avanços da legislação mercantil. Até aquele momento, as leis 

sobre sociedades por ações, quer estrangeiras, quer nacionais, sempre mostraram maior 

preocupação com a distribuição de dividendos sobre lucros inexistentes, punida, inclusive, no 

 
8 Brasil. Decreto-Lei nº 2.627, 26 set. 1940. Dispõe sobre as sociedades por ações. Diário Oficial da União. 

Brasília, 1º out. 1940. O Decreto-Lei nº 2.627 vigorou entre 1940 e 1976, tendo sido, durante o mencionado 

período, a referência legislativa para as matérias relacionadas às sociedades por ações. Em 1976, foi parcialmente 

revogado pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (apenas os Capítulos VIII e XX do Decreto-Lei nº 2.627 

não foram revogados), que, com algumas alterações desde então, estabelece o atual regime jurídico aplicável às 

sociedades por ações.  
9 Cf. art. 78, letra “a”, do Decreto-Lei nº 2.627. 
10 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à lei de sociedades anônimas: Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976. 

Vol. 3 (arts. 138 a 205) . São Paulo: Saraiva, 2011. Ainda, Martins, Gelbcke, Santos e Iudícibus vão além ao 

prever que “[os acionistas] estavam ao livre arbítrio da diretoria da companhia, tendo em vista que a proposta 

para a distribuição de dividendos era elaborada pela diretoria e aprovada pela assembleia geral”. (cf. 

IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto Rubens. Manual de contabilidade das 

sociedades por ações: aplicável às demais sociedades. 6. Ed. São Paulo: Atlas, 2003). 
11 Brasil. Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Dispõe sobre as sociedades por ações. Diário Oficial da União. 

Brasília, 17 dez. 1976. As menções deste trabalho à “Lei das Sociedades por Ações” se referem à Lei 6.404/76, 

exceto se indicado de forma diversa ao longo do texto. 
12 COMPARATO, Fábio Konder. Direito Empresarial: estudos e pareceres. São Paulo: Saraiva, 1990, p. 163. 
13 Cf. art. 202 da Lei das Sociedades por Ações. 
14 LUCENA, José Waldecy. Das sociedades anônimas – comentários à lei. vol. 3 (arts. 189 a 300). Rio de Janeiro: 

Renovar, 2009. 
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âmbito criminal, com o intuito de assegurar a integridade do capital social, em sua função de 

garantia aos credores das sociedades15. 

O sistema inovador trazido pela Lei das Sociedades por Ações rompeu com o 

diploma anterior ao retirar da assembleia geral a competência para atribuir o quantum do lucro 

anual a ser repartido entre os acionistas. Por um lado, impôs à companhia a obrigação de fixar 

no estatuto uma parcela mínima a ser distribuída aos acionistas, sob pena de, não o fazendo, 

sujeitar-se à importância prevista na lei (50% do lucro líquido ajustado nos termos da lei). Por 

outro, deu liberdade aos acionistas para estipularem no estatuto o percentual que entenderem 

mais adequado ao pleno desenvolvimento comercial da sociedade. 

A justificativa desse entendimento foi explicitada da seguinte forma na Exposição 

de Motivos nº 196, de 24 de junho de 1976, assinada pelo então Ministro de Estado da Fazenda, 

Mário Henrique Simonsen16: 

 
A idéia da obrigatoriedade legal de dividendo mínimo tem sido objeto de amplo 

debate nos últimos anos, depois que se evidenciou a necessidade de se restaurar a ação 

como título de renda variável, através do qual o acionista participa dos lucros na 

companhia. Não obstante, é difícil generalizar preceitos e estendê-los a companhias 

com estruturas diversas de capitalização, nível de rentabilidade e estágio de 

desenvolvimento diferentes. Daí o Projeto fugir a posições radicais, procurando 

medida justa para o dividendo obrigatório, protegendo o acionista até o limite em que, 

no seu próprio interesse, e de toda a comunidade, seja compatível com a necessidade 

de preservar a sobrevivência da empresa. 

 

A despeito da flexibilidade concedida pelo legislador aos acionistas no que tange 

ao quantum do dividendo mínimo obrigatório, há uma prática arraigada no mercado de capitais 

brasileiro em se estabelecer no estatuto social das companhias abertas o percentual de 25% do 

lucro líquido como dividendo mínimo obrigatório. A título ilustrativo, registra-se que em maio 

de 2020 havia 142 companhias abertas cujas ações eram admitidas à negociação no Novo 

Mercado17, segmento de maior nível de governança corporativa da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, 

Balcão, das quais 126, ou seja 89%18, possuíam em seus estatutos previsão de dividendo 

mínimo obrigatório no percentual de 25%19 do lucro líquido ajustado nos termos da lei. 

 
15 Vale lembrar que, ainda nos dias de hoje, a disciplina atinente à distribuição de lucro nos Estados Unidos da 

América permite a distribuição de dividendos não oriundos do resultado positivo da sociedade, cf. LAMY 

FILHO, Alfredo. Temas de S/A. Rio de Janeiro: Renovar, 2007. 
16 Brasil. Exposição de Motivos n. 196, 24 jun. 1976. 
17 Cf. B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. Pesquisa feita em 3 maio 2020, às 18:13h. 
18 Dos 142 estatutos analisados, em apenas 5 o dividendo mínimo obrigatório era menor do que 25%, sendo que, 

em nenhum caso foi verificado dividendo mínimo obrigatório correspondente a zero. 
19 De acordo com pesquisa independente realizada em 3 maio 2020, no site da Comissão de Valores Mobiliários, 

onde são encontrados os estatutos sociais de todos os emissores registrados na mencionada autarquia. 
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Igualmente curiosa parece ser a constatação de que, apesar da omissão do legislador 

em quantificar um percentual mínimo legal para a distribuição de dividendos, vários 

dispositivos da Lei das Sociedades por Ações parecem sugerir a fixação do dividendo mínimo 

obrigatório em 25%20. Chega-se a essa conclusão a partir da análise dos arts. 17, I21, 152, §§ 1º 

e 2º22, 202, §2º23 e 296, §4º24. Em especial, no que tange às disposições do art. 152, §§ 1º e 2º, 

a lei concede incentivo indireto, limitando o direito de atribuir aos administradores participação 

nos lucros sociais somente às companhias que fixarem o dividendo obrigatório em 25% ou mais 

do lucro líquido. No mesmo sentido, alia-se a tais incentivos a imposição de um percentual alto 

 
20 Nesse sentido, valem os ensinamentos de Leães: “o princípio da liberdade na fixação do dividendo obrigatório, 

consagrado na Lei 6.404, não deixa de estar sempre ligado, no seio do diploma, a certas disposições restritivas, 

onde se vislumbra a inclinação do legislador, no sentido de estimular a distribuição de dividendos a um nível 

de 25% dos lucros sociais – aliás já perceptível na regra citada” (LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros. 

Dividendo obrigatório e participação dos administradores nos lucros da companhia. In: LEÃES, Luiz Gastão 

Paes de Barros. Estudos e pareceres sobre sociedades anônimas. São Paulo: RT, 1989). 
21 Art. 17. As preferências ou vantagens das ações preferenciais podem consistir: 

(...) 

§ 1º Independentemente do direito de receber ou não o valor de reembolso do capital com prêmio ou sem ele, as 

ações preferenciais sem direito de voto ou com restrição ao exercício deste direito, somente serão admitidas à 

negociação no mercado de valores mobiliários se a elas for atribuída pelo menos uma das seguintes preferências 

ou vantagens:  

I - direito de participar do dividendo a ser distribuído, correspondente a, pelo menos, 25% (vinte e cinco por 

cento) do lucro líquido do exercício, calculado na forma do art. 202, de acordo com o seguinte critério: (...)” 
22 Art. 152. A assembléia-geral fixará o montante global ou individual da remuneração dos administradores, 

inclusive benefícios de qualquer natureza e verbas de representação, tendo em conta suas responsabilidades, o 

tempo dedicado às suas funções, sua competência e reputação profissional e o valor dos seus serviços no 

mercado.  

   § 1º O estatuto da companhia que fixar o dividendo obrigatório em 25% (vinte e cinco por cento) ou mais do 

lucro líquido, pode atribuir aos administradores participação no lucro da companhia, desde que o seu total não 

ultrapasse a remuneração anual dos administradores nem 0,1 (um décimo) dos lucros (artigo 190), prevalecendo 

o limite que for menor. 

   § 2º Os administradores somente farão jus à participação nos lucros do exercício social em relação ao qual for 

atribuído aos acionistas o dividendo obrigatório, de que trata o artigo 202. 
23 Art. 202. Os acionistas têm direito de receber como dividendo obrigatório, em cada exercício, a parcela dos 

lucros estabelecida no estatuto ou, se este for omisso, a importância determinada de acordo com as seguintes 

normas: 

(...) 

§ 2º Quando o estatuto for omisso e a assembléia-geral deliberar alterá-lo para introduzir norma sobre a matéria, 

o dividendo obrigatório não poderá ser inferior a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado nos 

termos do inciso I deste artigo. 
24 Art. 296. As companhias existentes deverão proceder à adaptação do seu estatuto aos preceitos desta Lei no 

prazo de 1 (um) ano a contar da data em que ela entrar em vigor, devendo para esse fim ser convocada 

assembléia-geral dos acionistas. 

(...) 

§ 4º As companhias existentes, cujo estatuto for omisso quanto à fixação do dividendo, ou que o estabelecer em 

condições que não satisfaçam aos requisitos do § 1º do artigo 202 poderão, dentro do prazo previsto neste artigo, 

fixá-lo em porcentagem inferior à prevista no § 2º do artigo 202, mas os acionistas dissidentes dessa deliberação 

terão direito de retirar-se da companhia, mediante reembolso do valor de suas ações, com observância do 

disposto nos artigos 45 e 137. 
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no caso de omissão estatutária (50%), que pode cair para até 25%, quando sanada a omissão 

(art. 202, § 2º)25. 

Acrescenta-se, ainda, o fato de a própria Lei do Mercado de Capitais26 esboçar certa 

preocupação com as companhias abertas que deixam de pagar o dividendo mínimo 

obrigatório27. Ao fazer isso, o legislador pareceu, por um lado, garantir a livre manifestação de 

vontade dos acionistas no que concerne à definição da parcela do dividendo mínimo obrigatório 

e, por outro, sugerir certo receio com o não pagamento do mesmo. 

Apesar da maior parte das companhias abertas listadas no Novo Mercado 

estabelecer no estatuto social o percentual de 25% do lucro líquido ajustado como dividendo 

mínimo obrigatório, chama a atenção alguns casos específicos de sociedades que, fugindo a 

essa regra, estabeleceram em seus estatutos percentuais próximos a zero. São os casos de 

Atacadão S.A. (0,1% do lucro líquido ajustado), OSX Brasil S.A. (0,001% do lucro líquido 

ajustado), Petro Rio S.A. (0,001%) e Enauta Participações S.A. (0,001%)28.  

É importante notar que, conquanto o número inexpressivo de companhias listadas 

no Novo Mercado que estipulam no estatuto social percentual ínfimo do dividendo mínimo 

obrigatório, a prática parece não ser tão recente, dada a evidência de feitos semelhantes nos 

meses seguintes à publicação da Lei das Sociedades por Ações29. Com efeito, desde o final da 

década de 1970, o tema já havia ganhado páginas dos livros de alguns doutrinadores que se 

aventuraram a interpretar os preceitos da “nova” Lei das Sociedades por Ações. 

Comparato30, por exemplo, tentou esclarecer o dilema ao separar os conceitos 

“direito aos lucros sociais” e “direito ao dividendo”. Para o autor, o acionista tem direito à 

participação nos lucros sociais, que consiste no benefício econômico gerado pela apuração de 

lucros do patrimônio social, e direito ao dividendo, que é a parcela representativa do lucro social 

que é distribuída ao acionista. A interpretação de Comparato sugere uma evolução em relação 

 
25 LUCENA, José Waldecy. Das sociedades anônimas – comentários à lei. vol. 3 (arts. 189 a 300). Rio de Janeiro: 

Renovar, 2009. 
26 Brasil. Lei nº 6.385, de 07 de dezembro de 1976. Dispõe sobre o mercado de valores mobiliários e cria a 

Comissão de Valores Mobiliários. Diário Oficial da União. Brasília, 09 dez. 1976.  
27 Art. 8º Compete à Comissão de Valores Mobiliários: 

(...) 

V - fiscalizar e inspecionar as companhias abertas dada prioridade às que não apresentem lucro em balanço ou 

às que deixem de pagar o dividendo mínimo obrigatório. 
28 Cf. pesquisa citada nas notas 17-18 supra. 
29 Vide “Isso impede as fórmulas estatutárias de praxe no passado, que deixavam a fixação do dividendo à 

deliberação da assembléia geral, é certo, mas não impede que o estatuto estipule um quantum irrisório, como 

é o caso de uma companhia que fixou em 0,1%, conforme notícia há algum tempo publicada em O Estado de 

S. Paulo”(grifamos) (AMARAL, Paulo Afonso de Sampaio. Aspectos do lucro e sua distribuição na Lei 6.404/6. 

Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, n. 31, p. 73, jul.-set., 1978.) 
30 COMPARATO, Fábio Konder. A constituição da reserva de lucros a realizar e o dividendo mínimo obrigatório. 

In: ______. Novos ensaios e pareceres de direito empresarial. Rio de Janeiro: Forense, 1981, p. 152. 
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ao pensamento de Leães31, para quem, ainda sob a análise da lei do anonimato anterior, o direito 

de participação dos lucros sociais se confunde com o direito ao dividendo.  

Apesar da distinção entre os conceitos (“direito aos lucros sociais” e “direito ao 

dividendo”), Comparato defende que tanto o direito de participação nos lucros sociais, quanto 

o direito ao dividendo são essenciais, “devendo haver um justo equilíbrio” entre os benefícios 

econômicos decorrentes do lucro (por exemplo, aumento do valor patrimonial da ação ou 

distribuição dos chamados stock dividends) e a distribuição de dividendo. Entretanto, o autor 

deixa de discutir qual seria o limite da discricionariedade da assembleia geral (ou do estatuto 

social) para estabelecer a parcela do lucro que deva ser repartida entre os acionistas. 

No mesmo sentido, Martins32 sugere uma diferenciação de conceitos ao prever que 

“o direito ao lucro diz respeito aos limites da soberania da assembleia geral que não pode elidir 

os direitos fundamentais do acionista”. Ao passo que o direito ao dividendo “decorre da 

deliberação assemblear que aprova o balanço, constituindo um crédito do acionista contra a 

sociedade”. 

 Em trabalho mais recente sobre o assunto, Robert33 vai além, ao afirmar que a 

essencialidade do direito à participação nos lucros sociais não engloba o direito ao dividendo, 

na medida em que a participação nos lucros sociais poderá ser assegurada de outras formas. 

Conclui o referido autor que “como o direito do acionista ao dividendo é derrogável e 

renunciável, nada impede que (...) o estatuto social da companhia determine que nenhum 

dividendo mínimo obrigatório seja devido a todas as ações (...).” Robert afirma ainda que, para 

que isso seja possível, o estatuto social deve apenas apontar outras formas de assegurar aos 

acionistas o direito essencial de participação nos lucros sociais. 

A conjunção do comportamento aparentemente dúbio do legislador pátrio com as 

diversas interpretações dadas pela doutrina nacional sobre a disciplina do dividendo mínimo 

obrigatório fez surgir as questões primordiais a que a pesquisa objeto deste trabalho objetivou 

analisar: (i) qual o limite da discricionariedade dos acionistas na definição do dividendo mínimo 

obrigatório; (ii) podem os acionistas fixar em zero o percentual estatutário; (iii) quais são os 

propósitos válidos que justificariam a não distribuição de dividendos por uma sociedade durante 

 
31 Nesse sentido: "Porém, cogitou de um direito ao lucro diverso do direito ao dividendo já nos parece exagerado 

(e mesmo nocivo), pois o que a lei do anonimato assegura de maneira taxativa é o direito de qualquer acionista 

de participar dos lucros sociais, vale dizer, o direito do acionista ao dividendo”. (LEÃES, Luiz Gastão Paes de 

Barros. Do direito do acionista ao dividendo. São Paulo: Obelisco, 1969.) 
32 MARTINS, Fran. Comentários à lei das sociedades anônimas. 4. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2010, 

p. 850. 
33 ROBERT, Bruno. Dividendo mínimo obrigatório nas sociedades por ações brasileiras: apuração, declaração e 

pagamento. São Paulo: Quartier Latin, 2011. 
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um longo período; (iv) a interpretação do mecanismo do dividendo mínimo obrigatório é 

aplicável da mesma forma tanto para as companhias fechadas, quanto para as companhias 

abertas; (v) qual seria a melhor estrutura jurídica capaz de conciliar os anseios de alguns 

acionistas à percepção do dividendo com a preocupação da administração e de acionistas 

controladores com a sobrevivência da sociedade no médio e longo prazo? 

Após investigar essas questões, estruturou-se um trabalho dividido em oito 

capítulos, sendo o primeiro deles este que aborda a Introdução34. O segundo tratou da relevância 

prática do trabalho, focando, principalmente, na possibilidade de o Governo Federal retirar a 

isenção atualmente em vigor do imposto de renda incidente sobre os dividendos, o que poderá 

levar companhias a adotarem políticas mais restritivas no que tange à distribuição de proventos. 

No terceiro capítulo foram tecidas breves considerações sobre institutos reguladores da relação 

triangular credor-companhia-acionista - responsabilidade limitada, patrimônio especial 

(personalidade jurídica), capital social, exercício social, dentre outros -, abordando de forma 

sucinta o desenvolvimento histórico desses institutos. O quarto e o quinto capítulos tratam de 

questões de ordem técnico-teóricas atinentes ao conceito de lucro social e dividendos, 

respectivamente, bem como questões relacionadas aos sistemas de distribuição de lucro 

positivado na Lei das Sociedades por Ações. O sexto capítulo analisa objetivamente as quatro 

primeiras questões propostas nessa pesquisa, trazendo respostas específicas a cada uma delas. 

O sétimo capítulo analisa instituto já proposto no Direito Comparado como forma de 

procedimento de distribuição do lucro e sugere alteração da Lei das Sociedades por Ações com 

base na adaptação do instituto analisado. O oito capítulo é um fechamento (conclusão) de todo 

o exposto nos segmentos anteriores. 

  

 
34 Do ponto de vista metodológico, foi o utilizado o raciocínio hipotético-dedutivo, tendo em vista a aplicabilidade 

a investigações atinentes ao Direito Comercial. O desenvolvimento da pesquisa guiou-se, ainda, pela lição 

memorável de Ascarelli, segundo a qual “o que cumpre estudar é o Direito Comparado e não simplesmente a 

legislação comparada, a menos que se queira correr o risco de tirar conclusões que, pelo fato de não serem 

completas, poderiam ser, afinal, erradas”. 
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2 A RELEVÂNCIA DO DIVIDENDO MÍNIMO OBRIGATÓRIO NO 

CONTEXTO DA DISCUSSÃO SOBRE A TRIBUTAÇÃO DOS DIVIDENDOS 

 

A discussão sobre a distribuição do dividendo mínimo obrigatório é tema remoto, 

que logo após a publicação da Lei das Sociedades por Ações já ganhara evidência em obras de 

comercialistas consagrados. A bem da verdade, na visão deste autor, toda disciplina relacionada 

ao trânsito de recursos da sociedade para o acionista (e vice-versa) merece destaque nos estudos 

de Direito Comercial, porquanto tratar de questões fáticas delicadas, que envolvem tanto 

conflitos entre credores e sociedade35, quanto entre acionistas controladores/ administradores e 

acionistas não controladores36. 

Recentemente, o tema ganhou ainda maior relevância diante das alterações 

promovidas por alguns países na legislação pertinente à tributação do lucro empresarial e da 

distribuição de dividendos. Em dezembro de 2017, por exemplo, o então presidente dos Estados 

Unidos, Donald Trump, sancionou uma lei37 (An Act to provide for reconciliation pursuant to 

titles II and V of the concurrent resolution on the budget for fiscal year 2018) que reduziu os 

impostos corporativos de 35% para 21%, visando tornar as sociedades americanas mais 

competitivas38. 

Como resposta a essa alteração, outros países do continente americano39 passaram 

a discutir a necessidade de reforma de parte de suas legislações tributárias. Na Argentina, o 

congresso aprovou e converteu em lei (Ley 27.430 – Impuesto a Las Ganancias40), proposta do 

governo federal que, dentre outros assuntos fiscais, visou à redução paulatina da alíquota de 

 
35 Cf. ULHOA, Fabio Coelho (coord.); FRAZÃO, Ana (et al). Lei das Sociedades Anônimas Comentada. Rio de 

Janeiro: Forense, 2021, p. 113: “Daí por que o capital social precisa ser visto no contexto maior de importante 

conflito de agência que é inerente às sociedades por ações: o existente entre acionistas e credores sociais”. 
36 No mesmo sentido, vale destacar feliz passagem extraída de MUNHOZ, Eduardo Secchi; ROBERT, Bruno. A 

lei nº 11.638/07 e o cálculo do dividendo mínimo obrigatório. In: WARDE Jr., Walfrido Jorge (coord.). Fusões, 

cisões, incorporações e temas correlatos. São Paulo: Quartier Latin, 2009, pp. 221 a 236: “Para o direito 

societário, disciplinar a formação do lucro social significa tutelar o direito essencial dos sócios de participar 

dos lucros sociais e proteger os demais interesses legítimos envolvidos no funcionamento da sociedade”. 
37 United States of America. An Act to provide for reconciliation pursuant to titles II and V of the concurrent 

resolution on the budget for fiscal year 2018. U.S. GOVERNMENT PUBLISHING OFFICE, Dec. 22, 2017. 
38 A despeito do cunho de incentivo à produção industrial, há de se registrar as críticas realizadas à política de 

redução de alíquotas de imposto de renda aplicáveis às empresas adotada por Donald Trump. Cf. CHESLOW, 

Daniella. Anger, Confusion Over Dwindling Refunds. Is Trump's Tax Plan To Blame? NPR. 14 feb. 2019. 
39 No chile, o presidente Sebastián Piñera apoiou a redução do imposto de renda incidente sobre grandes empresas, 

mas não logrou êxito junto ao congresso chileno, que rechaçou a ideia e aprovou uma reforma tributária 

reconhecida pelo aumento da carga tributária incidente sobre pessoas mais abastadas. Cf. ???. Congreso (sic) 

chileno aprova reforma tributária e descarta reduzir impostos de empresas. Estado de Minas. 29 jan. 2020. 
40 República Argentina. Ley 27430, 22 dic. 2017. Impuesto a las ganancias. Boletín Oficial N° 33.781, 29 dic. 

2017. 
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impostos incidentes sobre as companhias sediadas naquele país41. Com a aprovação, a 

Argentina diminuiu a alíquota corporativa de 35% para 30% já em 2018. No projeto original, 

em 2020, ela cairia para 25%, mas lei posterior suspendeu a eficácia desta disposição por um 

ano. Ao mesmo tempo, e visando restabelecer a receita estatal suplantada com a redução dos 

impostos, foi instituída a tributação na alíquota de 7% sobre os dividendos distribuídos que, a 

partir de 2020, passaria para 13%, mas lei posterior suspendeu a eficácia desta última disposição 

por um ano42. 

Seguindo o mesmo caminho, no Brasil, a discussão ganhou parte da pauta dos 

principais presidenciáveis de 201843, impulsionados pelas alterações legislativas descritas nos 

parágrafos anteriores44. É verdade que a tributação dos dividendos pode ter por pano de fundo 

intuitos diversos: (i) simplesmente aumentar a arrecadação tributária; ou (ii) servir de fonte de 

arrecadação para que outra forma de tributação atualmente em vigor possa ser reduzida ou 

extinta. E, a depender desse intuito, a reforma poderá impactar em maior ou menor grau as 

políticas de distribuição de dividendo das companhias. 

Recentemente, a Câmara dos Deputados45 aprovou texto-base da reforma do 

imposto de renda que, dentre outros aspectos, institui a tributação à alíquota de 20%, de lucros 

e dividendos distribuídos por sociedades e reduz em sete pontos percentuais a alíquota do 

imposto de renda incidente diretamente às sociedades. Apesar da existência de opinião contrária 

sobre o assunto46, a estratégia parecer ser uma tendência mundial.  

De acordo com o Jornal Valor Econômico47, informações agrupadas pelo escritório 

FCR Law mostram que, num grupo de 15 países selecionados48, a alíquota nominal média da 

tributação sobre lucros distribuídos e dividendos na pessoa física passou de 18,7% para 28,9% 

 
41 Cf. YBARRA, Gustavo. El Senado aprobó el paquete de leyes económicas que impulsaba el Gobierno. La 

Nacion. 28 dic. 2017. 
42 Cf. CARANTA, Martin R. Impuesto a las Ganancias: ¿hasta cuándo rige la alícuota del 30% para sociedades? 

Ambito.com. Argentina, Ambito.com, 07 fev. 2020. 
43 Cf. LAMUCCI, Sergio; TORRES, Fernando; WATANABE, Marta. Candidatos estudam taxação dos 

dividendos. Valor Econômico. São Paulo, 23 jul. 2018. 
44 Cf. MENDONÇA, Ricardo; WATANABE, Marta. Benevides: Ciro quer tributar dividendo e elevar imposto 

sobre herança. Valor Econômico. São Paulo, 29 maio 2018; DI CUNTO, Rafael. Para Meirelles, tributar 

distribuição de lucro e dividendos é possível. Valor Econômico. São Paulo, 06 jun. 2018; PADUAN, Roberta. 

Como os presidenciáveis pretendem desarmar a bomba fiscal brasileira. Veja. São Paulo, 20 jul. 2018.  
45 RACANICCI, Jamile; CLAVERY, Elisa; SANT'ANA, Jéssica. Câmara dos Deputados aprova texto-base da 

reforma do Imposto de Renda. G1. São Paulo, 01 set. 2021. 
46 Vide SACAFF, Fernando Facury. A miopia na tributação dos dividendos. Valor Econômico. São Paulo, 22 ago. 

2018. 
47 LAMUCCI, Sergio Lamucci; TORRES, Fernando; WATANABE, Marta. Candidatos estudam taxação dos 

dividendos. Valor Econômico. São Paulo, 23 jul. 2018. 
48 São eles: Estados Unidos da América, Reino Unido, Canadá, México, Chile, França, Alemanha, Irlanda, Itália, 

Japão, Holanda, Noruega, Portugal, Espanha e Suíça. 
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entre os anos de 2009 e 2018. No mesmo período de comparação, a alíquota nominal da 

tributação corporativa direta sobre o lucro das companhias caiu de 30,9% para 26,1%. 

Do ponto de vista societário, a medida poderá culminar com uma maior 

predisposição dos acionistas à capitalização da sociedade. Em outras palavras, para o investidor 

de médio ou longo prazo, “deixar o lucro dentro da companhia” poderá significar um retorno 

maior no momento da realização do ganho49. Do contrário, a tributação incidente sobre os 

dividendos distribuídos diminuiria, gradualmente, os ganhos periodicamente auferidos pelos 

acionistas. 

Por essa razão, é de se esperar que as sociedades adotem políticas de repartição dos 

resultados cada vez mais conservadoras e restritivas em relação à distribuição do lucro, o que 

poderá culminar, em última análise, na não distribuição de qualquer parcela do lucro anual 

durante certo(s) período(s) ou até mesmo em uma política que faça da retenção do lucro a regra 

e não a exceção. É neste cenário que se insere a proposta de estudo objeto do presente trabalho.  

Dada a recente discussão tributária apresentada acima, acredita-se que não existem 

precedentes judiciais ou administrativos (julgados pelo Colegiado da Comissão de Valores 

Mobiliários ou pelo Conselho Monetário Nacional) enfrentando objetivamente a questão de 

previsão estatutária de dividendo mínimo obrigatório correspondente a zero. Dessa forma, 

entende-se que o estudo proposto possui razoável relevância prática, tendo em vista a recente 

discussão sobre a tributação dos dividendos que poderá culminar numa maior predisposição de 

companhias por políticas restritivas de dividendos. Além disso, entende-se que o trabalho detém 

considerável potencial inovador, haja a vista a existência de pouca discussão jurisprudencial ou 

doutrinária atinente à quantificação do dividendo mínimo obrigatório. 

 

 

 

  

 
49 Cf. BLACK, Fischer. The dividend puzzle. Journal of portfolio management. London, 2. v., winter, 1976. 
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3 BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE OS INSTITUTOS ATINENTES À 

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA SOCIEDADE AOS ACIONISTAS 

 

O objeto principal deste trabalho é o regime jurídico atinente à participação nos 

lucros de sociedades por ações. Não obstante, acredita-se ser essencial uma breve recapitulação 

acessória histórica de outros institutos da legislação pátria (especialmente, capital social, 

exercício social, responsabilidade limitada e personalidade jurídica). Ressalte-se que não é 

intenção do autor analisar, aprofundar e/ou discutir a natureza jurídica destes institutos, mas 

apenas relembrar o contexto de seu surgimento e desenvolvimento, para uma compreensão mais 

adequada do regime jurídico pátrio atinente à transferência de recursos da sociedade para os 

acionistas. 

 

3.1 Responsabilidade limitada, patrimônio especial (personalidade jurídica) e capital 

social 

 

Para entender a correlação existente entre responsabilidade limitada e patrimônio 

especial inevitável se valer das lições de Lamy Filho50 para quem a ideia de capital social 

enquanto proteção a credores emerge da admissão da limitação da responsabilidade dos sócios 

e do reconhecimento da personalidade jurídica das sociedades51. É que nas primeiras sociedades 

de que se tem conta, os sócios respondiam ilimitadamente com seus bens pessoais, o que trazia 

aos credores certa tranquilidade no que tange ao recebimento dos créditos. 

Lembra o citado autor que as companhias colonizadoras (tidas por boa parte da 

doutrina como as primeiras sociedades anônimas da história) eram inicialmente garantidas pelo 

Estado e, em fase posterior, no contexto da Revolução Industrial, já sem o aval do Estado, pelos 

sócios, que ofereciam aos credores uma garantia para as dívidas da sociedade em adição à quota 

com que contribuíam para o fundo social52. Ato contínuo, foi reconhecida a irrevogabilidade 

 
50 BULHÕES PEDREIRA, José Luiz; LAMY FILHO, Alfredo (eds.). 2. ed. atual. e ref. Direito das companhias. 

Rio de Janeiro: Forense, 2017, pp. 143 e 144. 
51 No mesmo sentido cf. COPOLA, Marina Palma. O capital social como instrumento de proteção dos credores na 

lei 6.404/1976. In: FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes (Org.). Direito Societário Contemporâneo 

II. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 645: “A disciplina do capital social deve ser analisada no ordenamento 

brasileiro como o subproduto da interação entre três conceitos fundamentais ao direito societário: a 

personalidade jurídica, a autonomia patrimonial e a limitação da responsabilidade dos sócios”. 
52 No mesmo sentido, COPOLA ensina que “Vigoravam naquele período [mercantilista], essencialmente, os 

regimes societários nos quais ao menos um dos sócios respondia solidariamente pelos débitos contraídos pela 

sociedade. Os aportes de capital eram encarados tão somente como meios para a realização da própria 

empresa, e não com o intuito de proteger terceiros” v. COPOLA, Marina Palma. O capital social como 
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das contribuições do sócio ao fundo social e elaborado um sistema de publicidade obrigatória 

para que os credores pudessem conhecer a real situação patrimonial da sociedade no intuito de 

analisar os riscos a que seus créditos estariam expostos. 

No mesmo sentido, Penteado53 lembra que o reconhecimento da responsabilidade 

limitada fez emergir a ideia de separação dos patrimônios do sócio e da sociedade. E, foi 

justamente essa separação que fez crescer um sentimento de desconfiança nos credores. Ensina 

o mencionado autor que o capital social aparece como uma forma de possibilitar a limitação da 

responsabilidade dos sócios e, consequentemente, a segregação dos patrimônios, “mediante um 

conjunto de normas inderrogáveis, inclusive de natureza penal, que visam tutelar aquele 

patrimônio especial, subtraído do conjunto geral de bens dos sócios (...)”. 

De uma forma objetiva, pode-se então inferir que a responsabilidade limitada nasce 

de anseios dos acionistas de segregação do seu patrimônio pessoal do patrimônio do 

empreendimento (pessoa jurídica). Ou seja, a fim de encorajar a iniciativa privada e a atividade 

empresarial, concedeu-se às pessoas naturais54 a possibilidade de constituir um patrimônio 

especial para o desenvolvimento de atividade específica. Em troca, o sistema impôs a esta 

pessoa a obrigação de aportar, de forma irrevogável, uma quantia em dinheiro ou em bens, a 

qual não poderia ser retirada da sociedade antes de ouvidos os credores. A este mecanismo foi 

dado o nome de capital social55. 

O instituto do capital social nasce, portanto, como contrapartida da limitação da 

responsabilidade das sociedades e tendo por função primordial assegurar aos credores que os 

sócios não retirarão da sociedade uma determinada quantia aportada por eles a título de 

investimento inicial daquela sociedade56. 

 
instrumento de proteção dos credores na lei 6.404/1976. In: FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes 

(Org.). Direito Societário Contemporâneo II. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 645. 
53 PENTEADO, Mauro Rodrigues. Aumentos de capital das sociedades anônimas. 2. ed. atual. e anot. São Paulo: 

Quartier Latin, 2012, p. 37. 
54 Naturalmente, após a aceitação do conceito de responsabilidade limitada e reconhecimento da personalidade 

jurídica, essa faculdade foi estendida inclusive a outras pessoas jurídicas. 
55 Cf. CAMPOS, Luiz Antônio de Sampaio. Algumas notas sobre a utilização do lucro do exercício em curso: 

dividendo e recompra. In: VON ADAMEK, Marcelo Vieira (coord.). Temas de Direito Societário e Empresarial 

Contemporâneos. São Paulo: Malheiros, 2011, cap. 2, pp. 442: “O conceito de ‘capital social’ como garantia 

de credores está diretamente ligado ao reconhecimento da limitação patrimonial e da personalidade jurídica 

da companhia e foi desenvolvido para harmonizar o interesse dos acionistas, a quem interessa liberdade para 

receber recursos da companhia, e os credores, a quem interessa a manutenção da maior quantidade de recursos 

possível dentro da companhia”. No mesmo sentido cf. HÜBERT, Ivens Henrique. Capital Social. In: COELHO, 

Fábio Ulhoa (coord.). Tratado de direito comercial. v. 1 – introdução ao direito comercial e teoria geral das 

sociedades. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 386: “Sob essa óptica, o capital social representaria garantia para 

terceiros, credores da sociedade, na medida em que constitui a principal parcela de capital próprio da 

sociedade, que não pode ser destinada aos sócios por mera deliberação destes”. 
56 É importante pontuar que, entre os doutrinadores contemporâneos, a vetusta função de “garantia” de credores 

não se sustenta mais como relevante, tal qual fora defendida no passado. Sobre o tema, cf. FACÓ, Daniel 

Miranda de; MOURA, Marcelo Martins. Uma leitura hodierna do instituto do capital social. In: CANTIDIANO, 
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3.2 O surgimento do conceito de exercício social e a necessidade de aprimoramento do 

mecanismo de proteção aos credores 

 

O surgimento da ideia de exercício social se apresenta como um elemento adicional 

na relação triangular existente entre acionistas – sociedade – credores. É que os 

empreendimentos de antigamente eram constituídos sob o formato de sociedade por prazo 

determinado. 

Campos57 nota que, nesse modelo de sociedade, a distribuição dos resultados era 

feita apenas com a liquidação da mesma, o que dava aos credores uma garantia adicional de 

que seus créditos seriam quitados, tendo em vista que o acionista só receberia sua participação 

do resultado após a quitação das dívidas sociais. 

Se, por um lado, o sistema até então existente trazia maior conforto ao credor, por 

outro, evidenciava anomalias como a necessidade de ter de se liquidar uma sociedade próspera 

para que se fosse possível repartir os lucros entre os sócios. O desenvolvimento mercantil trouxe 

à tona a necessidade de implementação de um sistema que incentivasse a continuidade do 

exercício da atividade empresarial, por meio da constituição de sociedades por prazo 

indeterminado e, para tanto, concedesse aos acionistas a possibilidade de participação periódica 

nos resultados e não apenas ao "final" da consecução de um empreendimento. 

Em face dessas necessidades, foi imprescindível construir um regime que 

possibilitasse a apuração dos resultados e repartição dos lucros, periodicamente, sem prejuízo 

dos credores58. Esse regime se corporificou sobretudo por meio da ideia de exercício social. 

 
Maria Lucia; MUNIZ, Igor; CANTIDIANO, Isabel (coord.). Sociedades Anônimas, mercado de capitais e outros 

estudos. São Paulo: Quartier Latin, 2019, vol. 1, part. II, p. 277; “Diante das críticas apresentadas à 

interpretação tradicional da função garantidora do capital social, alguns doutrinadores passaram a apresentar 

visão paralela sobre essa função. Apesar da mudança do entendimento, mantiveram a ideia de que o capital 

social é uma garantia aos credores, mas não uma garantia enquanto mecanismo tendente a assegurar a 

integridade, exequibilidade e pagamento do crédito, mas uma garantia na medida em que fornece ao investidor/ 

credor inúmeras possibilidades/ informações atinentes à companhia devedora”. Ainda sobre o assunto, v. 

LORIA, Eli. Estrutura e função do capital social na companhia aberta. 2009. 132 f. Dissertação (mestrado) – 

Universidade de São Paulo, Faculdade de Direito, São Paulo, 2009. 
57 Sobre o assunto vale citar BULHÕES PEDREIRA, José Luiz; LAMY FILHO, Alfredo (eds.). 2. ed. atual. e ref. 

Direito das companhias. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 227, “Em sua origem, as companhias eram, como 

regra, estabelecidas para desenvolver um determinado projeto, de modo que, apenas após seu encerramento, 

haveria que se cuidar de apuração e distribuição de resultados sob a forma de dividendos. Foi somente após o 

início do século XVIII que se passou a constatar a presença majoritária de companhias desvinculadas de um 

projeto específico limitado no tempo e, por consequência, com prazos de duração mais extensos, ou mesmo não 

determinados, conforme noticia SIEMS (2008, p. 71)”. 
58 CAMPOS, Luiz Antônio de Sampaio. Notas sobre a destinação do lucro do exercício: a reserva de lucros a 

realizar e a destinação a ela do lucro excedente do dividendo obrigatório. In: LOBO, Carlos Augusto da Silveira; 

ROSMAN, Luiz Alberto Colonna; VENANCIO FILHO, Alberto (org.). Lei das S.A. em seus 40 anos. São 

Paulo: Forense, 2017, cap. 3, p. 413. 
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A análise histórica nos mostra, portanto, que, tal qual a ideia da limitação da 

responsabilidade dos sócios, a construção da ideia de exercício social nasce dos anseios dos 

acionistas à possibilidade de participação periódica nos lucros, ao passo que todo o regime que 

se desenvolve ao redor dessa ideia visa tutelar as necessidades dos credores. 

O instituto do exercício social nasce, portanto, primordialmente como forma de 

delimitar objetivamente o momento em que esteja autorizada a transferência de recursos da 

sociedade ao acionista sem que isso enseje violação do direito dos credores, não obstante o 

regramento que delimita quais recursos podem ser transmitidos da sociedade aos acionistas59. 

Naturalmente, o desenvolvimento deste instituto foi de mais valia para várias outras 

necessidades empresariais, tais como a escrituração de documentos contábeis, a apuração de 

tributos comerciais e a realização de eventos societários (como é o caso da assembleia geral 

ordinária). 

 

3.3 A flexibilização da regra de distribuição anual: os dividendos intermediários e 

intercalares 

 

Igualmente ao instituto da responsabilidade limitada, é possível afirmar que a 

possibilidade de distribuição de dividendos em frequência superior à anual foi objeto de 

demanda de investidores do mercado de capitais60. Nesse sentido, a Lei das Sociedades por 

Ações, seguindo as diretrizes já adotadas no Decreto-Lei nº 2.627, consagra no art. 204 a 

possibilidade de pagamento de dividendos com base em lucro aferido em balanço semestral, de 

modo a fomentar o mercado de renda variável do País. 

É incontroverso que, a priori, a permissão de distribuição de dividendos para além 

da frequência ordinária (anual), resultaria em aumento de risco de crédito da sociedade, o que 

poderia frustrar os anseios de credores. O sistema construído na Lei das Sociedades por Ações 

visa equilibrar esse risco dividindo em duas as categorias de dividendos passíveis de 

distribuição com base em balanços não anuais: (i) os dividendos intermediários, distribuíveis 

com base em balanço semestral; e (ii) os dividendos intercalares, distribuíveis com base em 

balanço semestral ou em períodos de apuração inferiores a seis meses.  

 
59 Em regra, são passíveis de transferência aos acionistas sem a necessidade de anuência dos credores, os recursos 

oriundos do resultado positivo (lucro) da atividade empresarial exercida. 
60 BULHÕES PEDREIRA, José Luiz; LAMY FILHO, Alfredo (eds.). 2. ed. atual. e ref. Direito das companhias. 

Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 1249. 
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Os dividendos intermediários são declarados tendo como referência lucros apurados 

em exercícios anteriores (ou seja, reserva de lucros já constituída e escriturada em balanço 

anual). Já os dividendos intercalares são declarados com base em lucros apurados no exercício 

corrente. 

A Lei das Sociedades por Ações parece não demonstrar maior preocupação com a 

distribuição dos dividendos intermediários para além daquela já demonstrada com relação à 

distribuição dos dividendos pagos com base em balanço anual (basicamente, a regra geral 

consagrada no art. 201 de que dividendos devem ser pagos com base em lucros apurados, jamais 

contra capital social). A falta de dispositivos legais mais incisivos atinentes à distribuição dos 

dividendos intermediários é explicável na medida em que, se tratando de lucros apurados em 

exercícios anteriores, não há muito o que se discutir sobre eventual prejuízo a credores, uma 

vez que se trata de resultado que já poderia ter sido distribuído em outro momento (quando da 

apuração do lucro) 61.  

Já os dividendos intercalares são divididos em duas subcategorias de acordo com o 

regramento específico da Lei das Sociedades por Ações: (i) os dividendos pagos com base em 

balanço semestral (art. 204); e (ii) os dividendos pagos com base em lucro apurado em períodos 

inferiores a seis meses. 

A ideia de pagamento de dividendos com base em balanço semestral parte do 

pressuposto de que um exercício social contempla mais de um ciclo empresarial62. Partindo-se 

da ideia de que a apuração de resultados deve ser realizada a cada ciclo empresarial, então, quis 

o legislador conceder aos acionistas a possibilidade de recebimento de dividendos em 

periodicidade menor do que a anual (ordinária). Naturalmente, o risco dos credores aumenta 

com essa possibilidade. Todavia, há que se frisar que esse risco se resume a seis meses 

adicionais, uma vez que a hipótese de verificação de prejuízo subsequente à distribuição integral 

de lucros já existe de um exercício social para o outro. 

Igualmente importante de se salientar é o fato de que, seguindo a regra geral de 

repartição de resultados, é necessário auferir lucro no balanço semestral levantado para que seja 

possível a distribuição de dividendos. E, claro, se houver prejuízos acumulados de exercícios 

anteriores, os mesmos deverão ser integralmente compensados antes de se declarar os 

dividendos intercalares, em observância ao disposto no 189 da Lei das Sociedades por Ações. 

 
61 Observada ainda a possibilidade de distribuição de dividendos originados da reserva de capital, em caráter de 

exceção, apenas para acionistas titulares de ações preferenciais e desde que autorizado pelo estatuto social. 
62 Nos termos do art. 175 da Lei das Sociedades por Ações, o exercício social deverá ter duração de um ano. 
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No caso de distribuição dos dividendos intercalares com base em lucro apurado em 

períodos inferiores a seis meses (art. 204, §1º), a opção legislativa foi pela adoção de requisito 

adicional de proteção aos credores: a necessidade de verificação de recursos suficientes 

registrados na reserva de capital (art. 182, §1º). Assim, como forma de assegurar a capacidade 

de pagamento da sociedade, o legislador limita a distribuição de dividendos intercalares com 

base em períodos inferiores a seis meses ao montante da reserva de capital, cabendo observar 

que os valores distribuíveis devem ser verificados semestralmente. 

Em nenhum dos casos de pagamento de dividendos intermediários ou intercalares, 

o levantamento do balanço intermediário interfere na duração do exercício social, mas apenas 

na periodicidade do pagamento dos dividendos. Adicionalmente, apesar da existência de 

opinião diversa, acredita-se que o pagamento de dividendos intercalares não constituem 

“antecipação” de dividendos. E pensa-se assim, pois, muito embora o montante pago no meio 

do exercício social possa ser imputado ao dividendo mínimo obrigatório de que trata o art. 202 

da Lei das S.A., o direito a este dividendo não está condicionado à posterior verificação de lucro 

anual, mas tão somente ao ato declaratório de sua deliberação (seja ele uma deliberação dos 

órgãos da administração ou da assembleia geral, nos termos do art. 204)63.  

Assim, caso ao longo de um exercício social dividendos intercalares sejam 

deliberados e, ao final do mesmo exercício social, a companhia apure prejuízo (ou lucro 

insuficiente para lastrear a distribuição de dividendos), os acionistas não terão de restituir o 

dinheiro recebido a título de dividendo ou, se for o caso, continuarão com o direito de crédito 

do dividendo, caso o mesmo não tenha sido pago, embora declarado. Nessa situação, a 

companhia deveria registrar prejuízos acumulados considerando a distribuição dos dividendos, 

isto é, da mesma forma quando a companhia delibera a distribuição da totalidade do lucro e 

reservas de lucro em um exercício social e verifica prejuízo no outro.  

 

3.4 Constatações importantes à distinção de lucro social e dividendos 

 

Conforme antecipado no início deste capítulo, entendeu-se necessário realizar uma 

breve recapitulação acessória histórica de alguns institutos da legislação pátria atinente à 

transferência de recursos da sociedade para os acionistas. Dessa forma, registra-se abaixo 

constatações preliminares deste trabalho possíveis de se extrair a partir do desenvolvimento 

desses institutos: 

 
63 EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A comentada. vol. III, art. 189 a 300. São Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 120. 
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(i) a responsabilidade limitada nasce como faculdade concedida pela legislação 

às pessoas naturais em resposta aos anseios dos acionistas de segregação do 

seu patrimônio pessoal do patrimônio do empreendimento (pessoa jurídica); 

 

(ii) o instituto do capital social surge nos países de tradição jurídica continental 

europeia como imposição legal em contrapartida à limitação da 

responsabilidade das sociedades e tendo por função primordial assegurar 

aos credores que os acionistas não retirarão da sociedade uma determinada 

quantia aportada por eles a título de investimento inicial daquela sociedade; 

 

(iii) o instituto do exercício social emerge como forma de delimitar 

objetivamente os momentos em que se esteja autorizada a transferência de 

recursos da sociedade ao acionista sem que isso enseje violação do direito 

dos credores; 

 

(iv) a distribuição de dividendos intermediários e intercalares aparece como 

possibilidade concedida por opção legislativa, em face da demanda de 

investidores do mercado de capitais, no intuito de fomentar o mercado de 

renda variável; 

 

(v) a necessidade de verificação da existência de montantes registrados na 

reserva de capital é requisito mandatório da Lei das Sociedades por Ações 

para a distribuição de dividendos intercalares com base em lucro apurado 

em períodos inferiores a seis meses, como forma de garantia de credores; 

 

(vi) em regra, quando a legislação evolui em razão dos anseios dos acionistas, 

positiva-se faculdades/ possibilidades, ao passo que, quando, em virtude de 

alterações legislativas é necessário resguardar direitos de credores, a 

positivação se dá por meio de imposição de comando mandatório – norma 

cogente - e não facultativo; 

 

(vii) até o século XVIII, as companhias não distribuíam dividendos periódicos, 

vez que eram, como regra, constituídas por prazo determinado e 

estabelecidas para desenvolver um empreendimento específico, de modo 
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que, apenas após seu encerramento, se realizava a apuração de haveres e 

repartição de lucros. 

 

(viii) o fato das companhias de séculos passados (anteriores ao século XVIII) não 

distribuírem dividendos periódicos não retirava dessas companhias a 

essencialidade do fim lucrativo das sociedades por ações (consagrado, 

atualmente, no art. 2º da Lei das Sociedades por Ações) e nem afastava os 

seus acionistas da participação no lucro social; 

 

(ix) ao que parece, lucro social é, portanto, conceito distinto de dividendo, 

conforme se discutirá mais detalhadamente nos capítulos 4. O direito de 

participação no lucro social, 5. O regime de distribuição de dividendos da 

Lei das Sociedades por Ações e 6. Da possibilidade de se estabelecer 

dividendo mínimo obrigatório correspondente a zero deste trabalho; e 

 

(x) é essencial à existência das sociedades por ações o seu fim lucrativo (art. 2º) 

e direito fundamental64 dos acionistas a participação dos acionistas no lucro 

social (art. 109).  

 
64 Direito essencial, inderrogável, indisponível e irrenunciável conforme já afirmado neste trabalho. 
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4 O DIREITO DE PARTICIPAÇÃO NO LUCRO SOCIAL 

 

Uma das questões primordiais a serem respondidas no âmbito deste trabalho recai 

sobre a possibilidade de acionistas definirem como zero o percentual estatutário do dividendo 

mínimo obrigatório. O único caminho que levaria a uma resposta afirmativa é aquele que 

distingue o direito essencial de participação no lucro social do direito ao dividendo. Dessa 

forma, delimitar-se-á, na sequência, o conceito de lucro social (e, posteriormente, em outro 

capítulo, o conceito de dividendo), no intuito de investigar a natureza jurídica dos institutos 

analisados e compará-las. 

 

4.1 Lucro social, finalidade lucrativa e o conceito de participação do art. 109 

 

Lucro pode ser conceituado como a parte do patrimônio social que, no final do 

exercício social, excede os montantes correspondentes ao saldo das rubricas de capital social e 

reservas existentes no início do mesmo exercício social65. Pode também ser definido como o 

valor financeiro que majora o patrimônio da companhia como resultado da realização da 

atividade empresarial66. Ou, ainda, como a totalidade das receitas da companhia verificadas ao 

final de um exercício social, diminuído dos seus custos e das reservas legais e estatutárias 

registradas no mesmo período67.  

A despeito da existência das mais variadas formas de se conceituar “lucro social”, 

acredita-se que o enfoque central deste trabalho não reside na discussão atinente a essa 

definição. Ou seja, para os fins desta pesquisa, acredita-se que as formas diversas de se 

conceituar “lucro” conversam entre si, de forma a não impactar às conclusões a que se almeja 

chegar. Para todos os efeitos, considerar-se-á lucro social o resultado positivo da atividade 

empresarial que aumenta o patrimônio da companhia em um determinado período.  

O art. 2º da Lei das Sociedades por Ações prevê que as sociedades anônimas devem 

possuir fim lucrativo. Sobre a redação do art. 2º em comento algumas considerações 

importantes merecem ser registradas. 

A primeira é a de que o art. 2º, per si, não consigna o direito à participação do 

acionista no lucro social, ainda que este direito essencial (positivado no art. 109) decorra da 

 
65 LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros. Do direito do acionista ao dividendo. São Paulo: Obelisco, 1969. 
66 BULHÕES PEDREIRA, José Luiz; LAMY FILHO, Alfredo (eds.). Direito das Companhias. 2. ed. atual. e ref. 

Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 226. 
67 VERÇOSA, Haroldo Malheiro Duclerc. 3. ed. rev., atual. e ampl. Direito comercial. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2014, p. 225. 
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finalidade lucrativa das sociedades por ações. Na opinião do autor deste trabalho, dizer que uma 

sociedade deve possuir fim lucrativo implica em dizer, por eliminação, que ela não deve 

perseguir, como fim, o bem social, a filantropia, o bem-estar dos acionistas ou quaisquer outros 

objetivos. Nesta linha, Friedman68 disse que “há uma e só uma responsabilidade social do 

capital - usar seus recursos e dedicar-se a atividades destinadas a aumentar seus lucros (...)”. 

Deixado de lado os exageros de um dos economistas liberais mais reconhecidos da 

Escola de Chicago69 e voltando para a discussão proposta neste capítulo, o intuito do art. 2º é o 

de positivar que a finalidade intrínseca à sociedade é auferir lucro. Ao contrário, às associações 

é permitido perseguir finalidades diversas, que não as lucrativas, a despeito das associações 

também adotarem (em alguns casos) política lucrativa, por mera preocupação com a higidez 

econômico-financeira daquela organização70.  

Por exemplo, a associação que mantém clube recreativo visa promover aos seus 

associados bem-estar e entretenimento, a despeito de poder adotar política financeira saudável, 

inclusive verificando lucro. A sociedade não; ela não possui como objetivo último o bem-estar 

de seus empregados, o bem-estar de seus administradores, tampouco o bem-estar de seus 

acionistas. Ela objetiva, de forma finalística, o lucro e sua partilha aos acionistas, ainda que na 

perseguição do lucro adote políticas que contemplem o bem-estar de seus empregados, seus 

administradores e até da coletividade71. 

Nesse sentido está o julgamento do célebre caso Dodge vs. Ford Motor Co72, no 

âmbito do qual a Suprema Corte de Michigan estabeleceu que uma sociedade existe e é 

 
68 FRIEDMAN, M. Capitalismo e liberdade. Trad. Luciana Carli. 2ª Ed. São Paulo: Nova Cultural, 1985. 
69 Ficou conhecido como Escola de Chicago o grupo de economistas e financistas da Universidade de Chicago 

que defendiam ideias econômicas liberais, como o mercado livre e uma mínima intervenção do estado na 

economia. 
70 Em outras palavras, associações quando perseguem o lucro, o fazem como meio de atingir sua finalidade. 
71 Vale lembrar que a redação atual da Lei das Sociedades por Ações imputa aos acionistas controladores e 

administradores a observância de certas exigências que visam tutelar interesses da coletividade em que a empresa 

está inserida, consagrando a função social da empresa, nos termos dos arts. 116, parágrafo único e 154. Acredita-

se, entretanto, que a observância a essas exigências não tem o condão de afastar sua finalidade última: a obtenção 

do lucro. Ou seja, a finalidade é a persecução do lucro, observadas as exigências do bem público e da função 

social. O caso Dodge vs. Ford Motor Co apresentado na sequência deste item é um exemplo, na opinião do autor 

deste trabalho, em que as exigências do bem público e da função social foram colocadas como finalidade última 

da atividade empresarial e não apenas como função a ser observada na persecução do lucro. Assim, conforme 

exposto adiante a Suprema Corte de Michigan considerou ilícita essa prática. 
72 Cf. SUPREME COURT OF MICHIGAN. Dodge v. Ford Motor Co., 204 Mich. 459 (1919), p. 18: “A business 

Corporation is organized and carried on primarily for the profit of the stockholders. The powers of the directors 

are to be employed for that end. The discretion of directors is to be exercised in the choice of means to attain 

that end and does not extend to a change in the end itself, to the reduction of profits or to the nondistribution of 

profits among stockholders in order to devote them to other purposes.” Ainda cf. p. 3: “‘My ambition’ declared 

Mr. Ford ‘is to employ still more men; to spread the benefits of this industrial system to the greatest possible 

number, to help them build up their lives and their homes. To do this, we are putting the greatest share of our 

profits back into the business’.” 
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conduzida para o lucro do acionista, sendo que os poderes dos administradores devem ser 

empregados para essa finalidade e que esta finalidade deve guiar as decisões da administração 

(inclusive aquelas relacionadas à distribuição de dividendos). A decisão foi exarada no contexto 

de uma situação em que um acionista controlador (Mr. Ford) aplicou uma política agressiva e 

repentina de retenção de lucros da companhia (Ford Motor Co), com o intuito de executar um 

plano de expansão que, por sua vez, não visava primordialmente a maximização dos resultados 

da companhia, mas empregar mais indivíduos e distribuir o benefício econômico da atividade 

com o maior número de pessoas possível, nas palavras do próprio Mr. Ford. E é dentro deste 

contexto que se insere o fim lucrativo da sociedade: o de prever que o seu objetivo último seja 

auferir lucro, resguardando, assim, os interesses de todos os acionistas contra qualquer acionista 

e/ou administrador que pudesse desvirtuar essa finalidade legal. 

Finalidade lucrativa e participação no lucro social possuem, portanto, razões de 

existir diferentes. A participação no lucro social é o direito essencial, patrimonial, individual, 

intemporal73 de todos os acionistas de concorrer com o ganho obtido pela companhia no âmbito 

da realização da atividade empresarial, em igualdade com os demais acionistas, permitidas as 

distinções de partilha no caso de emissão de ações preferenciais74. É essencial porque nem lei, 

convenção ou ato unilateral podem afastar. É individual porque é tutela do acionista e não do 

órgão colegiado (assembleia geral). É patrimonial porque diz respeito ao aumento do conjunto 

de bens de cada acionista, individualmente considerados. E é intemporal porque não pertence a 

um momento específico.  

A finalidade lucrativa consagrada no art. 2º diz respeito à sociedade; o direito de 

participação nos lucros do art. 109 diz respeito ao acionista. Naturalmente, o direito de 

participar no lucro depende da existência (verificação) de lucro, o qual decorre, principalmente, 

da finalidade lucrativa. Daí dizer que o direito essencial à participação nos lucros decorre da 

finalidade lucrativa. Acredita-se que, hipoteticamente, a sociedade que não visasse lucro e não 

aferisse lucro e, consequentemente, não repartisse resultado aos acionistas não violaria o art. 

109, vez que não há que se falar em participação nos lucros, se lucros não houver. Por outro 

lado, evidente que a existência de mencionada sociedade violaria o art. 2º por todo já exposto 

até aqui. 

 
73 Diz-se intemporal, visto que o princípio da participação ao lucro social não é definido por tempo ou 

periodicidade. 
74 Cf. art. 17, inciso I da Lei das Sociedades por Ações.  
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Depreendidos os conceitos de lucro, finalidade lucrativa e participação no lucro 

necessário retomar o desenvolvimento do direito à participação no lucro no ordenamento 

jurídico pátrio.  

A parcialmente revogada Lei nº 556, de 25 de junho de 1850 (Código Comercial) 

dispunha em seu art. 28875 ser nula a sociedade em que se estipulasse que a totalidade dos lucros 

pertencesse a um só dos associados, ou em que algum fosse excluído, e a que desonerasse de 

toda a contribuição nas perdas as somas ou efeitos entrados por um ou mais sócios para o fundo 

social. Na mesma linha, o art. 1.372 da revogada Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916 (Código 

Civil de 1916) estabelecia: “É nula a cláusula, que atribua todos os lucros a um dos sócios, ou 

subtraia o quinhão social de algum deles a composição dos prejuízos”. Ainda, de modo 

semelhante, o Decreto-Lei nº 2.62776 consagrava no art. 78 o “direito de participar dos lucros 

sociais, observada a regra da igualdade de tratamento para todos os acionistas da mesma classe 

ou categoria”. 

Conforme é possível de se verificar no exemplo de três importantes textos legais 

positivados de meados do século XIX até a quarta década do século XX, a intenção precípua 

dos dispositivos citados era a de resguardar o direito de um sócio de participar dos lucros sociais 

em iguais condições com os demais sócios. Ou seja, a preocupação central do legislador era a 

de proteger cada acionista de eventual violação de outro acionista sobre o quinhão do lucro que 

lhe correspondesse. Tal qual positivado, o comando não estabelecia qualquer orientação de 

distribuição obrigatória. 

Analisando preceitos do Código Comercial, Comparato77 já alertava que “a regra 

do art. 288 subordina-se, pois, a esse princípio fundamental de que ‘os ganhos e perdas são 

comuns a todos os sócios’”. Ensinava ainda que as vedações de cláusulas que excluíssem um 

sócio da participação nos lucros ou nas perdas decorria da aplicação do princípio da comunhão 

de escopo. 

No mesmo sentido estão as orientações de Requião78 que ao discutir normas do 

regramento anterior afirmava que “a não distribuição de lucros, em determinados exercícios, 

não constitui negação do direito do acionista à sua participação”. As palavras de Requião 

corroboram a afirmação de que a essencialidade distributiva da Lei das Sociedades por Ações 

 
75 Art. 288 - É nula a sociedade ou companhia em que se estipular que a totalidade dos lucros pertença a um só dos 

associados, ou em que algum seja excluído, e a que desonerar de toda a contribuição nas perdas as somas ou 

efeitos entrados por um ou mais sócios para o fundo social. 
76 Cf. nota 8 supra. 
77 COMPARATO, Fábio Konder. O direito ao lucro nos contratos sociais. São Paulo: Saraiva, 1990, pp. 154 e 

156. 
78 REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 128. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%203.071-1916?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%203.071-1916?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%203.071-1916?OpenDocument
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(se é que ela existe) não advém do art. 78 do Decreto-Lei nº 2.627 (correspondente ao atual art. 

109 da Lei das Sociedades por Ações). Miranda79 apontou para a mesma direção ao afirmar, 

também sobre a interpretação do Decreto-Lei nº 2.627, que “não há óbices legais a que os 

estatutos vedem, durante determinado tempo, a distribuição de dividendos (...)”. 

É igualmente importante destacar, entretanto, a opinião daqueles que já 

consagravam no regime do Decreto-Lei nº 2.627 um sistema de distribuição de dividendos 

anual obrigatória. Valverde80, por exemplo, sustentava que uma vez apurado o lucro anual a 

distribuição de dividendos era mandatória. Entretanto, o autor sustentava tal interpretação sobre 

a premissa de omissão estatutária com relação à forma de destinação do resultado do exercício, 

o que era a prática da maioria das sociedades por ações existentes à época, pelo que dão conta 

os doutrinadores de outrora81. 

A Lei das Sociedades por Ações parece ter seguido a mesma orientação do diploma 

anterior, conforme restou consignado na Exposição de Motivos nº 196, de 24 de junho de 

197682: “O Projeto mantém a enumeração dos direitos essenciais da lei em vigor (...)”. Nesse 

sentido, acredita-se que se houve alguma alteração entre a sistemática de repartição dos lucros 

vigente à época do Decreto-Lei nº 2.627 e aquela positivada quando da entrada em vigor da Lei 

das Sociedades por Ações, essa alteração não decorreu das disposições do art. 109 da lei atual83.  

Assim, se a Lei das Sociedades por Ações deu corpo a um sistema de distribuição 

obrigatória em contraposição ao regime anterior, essa iniciativa não ganhou vida por meio do 

art. 109. E, ainda, ao que parece essa iniciativa não foi consagrada como direito essencial. Do 

contrário, a menos que a lei nos desdiga em outro dispositivo, o novo mecanismo teria sido 

explicitado no art. 109 do texto de 1976. 

Abaixo registra-se, portanto, as constatações verificadas neste capítulo: 

 

(i) lucro social pode ser conceituado como o resultado positivo da atividade 

empresarial que aumenta o patrimônio da companhia em um determinado 

período;  

 
79 MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado. Tomo L. Direito das obrigações: sociedade por ações. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1984, p. 441. 
80 VALVERDE, Trajano de Miranda. Sociedades por ações. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1953. 2. v, p. 379. 
81 De acordo com a bibliografia analisada pelo autor deste trabalho, a questão da possibilidade de previsão 

estatutária que estabelece retenção integral do lucro do exercício (ainda que cumulada com previsão estatutária 

de outras formas de participação no lucro social) não foi diretamente abordada por Valverde. 
82 Brasil. Exposição de Motivos n. 196, 24 jun. 1976. 
83 Vale notar que a Lei das Sociedades por Ações excluiu do art. 109, inciso I a parte final do mesmo inciso do 

revogado Decreto-Lei nº 2.627. Desconhece-se os motivos que levaram o legislador a realizar tal exclusão, mas 

acredita-se que isso tenha sido feito por economia, visto que o que se dizia na parte final do art. 78 do diploma 

anterior já estava contemplado na primeira parte. 
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(ii) finalidade lucrativa é a razão da existência (função principal) de uma 

sociedade: auferir lucro a ser partilhado entre os acionistas; 

 

(iii) participação nos lucros é o direito essencial, patrimonial, individual, 

intemporal de todos os acionistas de concorrer com o ganho obtido pela 

companhia no âmbito da realização da atividade empresarial;  

 

(iv) a finalidade lucrativa não se confunde com o direito de participação no lucro 

social;  

 

A partir dos fundamentos expostos até aqui, sugere-se que o direito de participação 

no lucro social não pressupõe necessariamente a obrigatoriedade de distribuição anual de 

dividendos. É o que se continuará a investigar no capítulo 5 O regime de distribuição de 

dividendos da Lei das Sociedades por Ações deste trabalho. Na sequência, analisar-se-á as 

formas de participação no lucro social. 

 

4.2 As formas de participação no lucro social 

 

Conforme abordado na Introdução deste trabalho, a participação no lucro social 

pode se materializar por meio de diversas formas84, dentre elas: a distribuição de juros sobre 

capital próprio85; a recompra de ações realizada pela própria companhia86; o resgate de ações; 

a amortização de ações; a realização do lucro oriundo da venda de ações que se valorizaram 

com o tempo, inclusive em bolsa de valores (no caso das companhias abertas); e claro, a 

distribuição de dividendos. 

Os juros sobre capital próprio foram instituídos pela Lei nº 9.249, de 26 de 

dezembro de 199587 e representam uma remuneração paga aos acionistas sobre o capital 

investido na companhia. Nos termos da lei, os juros devem ser calculados sobre as contas do 

patrimônio líquido e limitados à variação, por rata die, da Taxa de Juros de Longo Prazo – 

 
84 ROBERT, Bruno. Dividendo mínimo obrigatório nas sociedades por ações brasileiras: apuração, declaração e 

pagamento. São Paulo: Quartier Latin, 2011. 
85 Vale lembrar que o valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título de remuneração do capital 

próprio, pode ser imputado ao valor do dividendo mínimo obrigatório, nos termos do art. 9º, §7º da Lei nº 9.249, 

de 26 de dezembro de 1995, conforme alterada. 
86 BLACK, Fischer. The dividend puzzle. Journal of portfolio management. London, 2. v.2, winter, 1976, p. 9. 
87 A mencionada lei alterou a legislação do imposto de renda das pessoas jurídicas, bem como da contribuição 

social sobre o lucro líquido e deu outras providências. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.249-1995?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.249-1995?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.249-1995?OpenDocument
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TJLP. Para fins de apuração do imposto de renda, a lei de caráter eminentemente tributário 

atribui ao contribuinte pessoa jurídica a possibilidade de deduzir do lucro real os juros sobre 

capital próprio pagos aos seus acionistas. 

Nada obstante a essencialidade tributária da Lei nº 9.249/95, mencionado 

instrumento normativo traz preceitos de cunho societário como o que estabelece que o efetivo 

pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de lucros, computados antes da 

dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reserva de lucros, em montante igual ou superior 

ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou creditados, que visa notoriamente à proteção 

de credores. 

No mesmo sentido da excepcionalidade societária abordada na Lei nº 9.249/95 se 

encontra o art. 9º, §7º que faculta às sociedades pagadoras de juros sobre capital próprio a 

possibilidade de imputação do valor pago aos acionistas ao dividendo mínimo obrigatório. 

Do ponto de vista societário, a essência do pagamento de juros sobre o capital 

próprio em muito se assemelha à distribuição de dividendos, vez que representa a transferência 

de recursos da sociedade para os acionistas. Aliam-se a esses argumentos os dispositivos da Lei 

nº 9.249/95 citados nos parágrafos anteriores deste trabalho que condicionam a distribuição de 

juros sobre o capital próprio à existência de lucro (corrente ou acumulado) e reconhecem a 

similitude deste provento em relação aos dividendos, para fins de apuração do dividendo 

mínimo obrigatório. 

A natureza de juros sobre capital positivada pela lei para endereçar questão 

tributária não teve o condão de retirar deste provento a característica de uma modalidade de 

distribuição do resultado, sob a perspectiva societária88. Do ponto de vista do Direito Comercial, 

os juros sobre capital próprio representam, a despeito de sua natureza jurídica formal, modo de 

materialização do lucro pelo acionista89. 

 
88 No mesmo sentido o entendimento da CVM manifestado no âmbito da Deliberação CVM nº 683, de 30 de agosto 

de 2012: “Assim, o tratamento contábil dado aos JCP deve, por analogia, seguir o tratamento dado ao dividendo 

obrigatório. O valor de tributo retido na fonte que a companhia, por obrigação da legislação tributária, deva 

reter e recolher não pode ser considerado quando se imputam os JCP ao dividendo obrigatório.”. Ainda, cf. 

entendimento original da CVM emitido no âmbito da revogada Deliberação CVM nº 207, de 13 de dezembro de 

1996: “Os juros pagos ou creditados pelas companhias abertas, a título de remuneração do capital próprio, na 

forma do artigo 9º da Lei nº 9.249/95, devem ser contabilizados diretamente à conta de Lucros Acumulados [e 

não como despesa financeira como sugere a lei], sem afetar o resultado do exercício”. Ainda, cf. IUDÍCIBUS, 

Sérgio de; MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto Rubens. Manual de contabilidade das sociedades por ações: 

aplicável às demais sociedades. 6. Ed. São Paulo: Atlas, 2003 p. 442. 
89 Cf. BULHÕES PEDREIRA, José Luiz; LAMY FILHO, Alfredo (eds.). Direito das Companhias. 2. ed. atual. 

e ref. Rio de Janeiro: Forense, 2017, pp. 1247 e 1248: “O fato de que os ‘juros sobre capital próprio’ somente 

poderão ser pagos mediante ‘a existência de lucros, lucros acumulados ou reserva de lucros’ mostra que esses 

‘juros’ têm natureza diferente, conforme sejam considerados do ponto de vista da lei fiscal e da lei comercial: 

para a lei tributária, são juros, dedutíveis da determinação da base de cálculo do imposto da pessoa jurídica, 

e para a lei societária constituem distribuição de lucro aos acionistas (...)”. 
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A aquisição pela companhia de ações de sua emissão é outra operação pela qual são 

transferidos recursos da companhia aos acionistas90. O mecanismo, positivado como uma das 

exceções à regra que veda uma companhia de negociar com ações de sua própria emissão (art. 

30 da Lei das Sociedades por Ações), prevê como condição à sua efetivação a existência de 

saldo nas contas de lucros ou reservas da companhia, exceto a legal. Tal qual o estabelecido 

para distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio, verifica-se, aqui, a intenção do 

legislador em limitar a transferência de recursos da companhia para os acionistas até o saldo 

das contas de reserva de lucros e lucros correntes, como forma de tutela dos credores e visando 

à preservação da capacidade de pagamento da companhia, por meio da garantia da 

intangibilidade do capital social.  

Nas companhias lucrativas, geradoras de valor, a aquisição pela companhia de 

ações de sua própria emissão propicia aos acionistas a possibilidade de materialização do lucro 

acumulado pela companhia e ainda não realizado pelo acionista. Naturalmente, o acionista que 

vende uma ação (quer para a própria companhia quer para terceiros) por um preço inferior ao 

de compra não materializa lucro algum. Entretanto, situação análoga acontece nas companhias 

que não verificam lucro e não propiciam aos acionistas o direito ao recebimento de dividendos 

a título de participação nos resultados. Ou seja, o fato de, em alguns casos, a recompra de ações 

não promover a materialização do lucro de acionistas, não retira desta operação a função de 

repartição dos frutos; tal qual o fato de algumas companhias não verificarem lucros em alguns 

exercícios não retirar dessas companhias a essencialidade lucrativa, requisito legal da existência 

de sociedades por ações, conforme já abordado neste trabalho. 

Nos Estados Unidos da América, por exemplo, a transferência de recursos da 

companhia para os acionistas por meio de programas de recompra de ações é prática costumeira 

entre as companhias abertas. Em 2019, as companhias que compõem o índice S&P 50091 

desembolsaram aproximadamente US$ 728,7 bilhões92 no âmbito de programas de recompra 

 
90 Vale ainda mencionar que a recompra de ações tende a aumentar a cotação das ações em circulação no mercado, 

potencializando o ganho daqueles acionistas que optam por não vender suas ações de volta para a companhia. A 

explicação econômica é a de que, a despeito de estar desembolsando recursos, a companhia está promovendo o 

enxugamento de suas ações no mercado, propiciando uma menor liquidez econômica do ativo (ou seja, 

diminuindo a sua oferta). Do ponto de vista da teoria econômica, em um mercado ideal, mantida a demanda, se 

menor a oferta, maior o preço. 
91 S&P 500 (Standard & Poor's 500) é um índice composto por quinhentas ações de companhias abertas cotadas 

na NYSE ou na NASDAQ, qualificadas devido ao seu tamanho de mercado, sua liquidez e sua representação de 

grupo industrial. 
92 Cf. PRNewswire. S&P 500 buybacks up 3.2% in Q4 2019; Full Year 2019 down 9.6% from record 2018, as 

companies brace for a more volatile 2020. 24 mar. 2020. 
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de ações. No mesmo período, as mesmas companhias pagaram aproximadamente US$485 

bilhões93 em dividendos. 

É importante notar que a aquisição pela companhia de ações de sua própria emissão 

é lastreada em lucros correntes ou reservas (exceto a legal). O que implica dizer que: (i) a 

realização de recompra de ações reduz o montante total de reservas e/ou lucros correntes da 

companhia; e (ii) o acionista que aliena ações para a própria companhia recebe da companhia 

valores anteriormente registrados como lucros ou reservas. Ou seja, como regra, o acionista que 

vende ações da companhia participa do lucro social (quer sendo do lucro social corrente, quer 

sendo de lucro social apurado em exercícios anteriores) 94. 

Diz-se “como regra”, pois recursos oriundos da reserva de capital (que não são 

formados por meio da retenção de lucro) também podem lastrear programas de recompra de 

ações. Na hipótese em que apenas os recursos da reserva de capital são utilizados não há 

transferência aos acionistas de lucro auferido pela companhia. Mas, neste caso, não há 

transferência de lucro, pois não há lucro a ser transferido. Ou seja, o acionista deixa de participar 

nos lucros sociais pelas mesmas razões que não participa quando a companhia deixa de 

distribuir dividendos (incluindo o dividendo mínimo obrigatório) em razão da verificação de 

prejuízo no exercício. 

Resgate é a operação por meio da qual uma companhia retira ações de circulação, 

com redução ou não do capital social e entrega, em contraprestação, determinada quantia em 

dinheiro. O resgate não se confunde com a recompra de ações (aquisição de ações de sua própria 

emissão por uma companhia), dado que no resgate a ação é extinta e na recompra a ação poderá 

ser mantida em tesouraria, revendida ou cancelada95. A amortização consiste na distribuição 

aos acionistas, a título de antecipação e sem redução do capital social, de quantias que lhes 

poderiam tocar em caso de liquidação da companhia (art. 44, §2º da Lei das Sociedades por 

Ações). Assim como a recompra de ações, as operações de resgate e amortização devem ser 

financiadas com recursos oriundos de lucros ou reservas (exceto a reserva legal e, no caso da 

amortização, exceto a reserva legal e a reserva de capital). Dessa forma, o acionista que tem sua 

ação amortizada e o acionista que tem sua ação resgatada com base em lucro corrente ou saldo 

 
93 Cf. Financial Times. S&P 500 companies issued $485bn in 2019 dividend payments. 7 jan. 2020. 
94 Acrescente-se ainda que, em regra, planos de recompra de ações tendem a provocar o aumento da cotação das 

ações que se visa recomprar, dada a regra econômica máxima de que quanto maior a demanda sobre um ativo, 

maior o preço do mesmo. Dessa forma, os acionistas que não alienam ações no âmbito de planos de recompra 

de ações embora não materializem lucros, potencializam suas expectativas de ganho em eventual alienação de 

ações posterior.  
95 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas. 1. vol., art. 1º ao 74. 7. ed. rev. e atual. 

São Paulo: Saraiva, 2015, pp. 404 e 525. 
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de reserva de lucros participam do lucro social pelas mesmas razões expostas acima com relação 

à recompra de ações. 

A alienação pelo acionista de suas ações a terceiro pode representar outra forma de 

participação no lucro de uma companhia96. Da mesma forma como acontece no âmbito da 

recompra de ações, o acionista que aliena ações a um preço superior ao preço de compra, 

verifica resultado positivo. É importante notar que a simples valorização da cotação da ação do 

acionista não implica, necessariamente, materialização de lucro. O aumento da cotação pode 

decorrer de aumento da expectativa de lucros pelo mercado ou de verificação de lucros pela 

própria companhia97. Mas isso não configura participação no lucro pelos acionistas. No mesmo 

racional utilizado pela legislação tributária, o acionista materializa ganho (isto é, colhe frutos) 

quando aufere rendimentos98. 

Igualmente importante separar o ganho do acionista que aliena ações relacionado à 

verificação de lucro não distribuído pela companhia do ganho relacionado à expectativa de 

lucro. Isso porque é comum no Brasil a realização de ganho em operações de compra e venda 

de valores mobiliários emitidos por companhias que não apresentaram nas últimas 

demonstrações financeiras disponíveis lucro líquido. Nesses casos, não há realização de ganho 

em função de lucro já apurado pela companhia, vez que o ganho está embasado em outros 

fatores, tais como a expectativa de lucratividade futura da ação pelo mercado. Nessa situação, 

mais uma vez, não é possível afirmar que há participação do acionista no lucro social. Mas não 

há, porque não há lucro a ser participado. 

Se é verdade que a expectativa de lucratividade futura da ação impacta grande parte 

da análise de investidores, também é fato que a cotação das ações de companhias que apuram 

lucro tende a permanecer em patamares mais elevados nos dias que sucedem a deliberação que 

 
96 Sobre o tema, cf. VERÇOSA, Haroldo Malheiro Duclerc. 3. ed. rev., atual. e ampl. Direito comercial. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 224: “Em alguns casos, quando se cuida de companhias abertas, pode 

estar presente o objetivo de lucrar não apenas pelo recebimento dos dividendos a serem distribuídos ao final 

do exercício (conforme deliberação da AGO), mas em virtude de eventual valorização da cotação das ações no 

mercado”. 
97 Nesse sentido cf. ZENONOS, Maria. The dividend policy in Europe: the cases of the UK, Germany, France and 

Italy, p. 5. (Unpublished Doctoral thesis). Jun., 2003. City University London, London, 2003: “Perhaps investors 

pay attention to dividends because through dividends, or the prospect dividends, they receive a return on their 

investment or the chance to sell their shares at a higher price in the future”. 
98 Cf. Brasil. Lei nº 8.134, 27 dez. 1990. Altera a legislação do Imposto de Renda e dá outras providências. Diário 

Oficial da União. Brasília, 27 dez. 1990: “Art. 2° O Imposto de Renda das pessoas físicas será devido à medida 

em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido no art. 11”. 

Ainda, cf. Brasil. Decreto nº 9.580, 22 nov. 2018. Regulamenta a tributação, a fiscalização, a arrecadação e a 

administração do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza. Diário Oficial da União. Brasília, 

22 nov. 2018: “Art. 793. A base de cálculo do imposto sobre a renda será constituída pela diferença positiva 

entre o valor da alienação, líquido do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou relativas a 

Títulos ou Valores Mobiliários - IOF, e o valor da aplicação financeira (...)”. 
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declara a distribuição do provento e transforma o lucro distribuível em crédito. Dessa forma, é 

possível afirmar que as ações com lucros represados (ainda não transformados em dividendos 

declarados) tendem a possuir valor de mercado superior do que as mesmas ações com 

dividendos já declarados. Ou seja, a expectativa de materialização de lucro já apurado também 

influencia na cotação da ação. 

Nas situações de ganho de capital verificado a partir de operação de compra e venda 

de ações acredita-se que o acionista alienante participa do lucro social99. Pensa-se assim, pois 

o ganho obtido pelo acionista no momento da alienação das ações é embasado a partir: (i) da 

expectativa de lucro futuro pelo investidor que comprou as ações; e (ii) pelo valor dos lucros já 

apurados pela companhia e ainda não declarados/ distribuídos como proventos.  

Não parece razoável concluir que um acionista que permaneça titular de ações de 

uma determinada companhia lucrativa durante dois anos, por exemplo, e apure ganho de capital 

ao alienar suas ações deixe de participar dos lucros sociais apenas por não ter recebido 

dividendos durante este período. Nestas situações há lucro apurado pela companhia e há 

materialização de rendimentos (frutos) pelo acionista em decorrência, dentre outros fatores, do 

lucro já apurado pela companhia.  

O fato de os rendimentos não terem sido diretamente transferidos pela companhia 

ao acionista não tem o condão de ferir a tutela de participação do lucro do art. 109 da Lei das 

Sociedades por Ações. Conforme ensina Comparato100, o direito do acionista de participação 

no lucro social “consiste em não ser privado do benefício econômico gerado pela apuração de 

lucros no patrimônio social”. Lembra mencionado autor que este benefício econômico se 

materializa também no aumento do valor patrimonial das ações de que são titulares acionistas 

de companhias que auferem lucros, mesmo que ainda não distribuídos. 

Em todas as formas abordadas até agora verifica-se a existência de dois momentos 

distintos: (i) o primeiro representa um ganho potencial aos acionistas, mas ainda não 

concretizado (por exemplo, apuração de lucros pela companhia ou valorização da cotação das 

ações em decorrência da expectativa de lucros futuros pelo mercado, sendo, neste último caso, 

um acréscimo de valor à cotação das ações sem correspondência de lucro apurado pela 

companhia); e (ii) o segundo, quando o acionista efetivamente materializa seu ganho, quer por 

 
99 Não obstante a existência de opiniões contrárias como a apresentada pelo Prof. Nelson Eizirik no âmbito das 

discussões que culminaram na elaboração deste trabalho, que sustenta pela dificuldade de se considerar a venda 

de ações como participação no lucro, vez que há vários elementos que podem impactar no ganho de capital 

decorrente dessa alienação. 
100 COMPARATO, Fábio Konder. Reserva de lucros a realizar. In: WALD, Arnoldo (org.). Direito empresarial: 

sociedades anônimas. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 1.296. 
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meio do recebimento de recursos oriundos da companhia (dividendos, juros sobre o capital 

próprio, aquisição de ações de própria emissão), quer por meio da alienação de participação da 

companhia a terceiros.  

O autor deste trabalho entende que a participação nos lucros de que trata o art. 109 

da Lei das Sociedades por Ações é verificada, portanto, após a ocorrência do segundo desses 

momentos. Ou seja, quando o acionista percebe rendimentos, frutos decorrentes do seu 

investimento na companhia, sendo certo, conforme já se consignou que esses frutos podem se 

materializar por meio de algumas formas jurídicas não vedadas pelo ordenamento pátrio101. 

Em outro sentido, a bonificação de ações, por sua vez, é a operação por meio da 

qual são emitidas e entregues novas ações aos acionistas, sem que haja ingresso de recursos à 

companhia. A operação é efetivada por meio do aumento do capital social, mediante 

transferência de montantes registrados em reservas de lucro (anteriormente chamadas de lucros 

acumulados). Ou seja, do ponto de vista contábil, a bonificação de ações representa apenas um 

ajuste de contas (débito em uma ou mais das contas de reserva de lucros e crédito na conta de 

capital social), sem qualquer alteração no patrimônio líquido102. 

Dessa forma, entende-se que a bonificação de ações não é forma de participação no 

lucro social, vez que não propicia aos acionistas o recebimento de rendimentos. Os frutos 

(lucros apurados pela companhia com base em exercícios sociais anteriores) são diretamente 

aportados no capital da companhia sem que ao acionista seja dada a possibilidade de 

materialização desses ganhos. Em outras palavras, existia ganho potencial (primeiro momento), 

mas esse ganho não foi materializado em lucro do acionista (segundo momento). 

A bem da verdade, do ponto de vista econômico, em muitas vezes a bonificação de 

ações representa uma operação neutra para o acionista, visto que o aumento patrimonial 

decorrente do recebimento de novas ações tende a ser compensado, na mesma medida, pela 

desvalorização da cotação das ações no mercado (como são distribuídas mais ações aos 

acionistas e o valor de mercado da companhia permanece o mesmo, a cotação pende a uma 

 
101 Como é o caso da distribuição de juros sobre o capital próprio, dividendos, recompra de ações, resgate, alienação 

de ações a terceiros, etc. 
102 Cf. CARVALHOSA, Modesto. A natureza dos títulos bonificados. In: CASTRO, Rodrigo Rocha Monteiro de; 

WARDE JÚNIOR, Walfrido Jorge; GUERREIRO, Carolina Dias Tavares (coord.). Direito Empresarial e Outros 

Estudos em Homenagem ao Professor José Alexandre Tavares Guerreiro. São Paulo: Quartier Latin, 2013, p. 

119. Ainda cf. CORRÊA-LIMA, Osmar Brina. Sociedade anônima. 3 ed. rev. e atual. Belo Horizonte: Del Rey, 

2005, p. 334.  
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queda) 103. Do ponto de vista prático, a operação se assemelha mais a um desdobramento de 

ações do que à repartição do resultado, não obstante a existência de opinião diversa104. 

Vale ainda salientar que a distribuição de ações bonificadas independe da 

manifestação individual de vontade de cada acionista. Assim, para a emissão e entrega das ações 

basta uma deliberação assemblear (ou do conselho de administração, caso previamente 

autorizado pelo estatuto social105). Não há que se dizer que há, neste caso, distribuição de 

dividendos seguida de reinvestimento compulsório, conforme ensina Carvalhosa106.  

Por fim, os dividendos, que constituem a mais tradicional forma de participação no 

lucro social, serão tratados no capítulo 5. O regime de distribuição de dividendos da Lei das 

Sociedades por Ações. 

 

  

 
103 BORBA, José Edwaldo Tavares. Direito Societário. 18 ed. São Paulo: Atlas, 2020, p. 449. 
104 Cf. BULHÕES PEDREIRA, José Luiz; LAMY FILHO, Alfredo (eds.). Direito das Companhias. 2. ed. atual. e 

ref. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 233: “O direito de participar do lucro dá origem ao de participar do 

aumento de capital social mediante capitalização de lucros ou reservas”. 
105 Cf. art. 168 da Lei das Sociedades por Ações. 
106 Cf. CARVALHOSA, Modesto. A natureza dos títulos bonificados. In: CASTRO, Rodrigo Rocha Monteiro de; 

WARDE JÚNIOR, Walfrido Jorge; GUERREIRO, Carolina Dias Tavares (coord.). Direito Empresarial e Outros 

Estudos em Homenagem ao Professor José Alexandre Tavares Guerreiro. São Paulo: Quartier Latin, 2013, p. 

120. 
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5 O REGIME DE DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS DA LEI DAS SOCIEDADES 

POR AÇÕES 

 

Conforme abordado no capítulo 4 O direito de participação no lucro social, o único 

caminho que levaria a uma resposta afirmativa sobre a possibilidade de se definir como zero o 

percentual do dividendo mínimo obrigatório é aquele que distingue o direito essencial de 

participação no lucro social do direito ao dividendo. Naquele capítulo discorreu-se sobre lucro 

social, finalidade lucrativa e o conceito de participação do art. 109. Para continuar a perseguição 

sobre a resposta de uma das questões centrais objeto desta pesquisa, faz-se necessário analisar 

a natureza jurídica do dividendo, o que se fará na sequência. 

 

5.1. Dividendos: natureza jurídica 

 

Para Mendonça107, dividendo é “a parte dos lucros que se partilha, que se divide 

(...) periodicamente pelos acionistas (...) de conformidade com o estabelecido nos estatutos”. 

Leães108, define dividendo como sendo a parte dos lucros líquidos distribuída aos acionistas na 

proporção das ações de que são titulares. No mesmo sentido, Carvalhosa109 comentando o 

conceito sobre a interpretação da lei do anonimato de 1976 afirma que “dividendo é o montante 

do lucro que se divide pelo número de ações”. Para Valverde110, ainda sob uma perspectiva do 

Decreto-Lei nº 2.627, dividendos representam o rendimento da ação. Bulhões Pedreira e Lamy 

Filho111 caracterizam os dividendos como “parcelas de lucro líquido de exercício que a 

companhia distribui aos acionistas, de conformidade com deliberação de assembleia geral”. De 

forma mais genérica, Verçosa112 afirma que os dividendos constituem “a distribuição dos lucros 

da companhia entre os acionistas”. 

O autor deste trabalho defende a ideia de que o pagamento pela companhia do 

dividendo pode ser caracterizado como uma das formas de participação no lucro social pelos 

acionistas. A partir de uma leitura sistemática da Lei das Sociedades por Ações, acredita-se que 

 
107 MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. Tratado de direito comercial brasileiro. atual. 11 vol. 23 cm. 

Campinas: Bookseller, 2001, p. 89. 
108 LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros. Do direito do acionista ao dividendo. São Paulo: Obelisco, 1969, p. 309. 
109 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas. 3. vol., art. 138 a 205. São Paulo: 

Saraiva, 2011, p. 934. 
110 VALVERDE, Trajano de Miranda. Sociedades por ações. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1953. 2. v, p. 381. 
111 BULHÕES PEDREIRA, José Luiz; LAMY FILHO, Alfredo (eds.). Direito das Companhias. 2. ed. atual. e ref. 

Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 1237. 
112 VERÇOSA, Haroldo Malheiro Duclerc. 3. ed. rev., atual. e ampl. Direito comercial. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2014, p. 225. 
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o dividendo pode ser definido como a parcela do lucro social (presente ou pretérito113) que é 

destinada aos acionistas a título de participação no lucro114 social115, por deliberação colegiada 

do conselho de administração ou da assembleia geral que declara a distribuição do provento, 

observados o regime legal atinente à destinação do lucro e as regras estatutárias convencionadas 

entre os acionistas. 

O autor concorda com os defensores da visão tradicional que afirmam que a 

distribuição de dividendos materializa o direito essencial do acionista de participação no lucro 

social116. Discorda, entretanto, ser a distribuição de dividendos forma única de materialização 

do mencionado direito essencial117. 

Ressalte-se ainda, conforme inicialmente constatado no item 3.4 Constatações 

importantes à distinção de lucro social e dividendos deste trabalho, que, até o século XVIII, as 

companhias não distribuíam dividendos periódicos, vez que eram, como regra, constituídas por 

prazo determinado e estabelecidas para desenvolver um empreendimento específico, de modo 

que apenas após seu encerramento se realizava a apuração de haveres e repartição de lucros. 

Ainda em linha com o concluído naquele item, o fato daquelas companhias não distribuírem 

dividendos periódicos não retirou delas a essencialidade do fim lucrativo das sociedades por 

ações e nem afastou dos acionistas daquelas companhias o direito à participação no lucro social. 

O direito ao dividendo é, portanto, um direito social (e não essencial), visto que sua 

existência depende de disposição estatutária, registrado que, na ausência da disposição 

estatutária valem os ditames legais que preveem a distribuição de metade do lucro líquido 

(acrescido ou diminuído dos montantes destinados à reserva legal e/ou às destinações/reversões 

da reserva de contingências) a título de dividendo mínimo obrigatório118. 

 
113 Diz-se presente ou pretérito, pois o dividendo poderá ser lastreado no lucro social verificado em exercício 

corrente ou em exercícios pretéritos, incluindo no caso de distribuição de reserva de lucros (as quais são/foram 

constituídas com base em lucro social verificado e não distribuído em exercícios anteriores). 
114 Os arts. 17, §6º e 200, inciso V da Lei das Sociedades por Ações preveem, em caráter de exceção, a possibilidade 

de distribuição de dividendos aos titulares de ações preferenciais com recursos registrados na reserva de capital, 

desde que autorizado pelo estatuto social. Nesta hipótese, o autor deste trabalho entende se tratar de provento 

pago em razão de rendimentos obtidos sobre valor aportado no capital, dado a falta de relação com os lucros 

auferidos pela sociedade. 
115COMETTI, Marcelo Tadeu. O Direito dos Acionistas de Participar nos Lucros Sociais. 78 f. Dissertação 

(mestrado) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2007. 
116 Cf. FINKELSTEIN, Maria Eugênia R. Série Gvlaw - Direito societário: sociedades anônimas, 3 ed. Editora 

Saraiva, 2014, p. 62. 
117Sob este aspecto o autor deste trabalho ousa, respeitosamente, discordar de Valverde, vez que acredita que 

dividendos não representam o rendimento da ação. O autor deste trabalho acredita que o rendimento da ação 

decorra, dentre outros fatores, da capacidade de uma companhia em auferir lucro. A materialização deste 

rendimento, isto é, a realização deste fruto pelo acionista se dá por meio de uma das formas de participação no 

lucro social (dentre elas, a distribuição de dividendos). Usando a analogia de Valverde, acredita-se, portanto, 

que dividendos representam forma de materialização do rendimento de uma ação. 
118 Ainda nesta última hipótese enxerga-se o direito ao dividendo como direito não essencial, tendo em vista as 

possibilidades de sua não distribuição previstas na própria Lei das Sociedades por Ações. Em sentido oposto, 
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Na visão do autor, fosse o dividendo direito essencial, não teria o legislador 

consagrado de forma expressa a possibilidade de os acionistas pactuarem o quantum a ser 

distribuído a título de dividendo mínimo obrigatório e outorgado à maioria da assembleia geral 

a competência para dispor sobre o restante119 da destinação do lucro líquido. Tampouco teria a 

Lei das Sociedades por Ações disposições que preveem possibilidades de retenção do dividendo 

mínimo obrigatório (como as dos arts. 197 e 202, §§3º e 4º), ainda que atreladas a eventos 

especiais. 

É incontroverso que a distribuição de dividendos é forma de materialização de 

participação do acionista no lucro social. Entretanto, a correlação dividendos como forma de 

materialização do direito de participação nos lucros sociais não guarda similaridade jurídica 

lógica com a correlação direito ao dividendo e direito de participação nos lucros sociais. Isto 

porque, conforme já afirmado, o direito ao dividendo é, como regra, convenção social delineada 

no estatuto social, em que os acionistas acordam sobre quantum, base de cálculo, periodicidade 

e forma de distribuição, tratando-se, portanto, a priori, de direito derrogável e renunciável, 

ainda que a previsão estatutária deva observar certos requisitos legais. Ao contrário, o direito à 

participação no lucro social é direito essencial, decorrente de lei, irrenunciável, inderrogável, 

intemporal e indisponível. 

Sobre a renunciabilidade dos dividendos, alguns poderiam argumentar que isso 

contraria a lógica da Lei das Sociedades por Ações de atribuir direitos ao titular da ação na data 

de sua constituição120. Argumentariam que, não pode o acionista de hoje renunciar ao dividendo 

que será recebido por pessoa que irá substituí-lo na posição de acionista amanhã. Mas a 

renunciabilidade que se discute agora não se trata de direito já constituído, mas de direito 

potencial, a se constituir. 

Concordamos que não seria razoável aceitar que uma pessoa pudesse renunciar, 

contratualmente e em detrimento de outra pessoa, para sempre, o recebimento de todos os 

dividendos que viessem a ser declarados por uma companhia. Mas, mais uma vez, não é essa a 

renunciabilidade que aqui se discute. O que se discute é a possibilidade de renunciar à faculdade 

 
não há exceção à participação no lucro social. Conforme afirmado no item 4.1 Lucro social, finalidade lucrativa 

e o conceito de participação do art. 109 deste trabalho, a participação no lucro social é direito intemporal de 

todos os acionistas de concorrer com o ganho obtido pela companhia no âmbito da realização da atividade 

empresarial. 
119 Vale lembrar que, conforme pesquisa feita no âmbito deste trabalho, a maioria das sociedades anônimas 

estabelecem como 25% o percentual do lucro líquido a ser distribuído a título de dividendo mínimo obrigatório. 

Dessa forma, na maior parte dos casos, o “restante do lucro líquido” é significativamente superior ao montante 

a ser pago a título de dividendo mínimo obrigatório. 
120 Em especial o art. 205 da Lei das Sociedades por Ações que atribui o direito ao recebimento dos dividendos à 

pessoa que, na data de declaração, estiver inscrita como proprietária da ação. 
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positivada na Lei das Sociedades por Ações de compelir a companhia a pagar determinada 

quantia mínima a título de dividendos, anualmente.  

Aliás, isso já é feito em todas as companhias que preveem distribuição de 

dividendos em um montante inferior a 50% do lucro líquido ajustado121. Ao positivar no 

estatuto social dividendo mínimo obrigatório de 25% do lucro líquido ajustado, por exemplo, 

os acionistas de hoje estão renunciando ao direito de pleitear da companhia percentual maior 

no exercício social corrente e no futuro, e esta renúncia, naturalmente, seguirá a propriedade da 

ação, até que a regra seja alterada nos termos admitidos em lei. Portanto, a única deliberação 

necessária nesse caso é a da assembleia geral realizada para aprovar (ou alterar) o estatuto social 

neste sentido. 

Os fundamentos que outorgam aos acionistas o direito ao recebimento de dividendo 

são distintos daqueles que lastreiam o direito essencial de participação no lucro social. E, por 

essa razão, que se defende que o direito ao recebimento do dividendo é direito independente e 

não mera extensão do direito de participação no lucro social.  

É possível afirmar que qualquer pessoa que compre ou subscreva ações (ou seja, 

que assuma a posição de acionista) adquire para si, a partir do momento de aquisição do valor 

mobiliário, o direito de participação no lucro social em pé de igualdade com os demais 

acionistas titulares de ações de mesma espécie e classe. Entretanto, não é possível afirmar que 

o direito ao dividendo é concedido a todos os acionistas na mesma situação, visto que essa 

afirmação dependerá das disposições estatutárias sobre a destinação do lucro líquido de cada 

companhia. 

Abordada a natureza jurídica do dividendo, na sequência analisar-se-á os institutos 

do mandatory dividends e do discretionary dividends que serviram de inspiração para o regime 

legal atinente à destinação dos resultados da Lei das Sociedades por Ações. 

  

5.2. Mandatory dividends X Discretionary dividends: uma breve digressão sobre os regimes 

adotados nos Estados Unidos, na Alemanha, no Reino Unido e na França  

 

Ao tratar do regramento jurídico pátrio atinente à destinação do lucro líquido, 

Carvalhosa122 preleciona, em sede preliminar, sobre as normas do direito norte-americano que 

serviram de inspiração ao regime consagrado na Lei das Sociedades por Ações. Lembra o autor 

 
121 Percentual definido em lei a título de dividendo mínimo obrigatório, no caso de omissão estatutária. 
122 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas. 2. vol., art. 75 a 137. São Paulo: 

Saraiva, 2011, pp. 950 a 952. 
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que nos Estados Unidos da América, em regra, a distribuição de dividendos é matéria de 

competência deliberativa do board of directors (órgão análogo ao conselho de administração 

das companhias brasileiras), cabendo ao referido órgão o poder decisório de declarar ou não 

dividendos, o momento da declaração e a forma de distribuição (mediante pagamento em 

dinheiro (cash), bens ou ações de emissão da própria companhia (stock)). A regra geral neste 

regime conhecido como discretionary dividends é a de que apenas fraude, má-fé ou flagrante 

má-gestão podem justificar uma intervenção na discricionariedade da administração para 

declarar dividendos123. 

Por sua vez, mandatory dividends é instituto jurídico por meio do qual os acionistas 

preveem no estatuto social da companhia a forma de repartição dos resultados, incluindo, as 

regras atinentes à distribuição de dividendos. Carvalhosa124 lembra ainda que no âmbito dos 

mandatory dividends podem ser previstas no estatuto social certas condições que, quando 

verificadas, afastam a obrigatoriedade de distribuição de dividendos, tratando-se, nesta 

hipótese, do mandatory dividends subject to certain conditions. 

Adentrando à análise do regime jurídico pátrio, Carvalhosa125 afirma, com razão, 

que a Lei das Sociedades por Ações adotou o regime do mandatory dividends subject to certain 

conditions, visto que possibilita aos órgãos da administração a propositura de retenção de lucros 

na constatação de condições financeiras desfavoráveis, cabendo, nestas hipóteses, apenas a 

homologação da retenção por parte da assembleia geral. Afirma, ainda, o mencionado autor que 

a legislação brasileira procedeu com algumas adaptações ao instituto norte-americano, dado 

que, no caso de omissão estatutária, a própria lei impõe um percentual mínimo que deverá ser 

observado pela companhia no momento da atribuição do quantum a ser declarado como 

dividendo. 

Na Europa, as diretivas do direito comunitário europeu não estabelecem qualquer 

piso do lucro líquido a ser repartido aos acionistas anualmente a título de participação no lucro 

líquido, tampouco dispõem sobre o órgão competente para deliberar sobre a matéria. 

Igualmente, a legislação do Reino Unido não dispõe sobre o montante mínimo que deva ser 

entregue aos acionistas a título de dividendos, embora o documento constitutivo de cada 

sociedade possa prever a possibilidade de mandatory dividends.  

Na Alemanha, há disposições que restringem a discricionariedade da administração 

na retenção do lucro líquido anual ao patamar de 50%, salvo disposição em contrário do estatuto 

 
123 GOSHEN, Zohar. Shareholder dividend options. Jan., 1995. Yale Law School, New Heaven, 1995, p. 2. 
124 V. nota 122 supra. 
125 V. nota 122 supra. 
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social. No entanto, o estatuto social poderá autorizar a retenção em patamares superiores, 

inclusive a retenção integral, transferindo o montante para reservas de lucros, sem prejuízo da 

constituição das reservas legal e de capital126. Além disso, na prática, a lei alemã não impõe um 

dividendo mínimo anual, visto que a assembleia geral pode aprovar a retenção em valores 

superiores a 50% do lucro líquido anual, mesmo quando o estatuto social for omisso com 

relação à matéria127. 

Na França, o Código Comercial não estabelece uma parcela mínima a ser 

distribuída a título de dividendos aos acionistas, cujo montante deve ser determinado 

anualmente pela assembleia geral128. Adicionalmente, neste país, a assembleia geral pode 

determinar o pagamento de dividendos em stock, mas, neste caso, cada acionista terá o direito 

de escolher se o recebimento se dará em cash ou stock129. 

Conforme se verá adiante no item 5.4 A razão da existência do dividendo mínimo 

obrigatório deste trabalho, no Brasil, ao positivar o mecanismo do dividendo mínimo 

obrigatório o legislador retirou da assembleia geral a competência deliberativa sobre parte do 

lucro líquido do exercício, visto que atribuiu como mandatória a distribuição de dividendos 

calculados sobre o percentual previsto no estatuto social130. Dessa forma, o legislador reservou 

a competência de ao menos parte da destinação do lucro social primeiramente ao estatuto social, 

outorgando à assembleia geral o poder decisório sobre a parte restante, caso não detalhadamente 

prevista do estatuto social. Em qualquer caso, a deliberação da assembleia estará limitada às 

hipóteses de destinação do resultado previstas na lei131 e deverá observar as disposições legais 

que asseguram a integridade do capital social132. 

 
126 German. German Stock Corporation Act (§58), 8 sep. 1965. English translation as at May 10, 2016. 
127 Cf. ANDRES, Christian; BETZER, André; GOERGEN, Marc; RENNEBOOG, Luc. Dividend policy of 

German firms: A panel data analysis of partial adjustment models, Journal of Empirical Finance, Volume 16, 

Issue 2, 2009, Pages 175-187. 
128 Cf. French Republic. French Commercial Code, Chapter 2, Section IV (Article L232-12), 8 sep. 1965. English 

translation: “After the annual accounts are approved and the existence of distributable sums is recorded, the 

general meeting shall determine the part allocated to the members in the form of dividends”. 
129 Cf. French Republic. French Commercial Code, Chapter 2, Section IV (Article L232-18), 8 sep. 1965. English 

translation: “In joint-stock companies, the articles of association may specify that the meeting ruling on the 

accounts for the financial year shall have the option of granting to each shareholder, for all or part of the 

dividend distributed or the interim dividends, a choice between the payment of the dividend or interim dividends 

in cash or in shares. When there are different categories of shares, the general meeting ruling on the accounts 

for the financial year shall have the option of deciding that the subscribed shares shall be of the same category 

as the shares having conferred the right to the dividend or interim dividends”. 
130 Imputando a lei o percentual mínimo mandatório de 50% do lucro líquido, nos casos de omissão estatutária. 
131 Conforme se verá adiante neste trabalho, o art. 202, §6º estabelece que os lucros não destinados nos termos dos 

arts. 193 a 197 deverão ser distribuídos como dividendos. 
132 Nos termos do art. 193, do lucro líquido do exercício, 5% (cinco por cento) serão aplicados, antes de qualquer 

outra destinação, na constituição da reserva legal, que não excederá de 20% (vinte por cento) do capital social. 
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Ao consagrar o mecanismo do dividendo mínimo obrigatório, o legislador nacional 

positiva um sistema complexo que, por um lado, impõe aos acionistas a atribuição de previsão 

no estatuto social sobre a forma de distribuição do lucro133, sugerindo com dispositivos 

específicos que a distribuição é a regra e a retenção a exceção; por outro, ao não estabelecer um 

percentual mínimo, concede liberdade aos acionistas para prever qualquer percentual de 

distribuição anual mandatória, sem quaisquer limites mínimos para as companhias originadas 

após a entrada em vigor da lei. Assim, o legislador impõe um regime de distribuição que é 

mandatório apenas até o montante previsto no estatuto social, sem, todavia, estabelecer limites 

para o estabelecimento deste montante. 

Realizadas as breves considerações relacionadas aos modelos de distribuição de 

dividendos dos Estados Unidos, da Alemanha, do Reino Unido e da França, no próximo item 

analisar-se-á mais detalhadamente o regime de distribuição de dividendos adotado na Lei das 

Sociedades por Ações. 

 

5.3. O regime de distribuição de dividendos da Lei das Sociedades por Ações: a 

competência sobre a destinação do lucro líquido e a inserção do §6º do art. 202 (Lei 

nº 10.303/01) 

 

Acredita-se que uma boa compreensão sobre o regime de distribuição de dividendos 

da Lei das Sociedades por Ações passa, necessariamente, pelo adequado entendimento de três 

matérias disciplinadas na lei do anonimato vigente: formas de destinação do lucro do exercício, 

competência deliberativa sobre a destinação do lucro do exercício e dividendo mínimo 

obrigatório. As duas primeiras serão tratadas neste item e a última no item subsequente. 

No item 4.1 Lucro social, finalidade lucrativa e o conceito de participação do art. 

109 deste trabalho, afirmou-se que se a Lei das Sociedades por Ações deu corpo a um sistema 

de distribuição obrigatória em contraposição ao regime anterior, essa iniciativa não ganhou vida 

por meio do art. 109. Dando continuidade a esse raciocínio, acredita-se ser indefensável admitir 

que a Lei das Sociedades por Ações tenha positivado um sistema em que a retenção do lucro 

seja a regra. Uma leitura sistemática da lei evidencia o seu caráter pró-distribuição, ainda que 

essa constatação não implique em assumir que a lei tenha positivado a obrigação de distribuição 

anual. Em outras palavras, a lei “encoraja” (quase que compele) as companhias a distribuírem 

dividendos anualmente, mas, literalmente, não as obriga. 

 
133 Sob pena de, não o fazendo, sujeitar-se ao percentual mínimo legal de 50% do lucro líquido. 
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O sistema da lei que sugere a distribuição como regra e a retenção como exceção 

está evidenciado nos arts. 193 a 197, 199 e 202, §§ 4º e 6º. O art. 193 dispõe sobre a reserva 

legal que possui primordialmente a função de proteção da integralidade do capital social (tutela 

de credores) contra perdas futuras. Já o art. 194 fixa os requisitos e critérios necessários à 

constituição de reservas estatutárias e implicitamente sugere que se a companhia deseje reter 

valores de outra forma que não as previstas nos arts. 193 e 195 a 197, essa forma de retenção 

deverá estar prevista no estatuto social.  

O art. 195, por sua vez, apresenta a reserva de contingência, reserva que tem por 

finalidade compensar, no futuro, a diminuição do lucro decorrente de perda de contingência 

mensurada como provável no exercício corrente e cujo valor possa ser estimado134. E o art. 195-

A, que foi introduzido pela Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007, visa possibilitar que as 

companhias retenham valores do lucro líquido equivalentes ao montante de benefícios fiscais 

concedidos no exercício social, em linha com normas tributárias que estabelecem a 

obrigatoriedade de retenção desses valores.  

A exceção à sistemática da Lei das Sociedades por Ações de destinação específica 

atrelada a finalidade previamente definida na lei ou no estatuto social foi positivada no art. 196, 

o qual estabelece a possibilidade de retenção com base em orçamento de capital previamente 

aprovado pela assembleia geral. Já o art. 197 dispõe sobre a reserva de lucros a realizar que visa 

afastar a obrigação da companhia distribuir a título de dividendos parcela do lucro ainda não 

realizada em moeda135. Por fim, o art. 202, §4º estabelece a reserva especial de dividendo 

obrigatório, que deve ser constituída no exercício social em que os órgãos da administração 

informarem à assembleia-geral ordinária ser o pagamento do dividendo mínimo obrigatório 

incompatível com a situação financeira da companhia. 

Importante esclarecer que, de todas as formas de destinação expostas acima, as 

únicas que implicam diminuição da base de cálculo do dividendo mínimo obrigatório são a 

reserva legal e a reserva de contingências136. A reserva de lucros a realizar não impacta o cálculo 

do dividendo mínimo obrigatório, mas autoriza a sua não distribuição nos exercícios em que o 

montante do dividendo mínimo obrigatório for superior à parcela realizada do lucro líquido do 

exercício. 

 
134 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas. 2. vol., art. 75 a 137. São Paulo: 

Saraiva, 2011, p. 899. 
135 BULHÕES PEDREIRA, José Luiz; LAMY FILHO, Alfredo (eds.). Direito das Companhias. 2. ed. atual. e ref. 

Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 1231. 
136 Seja como regra geral da lei (art. 202), no caso de omissão estatutária, ou em consonância com o usualmente 

convencionado pelos acionistas no estatuto social que preveem o cálculo do dividendo mínimo obrigatório a 

partir do lucro líquido ajustado da lei. 
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Igualmente necessário notar que o art. 199 limita o saldo das reservas de lucros 

considerados em conjunto (desconsideradas as reservas de contingências, de incentivos fiscais 

e de lucros a realizar) ao montante do capital social. Uma vez atingido esse montante, a 

assembleia geral deliberará sobre aplicação do excesso na integralização ou no aumento do 

capital social ou na distribuição de dividendos. 

O art. 202, §6º introduzido pela Lei nº 10.303, de 31 de outubro de 2001 

complementa essa sistemática ao estabelecer que os lucros não destinados nas formas descritas 

acima deverão ser distribuídos como dividendos137. E aí está, pois, a regra do sistema: distribuir 

dividendos138. As exceções à regra são as retenções as quais estão sujeitas a limites específicos 

(previstos na lei ou no estatuto social) e para as quais a indicação de uma finalidade é 

mandatória139. É quase que uma abordagem “aplique ou explique”140. Ou a administração 

propõe a distribuição de dividendos ou explica por que não está propondo a distribuição e como 

pretende utilizar os recursos retidos. A mesma ideia se aplica à assembleia geral: ou aprova a 

distribuição de dividendos ou, optando pela exceção, explica detalhadamente qual seria a 

destinação.  

Ao expressamente prever essa sistemática a Lei nº 10.303/2001 reforça o sistema 

original da lei do anonimato de 1976 de que as retenções de lucro devam se dar em razão de ao 

menos uma das hipóteses previstas em lei141, o que naturalmente visa limitar a 

 
137 Talvez a única forma de destinação do lucro líquido não prevista da Lei das Sociedades por Ações seja o 

pagamento de juros sobre o capital próprio. Conforme afirmado no item 4.2 As formas de participação no lucro 

social deste trabalho, “a natureza de juros sobre capital positivada pela lei para endereçar questão tributária 

não teve o condão de retirar deste provento a característica de uma modalidade de distribuição do resultado, 

sob a perspectiva societária”. Ainda com relação ao art. 202, §6º registra-se a inadequação legislativa que deixou 

de prever no mencionado dispositivo a possibilidade de retenção do dividendo mínimo obrigatório 

expressamente consagrada no art. 202, §4º (reserva especial de dividendo obrigatório). 
138 O autor deste trabalho entende que, tivesse o §6º do art. 202 sido positivado em 1976 (no contexto da Lei das 

Sociedades por Ações original) e fossem as regras do mencionado dispositivo observadas à risca, talvez, o 

instituto do dividendo mínimo obrigatório seria desnecessário, tendo em vista que os limites para a retenção do 

lucro líquido já estariam expostos na lei ou no estatuto social, sem a necessidade de previsão de um dividendo 

mínimo. Ora se a regra do sistema é distribuir e se para reter deve ser observado regras claras sobre montantes 

máximos e finalidade da retenção, então desnecessário falar em montante mínimo de distribuição. 
139 CARVALHOSA, Modesto; EIZIRIK, Nelson. A nova lei das sociedades anônimas. São Paulo: Saraiva, 2002, 

p. 355. 
140 A abordagem “aplique ou explique” propõe que determinada máxima do mercado seja adotada por sociedades, 

impondo às sociedades que não a adotarem o ônus de explicar os motivos que justificariam a não adoção. 

Recentemente essa abordagem foi consagrada pela CVM por meio da Instrução CVM nº 586, de 08 de junho de 

2017 que instituiu a necessidade de divulgação do informe sobre o Código Brasileiro de Governança 

Corporativa - Companhias Abertas pelas companhias abertas nacionais. Sobre o assunto cf. SHIRAZI, 

Catherine Orzes. A atuação da CVM e da B3 como entidades reguladora e autorreguladora para o 

desenvolvimento de melhores práticas de governança corporativa no Brasil. 55 f. Dissertação (graduação) – 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2019: “O modelo ‘aplique ou explique’ consiste em 

um modelo flexível que permite às companhias explicar a eventual não adoção de determinado princípio, 

fundamento e/ou prática, levando em conta que as companhias têm estruturas diferentes, adaptadas às 

atividades que desenvolvem.”. 
141 CANTIDIANO, Luiz Leonardo. Reforma da Lei das S.A. comentada. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 232. 
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discricionariedade da maioria dos acionistas no que tange à deliberação sobre a destinação do 

resultado. Na prática, mencionado dispositivo extingue a tão utilizada conta de “Lucros 

Acumulados” que servia como refúgio para sociedades que retinham injustificadamente parcela 

do lucro sem seguir uma das alternativas de destinação previstas em lei142-143. 

A lei também prevê a periodicidade sobre a deliberação atinente à destinação do 

lucro do exercício que deverá ser realizada anualmente144, em linha com prazo de duração de 

um exercício social (art. 175). No mesmo sentido e já na seara das competências, o art. 132 

dispõe que os acionistas deverão se reunir anualmente nos quatro primeiros meses seguintes ao 

término do exercício social com o objetivo de, dentre outros assuntos previstos na lei, deliberar 

sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos (AGO). Dessa 

forma, o art. 132 também afirma que a destinação do lucro deva se realizar anualmente, 

consagrando, adicionalmente, o princípio da distribuição de dividendos como regra. 

É também necessário esclarecer que existem exceções permissíveis à distribuição 

de dividendos em períodos menores do que um ano (art. 204), as quais foram tratadas no item 

3.3 A flexibilização da regra de distribuição anual: os dividendos intermediários e intercalares 

deste trabalho. Não há, entretanto, regra que possibilite a deliberação sobre a retenção do lucro 

líquido em outra oportunidade que não em sede de assembleia geral ordinária. Mais uma vez, 

o sistema consagra a máxima de que a retenção é a exceção que, caso realizada, deve ser 

deliberada pelos acionistas em momento único do exercício social. 

 Importante tratar do art. 169 da Lei das Sociedades por Ações cuja literalidade 

sugere a possibilidade de aumento de capital “mediante capitalização de lucros ou de reservas”. 

Na opinião do autor deste trabalho, a despeito da literalidade do art. 169, o aumento de capital 

mediante capitalização de recursos não aportados pelos acionistas nem por terceiros145 somente 

pode se dar mediante a capitalização de reservas de lucros ou de reserva de capital (art. 200, 

IV) escriturados em balanço já aprovado146 pelos acionistas, mas não mediante a capitalização 

de lucros do exercício. Isso porque a capitalização de lucros do exercício estaria em contradição 

com o princípio da destinação anual específica do lucro consagrado na sistemática da lei.  

 
142 CARVALHOSA, Modesto; EIZIRIK, Nelson. A nova lei das sociedades anônimas. São Paulo: Saraiva, 2002, 

p. 363. 
143 Apesar de extinta, a conta de Lucro Acumulados continua sendo amplamente utilizada no âmbito das 

demonstrações financeiras de companhias abertas, o que sugere uma falta de eficácia à norma positivada. 
144 Cf. redação de todos os artigos da Seção I do Capítulo XVI da Lei das Sociedades por Ações.  
145 Aqui abrangidos as operações de capitalização de bens ou créditos. 
146 PENTEADO, Mauro Rodrigues. Aumentos de capital das sociedades anônimas. 2. ed. atual. e anot. São Paulo: 

Quartier Latin, 2012, p. 141. 
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Admitir que os lucros do exercício possam ser capitalizados (inclusive por 

deliberação do conselho de administração, nas companhias possuidoras de capital 

autorizado147), levaria à conclusão, por consequência lógica, de que o dividendo mínimo 

obrigatório (ou parte dele) possa ser retido para aumento de capital. Ou admitir-se-ia, ao menos, 

que parte do lucro líquido do exercício pudesse ser antecipadamente retido de uma forma 

diferente daquelas previstas nos arts. 193 a 197, o que vai de encontro ao disposto no art. 202, 

§6º. 

Ao contrário de sistemas de outras legislações do Direito Comparado (como é o 

caso da legislação consagrada nos estatutos de boa parte dos estados norte-americanos e na 

legislação francesa, por exemplo), a lei do anonimato não permite o pagamento de dividendos 

mediante entrega de ações de emissão da própria companhia (stock dividends). 

Essa possibilidade vai de encontro à abordagem restritiva e finalística da lei que 

prevê que qualquer hipótese de retenção deva ser justificada, direcionada e esteja sujeita a certos 

limites previstos na lei ou no estatuto social. A retenção para capitalização e entrega de ações 

permitiria que a administração retivesse ilimitadamente recursos sem que fosse necessário 

explicar qual seria a destinação dos mesmos. 

Nas palavras de Carvalhosa148, “a bonificação em ações é a própria negação do 

dividendo. (...) Trata-se de uma subscrição forçada do aumento de capital com lucros não 

distribuídos (...)”. Nesse sentido, entende-se que embora o sistema da lei do anonimato seja 

permissivo com relação à possibilidade de capitalização de reservas de capital e/ou de reservas 

de lucro e posterior entrega de ações bonificadas aos acionistas, esse procedimento não se 

confunde com a distribuição de dividendos, não havendo o que se falar em distribuição de 

dividendos mediante entrega de ações. 

A Lei das Sociedades por Ações é clara no que tange à competência para 

deliberação da destinação do resultado. A decisão, como regra, cabe aos acionistas reunidos em 

assembleia geral ordinária, como já antecipado acima. Em caráter de exceção é permitida a 

distribuição de dividendos intercalares deliberados pelo conselho de administração. A exceção 

naturalmente deve ser interpretada de forma restritiva. Dessa forma, não pode o conselho de 

administração deliberar reter parte do lucro do exercício, embora possa deliberar sobre a 

distribuição de dividendos intercalares ao longo do exercício, observados os requisitos e limites 

do art. 204. 

 
147 Cf. art. 168 da Lei das Sociedades por Ações. 
148 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas. 3. vol., art. 138 a 205. São Paulo: 

Saraiva, 2011, p. 981. 
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Apesar da clara limitação legal no que diz respeito à destinação do lucro líquido, a 

decisão dos acionistas reunidos em assembleia geral ordinária não tem caráter meramente 

homologatório. Isso porque, respeitadas as regras do art. 202 atinentes à distribuição ou 

retenção do dividendo mínimo obrigatório, podem os acionistas deliberar sobre o quantum a 

ser destinado para uma ou para outra reserva, observados os limites legais.  

Por exemplo: se o estatuto social de determinada sociedade prever que entre 10% e 

35% do lucro líquido será destinado à constituição da reserva estatutária de investimento, caberá 

à assembleia geral ordinária deliberar sobre qual percentual (entre 10% e 35%) será 

efetivamente direcionado àquela rubrica contábil. Igualmente, podem os acionistas optar por 

distribuir dividendos correspondentes ao montante de benefícios fiscais concedidos à 

companhia no exercício social ou optar por retê-los (na reserva de incentivos fiscais), em linha 

com a disciplina tributária referente ao tema. Enfim, inúmeras poderão ser as possibilidades de 

escolha dos acionistas apesar da característica limitadora imposta pela lei do anonimato em 

vigor. 

Conforme antecipado no início deste item, acredita-se que uma boa compreensão 

sobre o regime de distribuição de dividendos da Lei das Sociedades por Ações pressupõe o 

adequado entendimento sobre as formas de destinação do lucro do exercício e de sua 

competência deliberativa. Com relação às alternativas de destinação do lucro do exercício 

recapitula-se que: 

  

(i) são exaustivas e devem coincidir com alguma daquelas previstas na lei ou 

no estatuto social (sendo certo que o estatuto social não pode prever forma 

de retenção do lucro diferente daquelas autorizadas nos arts. 193 a 197 e 

202, §4º); e  

 

(ii) respeitados em qualquer caso os ditames atinentes ao dividendo mínimo 

obrigatório, na impossibilidade de retenção nas formas previstas nos arts. 

193 a 197 e 202, §4º, a parcela remanescente do lucro líquido não destinada 

deverá obrigatoriamente ser distribuída a título de dividendos.  

 

Com relação à competência deliberativa do lucro do exercício registra-se que:  
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(i) como regra, a assembleia geral ordinária deve deliberar, anualmente, a 

destinação do lucro líquido, quer para aprovar a distribuição de dividendos, 

quer para aprovar retenções na forma da lei ou do estatuto social; e  

 

(ii) como exceção à regra, o conselho de administração pode149 deliberar a 

distribuição de dividendos intercalares, sem, entretanto, ser competente para 

antecipar retenções do lucro líquido.  

 

Ainda como abordado no início deste item, o adequado entendimento do 

mecanismo do dividendo mínimo obrigatório é requisito essencial para uma boa compreensão 

sobre o regime de distribuição de dividendos da Lei das Sociedades por Ações. É o que se 

pretende analisar no item seguinte. 

 

5.4. A razão da existência do dividendo mínimo obrigatório 

 

Conforme antecipado na Introdução deste trabalho, o mecanismo do dividendo 

mínimo obrigatório emerge como forma de resposta do legislador a práticas abusivas de 

acionistas controladores que, ainda sob a vigência do Decreto-Lei nº 2.627, deliberavam reter 

parcela relevante do lucro líquido, sem distribuir um montante significativo aos acionistas, de 

forma reiterada. Ou seja, a problemática então existente residia na falta de previsão dos 

acionistas não controladores sobre o quantum a ser recebido a título de dividendos, a despeito 

da apuração do lucro líquido. 

O sistema pioneiro trazido pela Lei das Sociedades por Ações retirou da maioria da 

assembleia geral parte da competência para atribuir o quantum do lucro anual a ser repartido 

entre os acionistas, ao impor à companhia a obrigação de fixar no estatuto um percentual 

mínimo a ser distribuído aos acionistas, sob pena de, não o fazendo, sujeitar-se à importância 

imposta pela lei (50% do lucro líquido ajustado nos termos da lei). Ao mesmo tempo, deu 

liberdade aos acionistas para estipularem no estatuto o percentual que entenderem ser o mais 

adequado ao pleno desenvolvimento comercial da sociedade, garantindo aos indivíduos a 

liberdade de pactuação das normas atinentes ao funcionamento da sociedade de que são 

acionistas, inclusive aquelas atinentes à distribuição do resultado, observadas determinadas 

limitações legais. 

 
149 Desde que autorizado pelo estatuto social, cf. art. 204. 
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Ponto importante atinente à adequada compreensão do regime do dividendo 

mínimo obrigatório é o entendimento de que o mecanismo visa, primordialmente, garantir aos 

acionistas a previsibilidade sobre o quantum a ser distribuído a título de dividendos, sem 

dependência da vontade da maioria dos acionistas reunidos em assembleia geral ordinária. Ao 

que parece, o incômodo do legislador da lei do anonimato de 1976 era com a falta de previsão 

sobre a destinação dos recursos, visto que, ao contrário das disposições atualmente vigentes, o 

regime anterior não regia com precisão as formas de destinação do lucro social, possibilitando 

que, em muitos casos, a retenção se tornasse a regra e não a exceção. 

Há que se reconhecer também que, mesmo após a entrada em vigor da Lei das 

Sociedades por Ações, a previsibilidade do investidor no que tange ao quantum do lucro líquido 

a ser distribuído a título de dividendos não é absoluta, mas restrita ao percentual estatutário dos 

dividendos mínimos a serem distribuídos. Isto porque, nos dias de hoje, dividendos adicionais 

ao mínimo podem ou não ser distribuídos, conforme decisão discricionária da maioria dos 

acionistas reunidos em assembleia geral ordinária150, observadas as regras relativas à retenção 

do lucro líquido apurado. O regime que complementa a previsibilidade sobre a destinação do 

lucro líquido, portanto, é aquele dos arts. 193 a 199 e 202, §§4 e 6º que estabelecem as formas 

de retenção, seus limites, finalidades e outros requisitos, conforme analisado no item anterior 

deste trabalho. 

Dessa forma, é incontroverso dizer que a Lei das Sociedades por Ações, como regra, 

dá margem aos acionistas para estabelecer o percentual estatutário do dividendo mínimo 

obrigatório, sem atribuir quaisquer limites quantitativos mínimos. Apenas de forma supletiva, 

em caráter de exceção, isto é, na omissão do estatuto, compele os acionistas a homologarem em 

sede de assembleia geral ordinária a distribuição de dividendos correspondentes a, no mínimo, 

50% do lucro líquido ajustado nos termos da lei151. 

Conforme retrata Requião152, o anteprojeto original que culminou na Lei das 

Sociedades por Ações previa a obrigatoriedade de distribuição de, pelo menos, 50% do lucro 

líquido ajustado. Lembra mencionado autor que: 

 

 
150 Ou mesmo por decisão do conselho de administração no tocante à distribuição de dividendos intercalares, os 

quais poderão ser posteriormente homologados em assembleia geral ordinária como dividendos representativos 

do dividendo mínimo obrigatório ou de dividendos adicionais ao dividendo mínimo obrigatório. 
151 Aqui vale uma observação sobre a alteração promovida pela Lei Complementar Nº 182, de 1º de junho de 2021 

(“Marco Legal das Startups”) ao art. 294, §1º da Lei das Sociedades por Ações que estabeleceu que, para as 

companhias fechadas com receita bruta anual de até R$ 78 milhões, na omissão do estatuto com relação à 

distribuição de dividendos, estes serão livremente estabelecidos pela assembleia geral, observado o direito dos 

acionistas preferenciais de receber os dividendos fixo ou mínimo que tenham prioridade. 
152 REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial. São Paulo: Saraiva, 1988, pp. 208-209. 
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Pretendia o Governo, com a instituição da norma obrigatória, premiar os investidores 

com garantia de rentabilidade de seus investimentos em ações, a fim de estimular o 

mercado de capitais, valiosa fonte de autofinanciamento das empresas para seu 

desenvolvimento. 
 

Entretanto, ainda em linha com o retratado por Requião, a proposta de 

obrigatoriedade de 50% do lucro líquido ajustado foi fortemente questionada por aqueles que 

defendiam o autofinanciamento das sociedades como forma de perpetuidade das mesmas no 

longo prazo. A eles se juntaram aqueles que, conforme o próprio Requião, entendiam que tal 

estipulação legal consagraria uma intervenção intolerável do Estado na política financeira 

interna das sociedades. 

Percebe-se, portanto, que o originalmente previsto pelo legislador no anteprojeto 

(estabelecimento de um percentual mínimo mandatório de distribuição anual de resultado para 

todas as sociedades) não foi, por opção legislativa, positivado na Lei das Sociedades por Ações. 

Dessa forma, o regime do dividendo mínimo obrigatório consagrou a obrigatoriedade de 

distribuição anual de dividendos apenas até a parcela do lucro líquido estabelecida no estatuto 

social como de distribuição mandatória. Entretanto, deixou para os próprios acionistas de 

sociedades a se constituírem posteriormente à entrada em vigor da lei, a competência para se 

estabelecer o quantum representativo desta parcela. 

Chama atenção trecho da Exposição dos Motivos do anteprojeto revisto da Lei das 

Sociedades por Ações153 em que a então Comissão Elaboradora154 aponta as principais 

alterações da seguinte forma: 

 

No problema nodal do dividendo obrigatório (art. 207 do texto original e 203 do texto 

revisto) foi preferida solução mais flexível, que evita regra geral cogente e deixa ao 

estatuto de cada companhia margem para fixar a política de dividendos que 

melhor se ajustes às suas peculiaridades. Na omissão, aplicar-se-á norma geral 

supletiva que prevê a distribuição da metade do lucro líquido geral. Nas companhias 

em funcionamento, o estatuto poderá fixar livremente o dividendo, mas se o fizer em 

nível inferior a 25% dos lucros, a minoria dissidente ficará protegida pelo direito de 

recesso. Foram introduzidas, além disso, cautelas especiais quanto à base dos lucros 

líquidos distribuíveis, a fim de afastar qualquer risco da temida, e tantas vezes referida 

no curso dos debates, descapitalização da empresa. Consignamos, ainda, sobre o 

assunto, nossa convicção de que a solução adotada será suficiente para induzir 

as companhias a adotarem política de dividendos que tenha na devida conta o 

direito essencial dos acionistas de participar efetivamente nos lucros através de 

dividendos. (grifamos) 

 
153 ???. O Globo. Rio de Janeiro, 03 abril. 1967 apud REQUIÃO (1988). 
154 No âmbito das discussões que culminaram na elaboração deste trabalho, o Prof. Nelson Eizirik lembrou que, 

apesar da criação da Comissão Elaboradora, a mesma foi rapidamente extinta em razão de divergências entre 

seus participantes, de forma que o Projeto de Lei que deu origem à Lei das Sociedades por Ações de 1976 foi 

escrito essencialmente por Alfredo Lamy Filho e José Luiz Bulhões Pedreira. Nesta passagem, a expressão 

“Comissão Elaboradora” foi mantida de forma a preservar os escritos de onde a mesma foi extraída (v. nota 153 

supra). 
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Conforme se percebe, o legislador entendeu como suficiente a consagração de um 

sistema que induzisse as companhias a adotarem uma política não restritiva de distribuição de 

dividendos. Foi seguindo essa ideia que se afirmou no item 5.3 O regime de distribuição de 

dividendos da Lei das Sociedades por Ações: a competência sobre a destinação do lucro líquido 

e a inserção do §6º do art. 202 (Lei nº 10.303/01) deste trabalho que a Lei das Sociedades por 

Ações “encoraja” (quase que compele) as companhias a distribuírem dividendos anualmente, 

mas, expressamente, não as obriga. 

Também salta aos olhos a conclusão, talvez precipitada, a que chegou a Comissão 

Elaboradora, ao emaranhar o direito essencial dos acionistas de participação no lucro social 

com o direito, em regra convencional155, dos mesmos ao recebimento periódico de dividendos. 

Aí parece, pois, o erro que incorreu o legislador ao positivar o mecanismo do dividendo mínimo 

obrigatório. Originalmente, quis que norma cogente obrigasse as companhias a distribuir 

percentual predefinido em lei; entretanto, por pressão popular alterou o texto legal 

posteriormente positivado no intuito de induzir as companhias a inserirem em seus estatutos 

determinado percentual mínimo, sob o argumento tecnicamente impreciso de que a 

determinação de um montante ínfimo iria de encontro ao direito essencial de participação nos 

lucros dos acionistas156. 

Por um lado, é incontroverso que o mecanismo proposto em 1976 foi bem-sucedido 

em sua intenção de indução, ao menos entre a maioria das companhias abertas, em consonância 

com o disposto na Introdução deste trabalho. Por outro, a sistemática consagrada não afastou, 

conforme inicialmente se discutia em sede de anteprojeto de lei, a possibilidade da existência 

de companhias que estabeleçam percentuais estatutários reduzidos, desde que ao acionista seja 

concedida a possibilidade de participação no lucro social. 

 
155 E, supletivamente (isto é, na omissão do estatuto social), em decorrência de lei. 
156 Sobre essa indecisão do legislador vale citar a passagem extraída de LACERDA, J. C. Sampaio de; 

BULGARELLI, Waldírio. Comentários à lei de sociedades anônimas. v. 4 Artigos 166 a 174 e 201 a 234. São 

Paulo: Saraiva, 1978, p. 70: “Constituindo-se o sistema implantado agora um avanço em relação ao da 

legislação anterior, embora um tanto confuso e difuso, deixa, contudo, margem a dúvidas, na interpretação de 

seus dispositivos, decorrentes sobretudo da falta de uma definição”. Mais adiante, complementam os autores: 

“Ora, é importante uma disciplina segura e correta, estreme de dúvidas, do dividendo, tanto em relação às 

ações ordinárias como em relação às preferenciais. Numa tomada de posição, mesmo conciliadora, entre os 

chamados interesses da empresa, e a necessidade de se revitalizar o nosso decadente mercado de capitais, 

tornava-se necessário definir, com precisão e clareza, a situação de cada uma das partes; de um lado, em 

relação à empresa, os limites das reservas; de outro, em relação aos investidores, os seus dividendos. Não foi 

isso, entretanto, o que ocorreu conforme pudemos verificar na análise dos dispositivos a respeito.”. 
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Essa aparente distorção técnica do mecanismo do dividendo mínimo obrigatório 

fica ainda mais evidente quando se analisa outros dispositivos do mesmo texto normativo. Veja-

se, por exemplo, o art. 17, §1º: 

 

§ 1º Independentemente do direito de receber ou não o valor de reembolso do capital 

com prêmio ou sem ele, as ações preferenciais sem direito de voto ou com restrição 

ao exercício deste direito, somente serão admitidas à negociação no mercado de 

valores mobiliários se a elas for atribuída pelo menos uma das seguintes preferências 

ou vantagens: 

 

I - direito de participar do dividendo a ser distribuído, correspondente a, pelo menos, 

25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, calculado na forma do 

art. 202, de acordo com o seguinte critério: 

 

a) prioridade no recebimento dos dividendos mencionados neste inciso 

correspondente a, no mínimo, 3% (três por cento) do valor do patrimônio líquido 

da ação; e 

 

b) direito de participar dos lucros distribuídos em igualdade de condições com as 

ordinárias, depois de a estas assegurado dividendo igual ao mínimo prioritário 

estabelecido em conformidade com a alínea a; ou 

 

II - direito ao recebimento de dividendo, por ação preferencial, pelo menos 10% 

(dez por cento) maior do que o atribuído a cada ação ordinária; ou 

 

III - direito de serem incluídas na oferta pública de alienação de controle, nas 

condições previstas no art. 254-A, assegurado o dividendo pelo menos igual ao das 

ações ordinárias. (grifamos) 
 

A redação do dispositivo, ainda que nos moldes atuais tenha sido posta pela Lei nº 

10.303/2001, sugere que quando o legislador quis impor determinado percentual a título de 

norma cogente, assim o fez expressamente157. Não há discussão sobre qual percentual mínimo 

do lucro líquido deva ser distribuído aos acionistas caso o estatuto social de uma companhia 

com ações preferenciais sem direito a voto admitidas à negociação em bolsa opte por conceder 

a preferência do inciso I (25%). Tampouco há discussão sobre o percentual mínimo incidente 

sobre o patrimônio líquido para fins de cálculos dos dividendos a serem recebidos com 

prioridade na mesma situação (3%). Nem sobre o percentual dos dividendos a serem recebidos 

em adição àqueles pagos aos acionistas titulares de ações ordinárias, caso o estatuto eleja a 

alternativa do inciso II. Mesmo com relação à vantagem do inciso III, o legislador é claro ao 

estabelecer a igualdade de tratamento entre ordinaristas e preferencialistas, sem conceder 

abertura para qualquer construção diferente daquela expressamente determinada em lei. 

 
157 No mesmo sentido tantos outros dispositivos da lei, valendo citar alguns mais relevantes: art. 193, §1º e art. 

254-A. 
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Dessa forma, a sistemática do dividendo mínimo obrigatório consagrada no art. 202 

da Lei das Sociedades por Ações não admite inferir como mandatório ou vedado qualquer 

percentual estabelecido a título de dividendo mínimo obrigatório porque se o legislador assim 

não dispôs, significa que concedeu aos particulares o poder sobre essa definição158. E mesmo 

na hipótese de a definição ser distinta daquela inicialmente intentada pelo legislador não há 

como condenar, a priori, o particular, em estrito cumprimento daquilo que dispõe o art. 5º, 

inciso II da Constituição da República159. 

Também imperioso concluir que o mecanismo utilizado pelo legislador para retirar 

a discricionariedade da maioria da assembleia geral na definição do quantum do lucro líquido 

anual a ser distribuído a título de dividendos não foi o mais adequado. Isto porque o percentual 

do dividendo mínimo obrigatório deve ser estabelecido no estatuto social e, portanto, está 

sujeito a uma definição da maioria dos acionistas160. Alia-se a isto o fato de que ao induzir as 

sociedades a adotarem política de distribuição não restritiva o legislador sugere que as 

companhias devam distribuir a título de dividendo mínimo obrigatório determinado percentual 

estabelecido pelo Estado, a despeito do maior conhecimento dos acionistas sobre as condições 

financeiras das sociedades. 

A rigor, se o problema com relação à decisão sobre o quantum a ser distribuído a 

título de dividendos anuais era a discricionariedade da maioria dos acionistas reunidos em 

assembleia geral ordinária, então, a solução deveria ser a de transferir esse poder decisório para 

cada acionista individualmente e não a de sugerir determinado percentual legal como formato 

ideal a ser perseguido pelas sociedades a despeito de comando mandatório. Forma alternativa 

ao mecanismo do dividendo mínimo obrigatório será abordada no capítulo 7 A proposta de 

instituição do Direito de Escolha como alternativa ao dividendo mínimo obrigatório deste 

 
158 Aqui cabem os imperiosos ensinamentos do Prof. Carlos Ari Sundfeld que adverte que de nada adianta debater 

e aprofundar-se em discussões doutrinárias sem, antes, analisar-se detalhadamente o texto legal. Carlos Ari 

Sunfeld é bacharel, mestre e doutor em Direito pela PUC/SP e professor titular de matérias de Direito Público 

(com foco em Direito Administrativo) do Mestrado Acadêmico, Mestrado Profissional, Doutorado e Grupo 

Prático da FGV/SP. 
159 “II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. Ainda, imperioso 

valer dos ensinamentos de Bulgarelli, que lembra que apesar da relevância atribuída pelos doutrinadores dos 

costumes como fonte de direito, é apenas nos sistemas de common law que se verifica formalmente a perpetuação 

de usos e costumes como fonte de direito. Conclui o mencionado autor que “portanto, em nosso direito, a única 

fonte formal do direito é a lei, inclusive em matéria comercial”. (BULGARELLI, Waldírio. Direito Comercial. 

16. ed. São Paulo: Atlas, 2001, p. 74.) 
160 Nesse sentido cf. LACERDA, J. C. Sampaio de; BULGARELLI, Waldírio. Comentários à lei de sociedades 

anônimas. v. 4 Artigos 166 a 174 e 201 a 234. São Paulo: Saraiva, 1978, p. 67: “Não estão, portanto, os 

acionistas minoritários completamente protegidos, em termos de dividendos, contra abusos da maioria, que 

poderá, pela reforma estatutária ou por deliberação da assembleia geral ordinária deixar de distribuí-los”. 
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trabalho. No capítulo seguinte serão respondidas, objetivamente, as perguntas realizadas ao 

final da Introdução que guiaram a pesquisa que originou este trabalho. 
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6 DA POSSIBILIDADE DE SE ESTABELECER DIVIDENDO MÍNIMO 

OBRIGATÓRIO CORRESPONDENTE A ZERO 

 

A pesquisa objeto deste trabalho objetivou responder as seguintes perguntas: (i) 

qual o limite da discricionariedade dos acionistas na definição do dividendo mínimo 

obrigatório; (ii) podem os acionistas fixar em zero o percentual estatutário; (iii) quais são os 

propósitos válidos que justificariam a não distribuição de dividendos por uma sociedade durante 

um longo período; (iv) a interpretação sobre o mecanismo do dividendo mínimo obrigatório é 

aplicável da mesma forma tanto para as companhias fechadas, quanto para as companhias 

abertas; e (v) qual seria a melhor estrutura jurídica capaz de conciliar os anseios de alguns 

acionistas à percepção do dividendo com a preocupação da administração e de acionistas 

controladores com a sobrevivência da sociedade no médio e longo prazo? 

 

6.1 O limite da discricionariedade dos acionistas na definição do dividendo mínimo 

obrigatório: podem os acionistas fixar em zero o percentual estatutário? 

 

Para responder as questões propostas neste item é necessário retomar a distinção do 

direito à participação do lucro social do direito ao recebimento do dividendo. O direito à 

participação do lucro social pode ser caracterizado como o poder jurídico que uma ação confere 

ao seu titular de auferir determinada parcela dos lucros apurados pela companhia161. É direito 

essencial, inderrogável, indisponível e irrenunciável, sendo nula de pleno direito qualquer 

disposição estatutária ou assemblear que retire, diminua ou esvazie a participação de qualquer 

acionista no lucro social.  

Se, por um lado, o direito à participação do lucro é essencial, por outro, é necessário 

destacar que não há dispositivo legal que disponha sobre a periodicidade de participação dos 

lucros sociais. Tampouco há artigo de lei que defina a forma de participação dos lucros sociais. 

Ou seja, a participação do lucro social é princípio intemporal162 inerente às sociedades, cabendo 

aos acionistas deliberar sobre a forma de sua materialização. 

O direito ao dividendo, por sua vez, é um direito não essencial, visto que sua 

existência depende de disposição estatutária, restando claro que, na ausência da disposição 

estatutária valem os ditames legais que preveem a distribuição de metade do lucro líquido 

 
161 BULHÕES PEDREIRA, José Luiz; LAMY FILHO, Alfredo (eds.). Direito das Companhias. 2. ed. atual. e rev. 

Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 226. 
162 Diz-se intemporal, visto que o princípio da participação ao lucro social não é definido por tempo ou 

periodicidade.  
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(acrescido ou diminuído dos montantes destinados à reserva legal e/ou às destinações/reversões 

da reserva de contingências) a título de dividendo mínimo obrigatório. 

Dessa forma, é possível afirmar que o direito à participação do lucro social é 

essencial, inderrogável e decorre da lei, ao passo que o direito ao recebimento ao dividendo é 

derrogável, renunciável, visto decorrer da vontade dos acionistas consignada no estatuto social. 

Sobre este aspecto importante mencionar Robert163 para quem a derrogabilidade e 

renunciabilidade do dividendo “estão ligadas ao caráter dispositivo do dividendo, o qual, por 

sua vez, é reflexo do reconhecimento de que a sociedade é um ente eminentemente contratual, 

que deve ter relativa liberdade na determinação de sua política de utilização do lucro social”. 

Aos argumentos que apontam pela distinção entre lucro social e dividendos 

acrescenta-se, ainda, o fato do art. 287, inciso II, alínea “a” da Lei das Sociedades por Ações 

apontar como “três anos” o prazo de prescrição da ação para haver dividendos, contado o prazo 

da data em que tenham sido postos à disposição do acionista164. Assim, questiona-se: se “direito 

ao recebimento do dividendo” fosse o mesmo que “direito à participação do lucro social” o art. 

287, inciso II, alínea “a” não estaria em contradição com a essencialidade de participação no 

lucro social (art. 109) inerentes às sociedades anônimas? 

O dividendo mínimo obrigatório, por seu turno, é um mecanismo introduzido pela 

Lei das Sociedades por Ações que obrigou as sociedades a preverem em seus respectivos atos 

constitutivos a parcela do lucro social que seria obrigatoriamente destinada aos seus acionistas 

a título de dividendo165 ao final de cada exercício social, sob pena de, não o fazendo, sujeitar-

se à importância imposta pela lei166.  

A contribuição do legislador de 1976 foi a de retirar da assembleia geral o arbítrio 

na definição sobre o percentual a ser destinado a título de dividendos, atribuindo essa 

competência ao estatuto social, de forma que todos os acionistas tivessem acesso à informação 

sobre o quantum mínimo do lucro social obrigatoriamente distribuído anualmente. Isso está, 

inclusive, detalhadamente consignado na Exposição de Motivos nº 196, de 24 de junho de 1976, 

assinada pelo então Ministro de Estado da Fazenda, Mário Henrique Simonsen167: 

 

 
163 ROBERT, Bruno. Dividendo mínimo obrigatório nas sociedades por ações brasileiras: apuração, declaração e 

pagamento. São Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 48. 
164 Sobre o assunto v. LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros. Dividendos mínimos cumulativos e participantes. 

Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, 36. v., n. 111, pp. 157-170, jul.-set., 1998. 
165 E/ou de juros sobre o capital próprio, com o advento da Lei nº 9.249/95. 
166 50% do lucro líquido, após as deduções/ reversões da reserva legal e/ou da reserva de contingências. 
167 Brasil. Exposição de Motivos n. 196, 24 jun. 1976. 
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O Projeto deixa ao estatuto da companhia margem para fixar a política de 

dividendos que melhor se ajuste às suas peculiaridades, desde que o faça de modo 

preciso (art. 203 e seu § 2°).  

Nas companhias a se constituírem no futuro, não há limites mínimos para o 

dividendo obrigatório, porque os subscritores ou adquirentes de suas ações 

estarão tomando suas decisões no conhecimento da norma estatutária. Nas 

companhias em funcionamento, o estatuto poderá fixar livremente o dividendo, mas 

se o fizer em nível inferior a 25% dos lucros a minoria dissidente ficará protegida pelo 

direito de recesso (art. 295, § 4º). (grifamos) 

 

O sistema inovador trazido pela Lei das Sociedades por Ações não retira dos 

acionistas, portanto, o direito de definir a parcela mínima do lucro social distribuível 

anualmente a título de dividendos. Desloca, entretanto, o momento em que essa definição deva 

acontecer: da assembleia geral ordinária (anualmente) para a assembleia de constituição da 

sociedade que aprova o seu estatuto social168. Prevê ainda que os critérios para a determinação 

do dividendo mínimo obrigatório devam ser regulados com precisão e minúcia no estatuto 

social, sem sujeitar os acionistas ao arbítrio dos órgãos de administração ou da maioria da 

assembleia geral. 

É fato que a assembleia geral não pode definir uma “faixa” de dividendo mínimo 

obrigatório a ser distribuído anualmente, sob pena de infringência do art. 202, §1º da Lei das 

Sociedades por Ações. Ou seja, não pode o estatuto social prever que o dividendo mínimo 

obrigatório será de 0% a 25% do lucro líquido do exercício, por exemplo. O dividendo mínimo 

obrigatório deve ser uma parcela previamente definida, sem que se deixe margem para que a 

maioria dos acionistas da companhia decidam sobre o quantum obrigatório a ser distribuído no 

âmbito da assembleia geral ordinária. 

No mesmo sentido, caso o estatuto social fixe em zero a parcela do lucro social 

distribuível a título de dividendo mínimo obrigatório, deverá também estabelecer como se dará 

a destinação do lucro social de cada exercício, em observância ao art. 202, §§1º e 6º da Lei das 

Sociedades por Ações. Em outros termos, para se evitar que o arbítrio da assembleia geral 

ordinária quando da definição do dividendo distribuível ao acionista, nos casos de dividendo 

mínimo obrigatório correspondente a zero, o estatuto social deverá prever sobre a destinação 

da integralidade do resultado do exercício, ainda que o fazendo por meio de “faixas” a serem 

delimitadas pela assembleia geral ordinária, nos termos do art. 132 da Lei das Sociedades por 

Ações. 

 
168 Naturalmente, a parcela do lucro social definida no estatuto social não é imutável, sendo passível de alteração 

respeitado o direito de retirada (art. 136, inciso III c/c artigo 137), no caso de redução do dividendo mínimo 

obrigatório, e observado os ditames do artigo 202, §2º, nos casos de omissão estatutária prévia. Sobre o assunto 

cf. MOURA, Marcelo Martins; GANEM, Paula Bittencourt Senna. O dividendo mínimo obrigatório e o regime 

de proteção do acionista minoritário. Revista Síntese Direito Empresarial, v. 11, p. 86, 2018. 

http://lattes.cnpq.br/7518553966600980
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A previsão estatutária sobre a destinação do lucro é necessária para evitar que as 

sociedades estabeleçam como zero o percentual do dividendo mínimo obrigatório, delegando 

para a assembleia geral ordinária, entretanto, a prerrogativa de deliberar sobre a distribuição de 

dividendos “adicionais” ao mínimo obrigatório (a despeito do dividendo mínimo obrigatório 

correspondente a zero), por falta de previsão estatutária que apontasse em outro sentido. Nesse 

caso, o autor deste trabalho entende que haveria violação do disposto no art. 202, §1º (parte 

final), e o mecanismo do dividendo mínimo obrigatório perderia a funcionalidade evidenciada 

na Exposição de Motivos da Lei da Sociedade por Ações, qual seja, a de transparência aos 

acionistas sobre a parcela mínima do lucro social distribuível a título de dividendo em cada 

exercício social.  

Não se propõe aqui defender a inocuidade do art. 132, inciso II da Lei das 

Sociedades por Ações. A assembleia geral ordinária continuará com a competência sobre a 

definição da destinação do lucro, até porque o estatuto social poderá prever faixas de 

distribuição (exceto com relação à parcela do dividendo mínimo obrigatório), ou mesmo mais 

de uma reserva estatutária. Entretanto, especialmente no caso de dividendo mínimo obrigatório 

correspondente a zero, acredita-se ser necessária a previsão estatutária sobre a destinação do 

lucro líquido, com intuito de retirar da assembleia geral o arbítrio sobre a forma, quantum e 

periodicidade de distribuição de dividendos, nos termos do art. 202, §1º da Lei das Sociedades 

por Ações. 

No mesmo sentido, no caso de previsão estatutária de dividendo mínimo obrigatório 

correspondente a zero, o estatuto social deverá indicar meios que o acionista possui para 

participar no lucro social da companhia, tendo em vista que a principal forma (recebimento de 

dividendos) está sendo afastada pelo estatuto. Essas alternativas ao dividendo poderão ser 

quaisquer daquelas existentes dentro do regime jurídico da Lei das Sociedades por Ações, 

conforme abordadas no item 4.2 As formas de participação no lucro social deste trabalho. 

Importante esclarecer que a possibilidade de fixação estatutária do dividendo 

mínimo obrigatório correspondente a zero não vai de encontro ao que diz o art. 202, §3º da Lei 

das Sociedades por Ações169. Isto porque aquele dispositivo legal é naturalmente aplicável à 

hipótese de retenção de valores em supressão ao dividendo mínimo obrigatório.  

 
169 §3º A assembléia-geral pode, desde que não haja oposição de qualquer acionista presente, deliberar a 

distribuição de dividendo inferior ao obrigatório, nos termos deste artigo, ou a retenção de todo o lucro líquido, 

nas seguintes sociedades: I - companhias abertas exclusivamente para a captação de recursos por debêntures não 

conversíveis em ações; II - companhias fechadas, exceto nas controladas por companhias abertas que não se 

enquadrem na condição prevista no inciso I. 
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Acredita-se que o dispositivo deva ser interpretado como: a assembleia geral “pode 

(...) deliberar a distribuição de dividendo inferior ao mínimo obrigatório, inclusive na hipótese 

de retenção de todo lucro líquido, nas seguintes sociedades (...)”. Ou seja, entende-se que o 

termo “ou a retenção de todo lucro líquido” foi inserido pelo legislador para deixar claro que, 

na hipótese de distribuição de dividendo em montante inferior ao mínimo obrigatório, os 

acionistas poderão deliberar, inclusive, a retenção integral do lucro líquido, desde que por 

unanimidade dos presentes e observados os requisitos dos incisos I e II do dispositivo legal em 

comento.  

Para o entendimento da interpretação que ora se defende deve ser realizado um 

exercício hipotético. Imagine-se que a redação do §3º não contemplasse a expressão “ou a 

retenção de todo lucro”. Então, o dispositivo diria apenas  que “A assembleia geral pode, desde 

que não haja oposição de qualquer acionista presente, deliberar a distribuição de dividendo 

inferior ao obrigatório, nos termos deste artigo nas seguintes sociedades: (...)”. Se essa fosse a 

redação, então o artigo autorizaria, em caráter de exceção, a distribuição de qualquer dividendo, 

mas nunca a retenção integral do lucro (nem mesmo quando aprovada pela unanimidade da 

assembleia geral), o que, ao que tudo indica não foi a opção legislativa. Nesse sentido, quando 

o dividendo mínimo obrigatório for correspondente a zero não há que se falar em “distribuição 

de dividendo inferior ao obrigatório” sendo, portanto, inaplicável o art. 202, §3º. 

É igualmente imprescindível destacar que em nenhuma hipótese podem os 

acionistas controladores estabelecer no estatuto social dividendo mínimo obrigatório 

correspondente a zero com o único propósito de afastar dos demais acionistas o direito à 

participação do lucro social e do recebimento de dividendos. Naturalmente, essas hipóteses 

violariam diversos artigos da Lei das Sociedades por Ações (incluindo o art. 109) e não seria 

aceitável no ordenamento jurídico pátrio. De igual modo, não podem os acionistas definir 

qualquer percentual do lucro líquido a título de dividendo mínimo obrigatório (seja 0, 1%, 5%, 

15%, 25%, etc.) com o intuito de afastar, retirar, diminuir, esvaziar ou mitigar o direito dos 

acionistas à participação no lucro social. 

Dessa forma, a escolha pelo dividendo mínimo obrigatório correspondente a zero 

deve ser pautada em uma justificativa jurídico-econômica racional e válida, que não esteja 

voltada à violação de direitos dos acionistas. Assim, a tese que aqui se defende não deve ser 

tomada como manobra argumentativa daqueles que se valem da existência de estruturas 

autorizadas para executar ideias cujas finalidades não merecem amparo na lei. Alguns dos 

motivos que o autor julga válidos serão tratados no item seguinte deste trabalho. 

As respostas objetivas às questões propostas neste item são as seguintes: 
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(i) qual o limite da discricionariedade dos acionistas na definição do dividendo 

mínimo obrigatório? Do ponto de vista objetivo e quantitativo, não há 

limite mínimo para o estabelecimento de um percentual do dividendo 

mínimo obrigatório estatutário. Do ponto de vista subjetivo, o limite da 

discricionariedade foi imposto pelo art. 202, §1º da Lei das Sociedades 

por Ações que dispõe que as disposições estatutárias atinentes ao 

recebimento do dividendo mínimo obrigatório não devem sujeitar os 

acionistas ao arbítrio dos órgãos de administração ou da maioria (da 

assembleia geral). 

 

(ii) podem os acionistas fixar em zero o percentual estatutário do dividendo 

mínimo obrigatório? Sim. 

 

6.2 Propósitos válidos que justificariam a não distribuição de dividendos por uma 

sociedade durante um longo período e as modalidades alternativas de participação do 

lucro social 

 

Entende-se que a eficiência tributária poderia ser vista como um dos motivos 

válidos para o estabelecimento de dividendo mínimo obrigatório correspondente a zero. É 

verdade que a sociedade não poderá reter lucros apenas sobre a justificativa de eficiência 

tributária. Nos termos do art. 202, §6º da Lei das Sociedades por Ações, todo lucro social 

precisa ter uma destinação dentre aquelas previstas nos arts. 193 a 197 do mesmo texto legal170, 

sob pena de obrigatoriedade de distribuição do montante não destinado. Dessa forma, uma 

companhia poderia modificar sua política de investimentos, tendo em vista eventual alteração 

da legislação tributária171, para aplicar, anualmente, um montante maior de recursos em sua 

atividade em substituição à distribuição do dividendo mínimo obrigatório, por exemplo. 

Para além de uma estratégia tributária, a própria estratégia financeira da companhia 

poderia ser argumento econômico-jurídico válido para a definição de dividendo mínimo 

 
170 Cf. já dito nesse trabalho, apesar da imprecisão técnica legislativa, nos termos do art. 202, §4º o lucro líquido 

também poderá ser destinado para a constituição da reserva especial de dividendo obrigatório, no exercício social 

em que os órgãos da administração informarem à assembleia-geral ordinária ser o pagamento do dividendo 

mínimo obrigatório incompatível com a situação financeira da companhia. 
171 Cf. descrito no capítulo 2. A relevância do dividendo mínimo obrigatório no contexto da discussão sobre a 

tributação dos dividendos deste trabalho, existem em curso no País discussões político-jurídicas sobre a 

possibilidade de retirada da isenção do imposto de renda incidente sobre os dividendos. 
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estatutário correspondente a zero. Existem várias atividades - por exemplo as desempenhadas 

por startups - que naturalmente necessitam de um maior investimento (fundamentalmente 

investimento em CAPEX172) em sua fase inicial. Para essas companhias, o lucro social 

eventualmente gerado no estágio inicial de sua vida poderia ter uma destinação mais bem 

aproveitada em reinvestimento, aos olhos da administração e/ou dos próprios acionistas. 

Existem ainda outras companhias que durante a sua história podem enfrentar 

problemas financeiros que exigem uma reestruturação de política de distribuição/ 

investimentos. Igualmente, para essas companhias, o estabelecimento de dividendo mínimo 

obrigatório correspondente a zero poderia ser benéfico, inclusive aos olhos de credores que, 

receosos com a situação da sociedade, poderiam se negar a conceder novos financiamentos, 

caso não tivessem a garantia de que a totalidade do lucro social da companhia não seria 

distribuída a título de dividendos. 

É importante ressaltar, conforme antecipado na Introdução deste trabalho, que a 

participação no lucro social pode se materializar por meio de diversas formas173, dentre elas: a 

distribuição de juros sobre capital próprio174; a recompra de ações realizada pela própria 

companhia175; o resgate de ações; a amortização de ações; a realização do lucro oriundo da 

venda de ações que se valorizaram com o tempo, inclusive em bolsa de valores (no caso das 

companhias abertas); e, evidentemente, a distribuição de dividendos. 

Todos os mecanismos alternativos citados acima poderiam ser adotados por uma 

companhia para evitar qualquer desvirtuação jurídica de seu fim: a repartição do lucro social 

entre os acionistas. 

A resposta objetiva à questão proposta neste item é a seguinte: 

 

(i) quais são os propósitos válidos que justificariam a não distribuição de 

dividendos por uma sociedade durante um longo período? Vários são os 

propósitos válidos, cabendo citar, estratégia tributária, estratégia 

financeira, necessidade de capital de acordo com o estágio de 

maturação da sociedade, crise financeira, dentre outros. 

 

 
172 No âmbito deste trabalho CAPEX (ou Capital Expenditure, no inglês) deve ser entendido como as despesas de 

capitais ou investimentos realizados em bens de capital. 
173 Cf. nota 5 supra. 
174 Cf. nota 6 supra. 
175 Cf. nota 7 supra. 
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6.3 A interpretação sobre o mecanismo do dividendo mínimo obrigatório: companhia 

aberta x companhia fechada 

 

Não há na Lei das Sociedades por Ações ou na Exposição dos Motivos do texto 

normativo citado qualquer distinção relacionada à aplicação do dividendo mínimo obrigatório 

nas companhias abertas176 ou nas companhias fechadas. 

Note-se que o propósito da Lei das Sociedades por Ações ao instituir esse 

mecanismo foi o de retirar da maioria dos acionistas presentes em assembleia geral ordinária a 

competência discricionária sobre a deliberação sobre parte do lucro líquido do exercício177, 

independente da qualificação jurídica da companhia: aberta ou fechada. Não há, na opinião do 

autor deste trabalho, portanto, qualquer distinção sobre a aplicação do dividendo mínimo 

obrigatório nesse sentido. 

Ressalte-se, conforme já antecipado neste trabalho, que em nenhuma hipótese 

poderão os acionistas controladores (de uma companhia aberta ou fechada) estabelecer no 

estatuto social dividendo mínimo obrigatório correspondente a zero com o propósito único de 

afastar dos acionistas não controladores o direito à participação do lucro social e do recebimento 

de dividendos. Nesse aspecto, o autor deste trabalho enxerga uma maior probabilidade de 

configuração desta hipótese em uma companhia fechada do que em uma companhia aberta. 

Entende-se assim, vez que, nas companhias abertas, os acionistas poderão, via de regra, ao 

menos alienar suas ações na bolsa de valores materializando, assim, a participação no lucro 

social no caso de verificação de ganho de capital do bem alienado. 

Em sendo mais restritas as formas de participação no lucro social nas companhias 

fechadas, naturalmente, os acionistas controladores deverão tomar todas as cautelas para que a 

opção societária pela instituição de dividendo mínimo obrigatório correspondente a zero não 

seja tida pelos demais acionistas como uma forma de afastá-los da participação no lucro social. 

 
176 O conceito de companhia aberta é definido no art. 4º da Lei das Sociedades por Ações e no art. 22 da Lei do 

Mercado de Capitais. Sobre o tema, v. PEREIRA, Evaristo Dumont de Lucena. Conceito de companhia aberta: 

uma análise diante da oferta pública de valores mobiliários com esforços restritos de distribuição. 52 f. 

Dissertação (graduação) – Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2013: 

“Como se vê, trata-se de um conceito claro e objetivo, que subordina a classificação de companhia aberta a 

uma situação de fato, qual seja a possibilidade de emitir valores mobiliários que sejam admitidos à negociação 

em mercado de valores mobiliários, como, por exemplo, bolsa de valores, mercados de balcão organizados ou 

não organizados, ou qualquer outro tipo de mercado em que se negociem valores mobiliários. (...) Notamos 

aqui que o legislador quis, ao inserir o vocábulo ‘admitidos’, deixar claro que não é necessário que a sociedade 

tenha valores mobiliários emitidos e negociados efetivamente no mercado, mas apenas que tal companhia esteja 

autorizada a negociar os valores mobiliários que tenha emitido ou venha a emitir no futuro”. 
177 Ou seja, a parcela correspondente ao dividendo mínimo obrigatório. 
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No mesmo sentido, o estatuto social deverá ser claro quanto às alternativas de participação no 

lucro pelos acionistas. 

Se é verdade que as formas de participação no lucro social das companhias fechadas 

são mais restritas, também é que existem mecanismos aptos a garantir aos acionistas não 

controladores a participação no lucro social. Esses acionistas podem negociar contratualmente 

(notadamente no âmbito de acordo de acionistas), dentre outras, disposições que assegurem: (i) 

a distribuição de dividendos pela sociedade após determinado período; (ii) o direito de vender 

suas ações aos acionistas controladores, tendo como base métrica atrelada ao lucro social da 

companhia, após determinado período; (iii) o direito de realizar uma oferta pública secundária 

de ações de emissão da companhia e de titularidade dos acionistas não controladores após 

determinado período.  

Adicionalmente, é importante destacar que, salvo disposição diversa178 no estatuto 

social ou em acordo de acionistas, as ações de sociedades anônimas são plenamente 

negociáveis. Dessa forma, nessa hipótese, ainda que não haja liquidez em bolsa, o acionista de 

companhia fechada poderá alienar suas ações privadamente. Ainda, registra-se que no caso de 

redução do dividendo mínimo obrigatório (mesmo no caso das companhias fechadas), os 

acionistas dissidentes terão direito de retirada nos termos do art. 136, inciso III c/c art. 137 da 

Lei das Sociedades por Ações. 

Vale ainda mencionar que uma resposta negativa à pergunta central deste item 

levaria a uma questão de difícil (quiçá impossível) resolução. Se no âmbito de uma companhia 

fechada o dividendo mínimo obrigatório estatutário não pode ser correspondente a zero, qual 

seria então seu limite mínimo? 1%? 0,1%? 0,01%? Por qual razão? 

A ausência de resposta a essas perguntas reforça o já exposto neste trabalho: o que 

limita a discricionariedade na definição do dividendo mínimo obrigatório é a não sujeição dos 

acionistas ao arbítrio da maioria quando da deliberação sobre a destinação do resultado do 

exercício. Essa obrigatoriedade aliada à clareza do quantum a ser definido a título de dividendo 

mínimo obrigatório estatutário179 são os únicos comandos legais que restringem a vontade dos 

acionistas neste assunto, não havendo quaisquer limites mínimos objetivos previstos em lei. O 

limite mínimo do dividendo mínimo obrigatório é, portanto, aquele que os próprios acionistas, 

com base no conhecimento da atividade realizada pela sociedade, convencionaram ser. 

 
178 Observado ainda o disposto no artigo 36 da Lei das Sociedades por Ações que dispõe que “O estatuto da 

companhia fechada pode impor limitações à circulação das ações nominativas, contanto que regule 

minuciosamente tais limitações e não impeça a negociação, nem sujeite o acionista ao arbítrio dos órgãos de 

administração da companhia ou da maioria dos acionistas”. 
179 Ou a clareza de que o dividendo mínimo obrigatório estatutário é correspondente a zero, nessas hipóteses. 
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Ressalte-se ainda que a privação da participação do lucro social por qualquer 

acionista pode ocorrer independentemente no quantum estatutário definido a título de dividendo 

mínimo obrigatório. Em outras palavras, sendo o dividendo mínimo obrigatório correspondente 

a zero, 1%, 5%, 15%, 25%, ou qualquer outro percentual que não 100%, pode ainda haver 

privação do direito do acionista de participação no lucro social. 

A resposta objetiva à questão proposta neste item é a seguinte: 

 

(i) a interpretação sobre o mecanismo do dividendo mínimo obrigatório é 

aplicável da mesma forma tanto para as companhias fechadas, quanto para 

as companhias abertas? Sim; o que pode variar são as alternativas 

disponíveis de participação do lucro social nas companhias abertas e 

nas companhias fechadas. Nesse sentido, em sendo mais restritas as 

formas de participação no lucro social nas companhias fechadas, 

naturalmente, os acionistas controladores deverão tomar todas as 

cautelas para que a opção societária pela instituição de dividendo 

mínimo obrigatório correspondente a zero não seja tida pelos demais 

acionistas como uma forma de afastá-los da participação no lucro 

social. 

 

Salienta-se, por fim, que a discussão acerca da última pergunta proposta neste 

trabalho, qual seja “qual seria a melhor estrutura jurídica capaz de conciliar os anseios de 

alguns acionistas à percepção do dividendo com a preocupação da administração e de 

acionistas controladores com a sobrevivência da sociedade no médio e longo prazo?”, será 

abordada no capítulo 7 A proposta de instituição do Direito de Escolha como alternativa ao 

dividendo mínimo obrigatório deste trabalho. 
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7 A PROPOSTA DE INSTITUIÇÃO DO DIREITO DE ESCOLHA COMO 

ALTERNATIVA AO DIVIDENDO MÍNIMO OBRIGATÓRIO 

 

No âmbito deste trabalho já se afirmou que há no País uma discussão sobre proposta 

de reforma tributária que, dentre outros aspectos, poderá culminar com a retirada da isenção do 

imposto de renda incidente sobre os dividendos, o que poderá ter o condão de modificar as 

políticas de distribuição de dividendos praticadas pelas sociedades anônimas. Também já se 

defendeu por aqui que o mecanismo utilizado pelo legislador para retirar a discricionariedade 

da maioria da assembleia geral na definição do quantum do lucro líquido anual a ser distribuído 

a título de dividendos (dividendo mínimo obrigatório) não foi o mais adequado. Igualmente já 

se concluiu pela possibilidade, de acordo com o regime jurídico vigente, de se estabelecer 

percentual de dividendo mínimo ínfimo ou mesmo correspondente a zero, o que poderia levar 

acionistas a não receber dividendos em determinados exercícios sociais, mesmo que não sejam 

essas as suas preferências180. 

Diante das constatações expostas nos parágrafos anteriores, o autor deste trabalho 

se propôs a estudar alternativas ao instituto do dividendo mínimo obrigatório, levando-se em 

conta não só as questões jurídicas, mas também as econômico-financeiras que discutem as 

preferências de acionistas e administradores no que tange à distribuição do lucro aferido pela 

sociedade. É este assunto que será abordado na sequência deste trabalho. 

 

7.1. Teorias econômicas sobre a distribuição de dividendos/ retenção de lucros – as razões 

que levam acionistas a preferir ações pagadoras de dividendos 

 

“The harder we look at the dividend picture, the more it seems like a puzzle, with 

pieces that just don’t fit together” 181, disse Fischer Black, em artigo publicado no The Journal 

of Portfolio Management, no inverno de 1976. O conciso artigo aponta não serem claras as 

razões que levavam, à época, investidores do mercado acionário norte-americano a preferir 

ações com bom-histórico de pagamento de dividendos a papéis cujas políticas de distribuição 

eram mais restritivas. 

 
180 Caso, por exemplo, a alteração estatutária que estabeleça como zero o percentual do dividendo mínimo 

obrigatório seja aprovada por maioria de votos (e não pela unanimidade).  
181 BLACK, Fischer. The dividend puzzle. Journal of portfolio management. London, 2 v., winter, 1976, p.5. Para 

teorias adaptadas do dividend puzzle v. ENGLER, Mitchell L. A missing piece to the dividend puzzle: agency 

costs of mutual funds. Nov., 2003. Yeshiva University, New York, 2003. [E-book]; BRATTON, Willian W. The 

new dividend puzzle. Mar., 2005. Georgetown University Law Center, Washington, 2005. [E-book].  
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A obra tem por ponto de partida o consagrado Teorema de Miller e Modigliani (ou 

“Teoria da Irrelevância dos Dividendos”) proposto por Merton Miller e Franco Modigliani que, 

em termos sucintos, propugna que a avaliação de uma empresa não deve ser influenciada pela 

forma como a mesma se financia (se por capital próprio ou de terceiros), assumindo a existência 

um mercado eficiente e desconsiderando eventuais efeitos decorrentes de impostos, custos de 

falência (bankruptcy costs), custos de agência (agency costs) e de informação assimétrica182-

183. 

Miller e Modigliani argumentam que, sob as mencionadas premissas, a política de 

dividendos não tem impacto no valor da empresa e, como consequência, não afeta o patrimônio 

dos acionistas184. A teoria de Miller e Modigliani se baseia no fato de que os investidores podem 

criar seus próprios dividendos com a venda de ações.  

Por exemplo, se a sociedade retém lucros e os investe em novos projetos, os 

acionistas existentes podem vender ações no mercado e realizar o lucro decorrente da venda, 

ficando na mesma posição como se a empresa tivesse pago determinado montante a título de 

dividendos. Entretanto, em sentido oposto, se a administração decidir distribuir dividendos, e 

os acionistas preferirem não realizar o lucro, eles podem comprar ações no mercado, por meio 

do valor dos dividendos pagos pela sociedade. Dessa forma, independentemente da política de 

dividendos a ser adotada pela sociedade, os investidores podem criar sua própria posição de 

dividendos sem custos185. 

 
182 MILLER, Merton H; MODIGLIANI, Franco. The cost of capital, corporation finance and the theory of 

investment. The American Economic Review. Pittsburgh, vol. 48, n.3, pp. 261-298, Jun. 1958. Ainda cf. 

MODIGLIANI, Franco. The Collected Papers of Franco Modigliani, A. Abel (ed.), 1980, Introduction, volume 

3, pp. xi-xix. Cambridge, Massachusetts, MIT Press: “It follows, in particular, that the value of the firm should 

not be affected by the share of debt in its financial structure or by what will be done with the returns – paid out 

as dividends or reinvested (profitably)” 
183 Teoria corroborada por outros economistas, cf. COFFEE JR., John C.; KLEIN, Willian A.; PARTNOY, Frank. 

Business Organization and Finance, Legal and Economic Principles. 11. ed. New York: Foundation Press, 

2010 [e-book], p. 387 “If a corporation lacks spare cash, because it has paid dividends or for any other reason, 

it can still take advantage of investment opportunities as long as it is able to finance those investments by selling 

new securities. At the same time, a corporation that finds itself with spare cash and no attractive investments 

need not pay a dividend; it can instead use that cash to purchase its own securities. Given these possibilities, 

and assuming no taxes or transaction costs, it can be demonstrated that the total value of a firm is determined 

by its investment decisions and not by its dividend policy”. (grifamos) 
184 Cf. ZENONOS, Maria. The dividend policy in Europe: the cases of the UK, Germany, France and Italy, p. 2. 

(Unpublished Doctoral thesis). Jun., 2003. City University London, London, 2003: “Miller and Modigliani 

argue that under certain assumptions dividend policy does not have any impact on the firm's value and thus, it 

does not affect the shareholders' wealth”. 
185 Cf. ZENONOS, Maria. The dividend policy in Europe: the cases of the UK, Germany, France and Italy, p. 6. 

(Unpublished Doctoral thesis). Jun., 2003. City University London, London, 2003: “The essence of the Miller 

and Modigliani theory is that investors can create their own dividends by selling shares of stock. If the firm 

retains earnings and invests them in new projects, existing shareholders can sell stock and consume the 

proceeds, leaving themselves in the same position as if the firm had paid a dividend. Alternatively, if management 

elects to pay a dividend, new stock must be issued to undertake new projects. If shareholders prefer to reinvest 

rather than consume, then they can do so by buying a pro rata share of the new stock issue with the dividends 
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É evidente que a Teoria da Irrelevância dos Dividendos propositalmente considera 

alguns fatores e desconsidera outros que devem ser levados em conta caso a caso. Por exemplo, 

conforme já mencionado neste trabalho, no Brasil, a isenção do imposto de renda incidente 

sobre o dividendo pago certamente é um fator considerado por acionistas e por companhias 

quando da declaração e posterior distribuição do provento. Entretanto, a retirada desta isenção 

e a instituição do imposto de renda sobre os dividendos poderiam induzir os acionistas a preferir 

a retenção ou capitalização ao invés da distribuição. 

Doutrinas mais recentes apontam que a proposição de Miller e Modigliani 

permanece amplamente aceita entre os estudiosos de finanças corporativas186, sendo que a 

discussão em torno da política de dividendos concentra-se na questão de como e em que medida 

a flexibilização das premissas estáticas assumidas na Teoria da Irrelevância dos Dividendos 

teria o condão de impactar as conclusões a que chegaram seus autores187. Os temas principais 

dessa análise podem ser categorizados em: (i) os efeitos do anúncio da distribuição de 

dividendos sobre a cotação das ações (signalling information content of dividends); (ii) os 

conflitos/custos de agência (agency conflicts/ costs) decorrentes da retenção do lucro; e (iii) os 

efeitos da tributação nas políticas de dividendos. 

Com relação aos efeitos do anúncio da distribuição de dividendos sobre a cotação 

das ações, Bhattacharya188, John e Williams189 e Miller e Rock190 desenvolveram modelos de 

sinalização (signalling models) apontando que, em um universo onde o grau de conhecimento 

sobre a informação é assimétrico, os administradores (insiders) utilizam os dividendos como 

uma ferramenta para fornecer informações para os acionistas (outsiders) sobre as perspectivas 

futuras da sociedade. Assim, para os defensores dessa teoria, uma alteração na política de 

 
paid. In this instance, shareholders would be in the same position that they would have been in, if no dividend 

had been paid. Therefore, regardless, of corporate dividend policy, investors can create their own dividend 

position costlessly. This is referred to as the home made dividend. The situation will also lead to the "Clientele 

Hypothesis" according to which, the firms' dividend policy tends to attract "clienteles" consisting of those 

investors who are in favour of the firm's particular dividend policy. For these reasons, stockholders are 

indifferent to corporate dividend policy; as a consequence, the value of the firm is independent of its dividend 

policy”. 
186 Sem prejuízo da existência de outras doutrinas igualmente aceitas, como a “bird-in-the-hand theory”, conforme 

será abordado ainda neste item. 
187 Cf. ZENONOS, Maria. The dividend policy in Europe: the cases of the UK, Germany, France and Italy, p. 8. 

(Unpublished Doctoral thesis). Jun., 2003. City University London, London, 2003: “The Miller and Modigliani 

proposition is today widely accepted, and the controversy around dividend policy concentrates on the question 

of whether and how in the presence of market imperfections such as taxes and/or information signalling dividend 

policy affects the value of the firm”. 
188 BHATTACHARYA, Sudipto. Imperfect Information, Dividend Policy, and “The Bird in the Hand” Fallacy. 

The Bell Journal of economics. vol. 10 (No. 1), pp. 259-270, spring, 1979. 
189 JOHN, Kose; WILLIAMS, Joseph. Dividends, Dilution, and Taxes: A Signalling Equilibrium. The Journal of 

Finance. vol. 40 (No. 4): 1053-1070, sep., 1985. 
190 MILLER, Merton H.; ROCK, Kevin. Dividend Policy under Asymmetric Information. The Journal of Finance. 

vol. 40 (No. 4): 1031-1051, sep., 1985. 
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dividendos representaria uma sinalização da administração sobre uma mudança na perspectiva 

de ganhos futuros da sociedade. 

Sobre os conflitos/ custos de agência, os defensores da “Teoria da Agência” 

afirmam que o pagamento de dividendos pode mitigar o comportamento oportunista que surge 

dos incentivos dos gestores para consumir benefícios privados (diminuição dos agency 

costs)191. Easterbrook192, por exemplo, sugere que a distribuição de dividendos incentiva as 

sociedades a levantar recursos financeiros adicionais no mercado de capitais para aproveitar as 

oportunidades de investimento disponíveis. Isso induz o monitoramento por parte dos 

investidores, reduzindo assim os custos de agência.  

No mesmo sentido, Jensen193 sugere que os conflitos/ custos de agência também 

podem surgir de grandes fluxos de caixa livre disponíveis para os administradores que 

provavelmente serão investidos em projetos de valor presente líquido negativo ou gastos em 

subsídios. Assim, os pagamentos de dividendos aliviariam esse problema, reduzindo os fluxos 

de caixa livres disponíveis para os gestores. 

DeAngelo et al. 194 sugere que uma sociedade realiza ajustes em sua política de 

dividendos, de acordo com as oportunidades de investimento disponíveis no mercado, sendo 

que essas oportunidades dependem do estágio de seu ciclo de vida (“life cycle theory of 

dividends”). Assim, a teoria sustenta que sociedades novas tendem a ter mais oportunidades de 

investimento e, por consequência, distribuir menos dividendos195; ao passo que sociedades que 

já estão em uma fase mais amadurecida geram mais “caixa” do que o necessário para cobrir as 

oportunidades de investimento disponíveis, então, a sociedade distribui mais dividendos196. 

 
191 Cf. ALI, Ijaz. Dividend payment behavior of European listed firms: Three essays. Business administration. 

Université de Grenoble, Grenoble, dec., 2013, p. 29. English. 
192 EASTERBROOK, Frank H. Two Agency-Cost Explanations of Dividends. The American Economic Review. 

vol. 74 (No. 4), pp. 650-659, sep., 1984. 
193 JENSEN, Michael C. Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers. The American 

Economic Review. vol. 76 (No. 2), pp. 323-329, May, 1986. 
194 DEANGELO, Harry; DEANGELO, Linda; STULZ, René M. Stulz. Dividend policy and the earned/contributed 

capital mix: a test of the life-cycle theory. Journal of Financial Economics. vol. 81 (No. 2), pp. 227-254, mar., 

2006. 
195 A propósito, esse parece ter sido o racional utilizado no Marco das Startups que inseriu na Lei das Sociedades 

por Ações o art. 294-A, o qual atribui à Comissão de Valores Mobiliários competência para regulamentar as 

condições facilitadas para o acesso de companhias de menor porte ao mercado de capitais, sendo permitido 

dispensar ou modular a observância ao disposto, dentre outros, no inciso I do caput do art. 109, nos §§ 1º e 2º 

do art. 111 e no art. 202 da mencionada Lei das Sociedades por Ações, quanto ao recebimento de dividendo 

obrigatório. 
196 No mesmo sentido, cf. EIJE, J. Henk von; MEGGINSON, William L. Dividend policy in the European union, 

p. 25, mar., 2007: “Firm characteristics like size, firm age and being headquartered in a common law country 

significantly increase both the propensity to pay and amount paid. On the other hand, rapidly growing 

companies are less likely to begin paying dividends or to make large payments. Increasing a company’s relative 

size percentile increases both the propensity to pay and the amounts of dividends paid, while higher leverage 

reduces both”. 
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Dessa forma, DeAngelo conclui que uma alteração da política de dividendos da sociedade pode 

fornecer aos acionistas informação sobre mudança em seu estágio de maturação. 

Com relação ao efeito da tributação nas políticas de dividendos, as mais variadas 

teorias econômicas foram elaboradas de acordo com as regras aplicáveis em cada país. 

Zenonos197 ensina que o impacto dos impostos na distribuição de dividendos tem sido, há muito, 

uma controvérsia na literatura pertinente. No entanto, conclui a autora, que ainda nos dias de 

hoje o assunto permanece inconclusivo e com vastas opiniões. 

Black traz diversas constatações interessantes em The Journal of Portfolio 

Management, a exemplo daquela que mostra que, nos Estados Unidos, a recompra de ações de 

companhias abertas seria um mecanismo muito mais eficiente do ponto de vista tributário do 

que o pagamento de dividendos198-199. Não obstante, Black não consegue trazer objetivamente 

as razões que levavam os acionistas a avaliar de forma mais positiva as ações de companhias 

com forte histórico de distribuição. Daí o nome do artigo: The dividend puzzle (“o enigma do 

dividendo”) se refere ao fato de a teoria econômica apontar para uma direção - inferindo que a 

retenção de dividendos tenderia a resultar em maior valor agregado para uma companhia - e a 

prática, as preferências dos investidores do mercado de capitais à época, apontar para a outra, 

tendência de maior valorização pelo mercado das companhias que mais distribuem dividendos. 

Na mesma linha de investigação, Coffee Jr., Klein e Partnoy200 afirmam na obra 

Business Organization and Finance, Legal and Economic Principles que a visão tradicional, 

amplamente defendida, parte do princípio de que o valor dos dividendos deve ser o mais estável 

possível, constituindo uma fração generosa dos lucros. Os mencionados autores afirmam ainda 

que esse ponto de vista geralmente não é exposto com precisão nem analisado com rigor.  

Os autores de Business Organization and Finance, Legal and Economic Principles 

elaboram extensa argumentação econômica para sustentar que a retenção de dividendos pode 

favorecer os investidores de longo prazo. Em uma dessas argumentações, propõem a 

 
197 ZENONOS, Maria. The dividend policy in Europe: the cases of the UK, Germany, France and Italy, p. 73. 

(Unpublished Doctoral thesis). Jun., 2003. City University London, London, 2003. 
198 BLACK, Fischer. The dividend puzzle. Journal of portfolio management. London, 2 v., winter, 1976, p.6.  
199 Ainda sobre o assunto, vale mencionar que uma pesquisa realizada com companhias que possuíam ações 

negociadas na New York Stock Exchange em 1999, mostrou que durante aquele ano as companhias distribuíram 

US$216 bilhões a título de dividendos, ao passo que o montante gasto pelas companhias para a realização de 

recompra de ações foi de US$181 bilhões, cf. PETIT, Justin. Is a share buy back right for your company? 

Harvard business review. 141, April, 2001. 
200 COFFEE JR., John C.; KLEIN, Willian A.; PARTNOY, Frank. Business Organization and Finance, Legal and 

Economic Principles. 11. ed. New York: Foundation Press, 2010 [e-book], p. 385. No original: “The 

conventional view, still widely held, begins with the notion that dividends should be as stable as possible and 

should constitute a generous fraction of earnings. Failure to maintain a stable and generous dividend, it is 

claimed, will mean a failure to maximize share values. Generally, this set of views is neither precisely stated nor 

rigorously analyzed”. 
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comparação entre os “usos” dos recursos eventualmente destinados a título de dividendos. Ou 

seja, ao pagar dividendo uma companhia deve ter em mente que está optando por usar recursos 

dos negócios de uma forma em detrimento de outra (os recursos utilizados para o pagamento 

de dividendos poderiam ser empregados para o aumento de salários de empregados, pagamento 

antecipado de dívidas, investimento em novas instalações e equipamentos, por exemplo). No 

mesmo sentido, afirmam os autores que os recursos podem ser obtidos de várias fontes e não 

apenas da operação da sociedade (empréstimos e emissão de novas ações, por exemplo) 201. 

O propósito central de Coffee Jr., Klein e Partnoy é demonstrar que 

independentemente da escolha, a decisão sobre a política de distribuição de dividendos a ser 

adotada por uma companhia deveria ser baseada no custo de capital e nas oportunidades de 

investimento (não necessariamente consideradas em conjunto), na medida em que estas 

oportunidades sejam mais ou menos atrativas do que aquelas acessíveis aos acionistas202. 

Warren Buffett203, principal acionista, presidente do conselho de administração e  

diretor executivo da célebre holding de investimentos, Berkshire Hathaway204, por exemplo, é 

partidário da ideia de que a política de dividendos deve depender do tipo do negócio, momento 

da companhia, dentre outros fatores. A Berkshire Hathaway há tempos adota uma política de 

retenção integral de lucros por acreditar que a sua administração é capaz de reinvestir os ganhos 

de forma mais eficiente do que seus próprios acionistas205. Acredita, ainda, que o acionista que 

necessita de capital é dotado de um cenário absolutamente líquido para vender seus ativos em 

bolsa e assim realizar os seus ganhos. De março de 1991 até março de 2021, a Berkshire se 

valorizou em aproximadamente 4.700%. No mesmo período, o índice S&P 500206 registrou 

ganho de cerca de 980%207. 

 
201 COFFEE JR., John C.; KLEIN, Willian A.; PARTNOY, Frank. Business Organization and Finance, Legal and 

Economic Principles. 11. ed. New York: Foundation Press, 2010 [e-book], p. 386. No original: “It is better to 

think of dividends as a use of cash along with other uses – ranging from the payment of wages to the purchase 

of new plant and equipment – and to recognize that cash can be generated not only by the operation of the firm 

(the net effects of which are reflected in the firm’s earnings) but also by selling new securities to the public”. 
202 COFFEE JR., John C.; KLEIN, Willian A.; PARTNOY, Frank. Business Organization and Finance, Legal and 

Economic Principles. 11. ed. New York: Foundation Press, 2010 [e-book], p. 387. No original: “Even though 

the earnings-equals-cash and fixed-capital assumptions may be unwarranted for many corporations, it will be 

useful to grant those assumptions and proceed to examine the logic and the common sense of the conventional 

view. It will be seen that, with the assumptions granted, dividend policy should depend on whether the 

investments available to the firm are more or less attractive than those available to the shareholders”. 
203 Warren Edward Buffett é um investidor norte-americano frequentemente citado na Revista Forbes como uma 

das pessoas mais ricas do mundo. 
204 Cf. Redação EuQueroInvestir. Warren Buffett: Conheça a trajetória da lenda do mercado financeiro. 

EuQueroInvestir. 17 out. 2020. 
205 Cf. Cliffcore. The reason why Berkshire Hathaway doesn’t pay dividends. 27 dec. 2020. 
206 S&P 500 (Standard & Poor's 500) é um índice composto por quinhentas ações de companhias abertas cotadas 

na NYSE ou na NASDAQ, qualificadas devido ao seu tamanho de mercado, sua liquidez e sua representação de 

grupo industrial. 
207 Informação pública extraída do gráfico de cotações disponibilizado pelo Google. Ganho acumulado. 
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Conforme antecipado acima, a principal conclusão da Teoria da Irrelevância dos 

Dividendos de Miller e Modigliani é a de que a política de dividendos não afeta o percentual 

de retorno sobre o capital investido. Entretanto, Gordon208 e Lintner209 argumentam que o 

percentual de retorno exigido pelos acionistas diminui à medida que o pagamento de dividendos 

aumenta, porque os investidores têm menos certeza de realizar os ganhos que supostamente 

resultariam dos investimentos realizados por meio da retenção de lucros, do que de receber os 

pagamentos de dividendos.  

A teoria que ficou conhecida como “Bird-in-the-hand theory” postula que, uma vez 

que as cotações das ações em bolsa são altamente variáveis, os dividendos representam uma 

forma mais confiável de retorno do que o ganho de capital. Assim, Gordon e Lintner sustentam 

que os investidores valorizam um dólar de dividendos declarados mais do que um dólar de 

ganhos de capital esperados, porque o componente de rendimento de dividendos é menos 

arriscado do que os ganhos de capital. 

O propósito deste trabalho não é investigar qual seria a melhor política de 

dividendos. O que se pretende demonstrar neste item, entretanto, é que se por um lado a posição 

mercadológica convencional ainda defende a distribuição estável em montantes consideráveis 

de dividendos, por outro, há também economistas e investidores conceituados que apontam a 

retenção como a forma mais adequada de valorização do capital no longo prazo. Na doutrina, a 

conclusão é a de que o assunto está longe de ter um desfecho consensual entre os 

pesquisadores210. 

Há quem sustente ainda serem inúmeras as razões que desvendariam o enigma do 

dividendo211, incluindo incertezas, razões econômicas, psicológicas e comportamentais, 

 
208 GORDON, M.J. Optimal Investment and Financing Policy. Journal of Finance, vol. 18 (No. 2), pp. 263-272, 

may, 1963. Pittsburg, PA, 1963. 
209 LINTNER, John. Dividends, Earnings, Leverage, Stock Prices and the Supply of Capital to Corporations. 

Review of Economics and Statistics, vol. 44 (No. 3), pp. 243-269, aug., 1962. MIT Press, Cambridge, MA, 1962. 
210 Cf. ZENONOS, Maria. The dividend policy in Europe: the cases of the UK, Germany, France and Italy, p. 18. 

(Unpublished Doctoral thesis). Jun., 2003. City University London, London, 2003: “The future capital 

requirements of the corporation, the expected stream of earnings and cash flows and variability of these flows, 

shareholder expectations and attitudes, changes in corporate tax policy, the future cost and availability of 

capital, the strategy of corporation with respect to investment and new product development, the cash 

requirements and tax position of both the corporations and shareholders all play a role in determining a 

dividend policy”. 
211 Cf. ZENONOS, Maria. The dividend policy in Europe: the cases of the UK, Germany, France and Italy, pp. 1, 

4 e 17. (Unpublished Doctoral thesis). Jun., 2003. City University London, London, 2003: (i) “Despite decades 

of study, theoretical and empirical literature has yet to completely understand the factors that influence dividend 

policy and the manner in which these factors interact. Two decades ago, Black (1976) noted that ‘The harder 

we look at the dividend picture, the more it seems like a puzzle, with pieces that just don't fit together’ (page 5). 

The situation is pretty much the same today. In a recent survey of dividend policy, Allen and Michaely (1995) 

conclude, ‘Much more empirical and theoretical research on the subject of dividends is required before a 

consensus can be reached’ (page 833); while Brealey and Mayers (2003) list dividends as one of the ten 

important unsolved problems in finance’. (ii) “However, the opinion of the economists as to whether dividend 
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questões tributárias e de assimetria de informação212. Existem também os que defendem que as 

imperfeições do mercado (tributárias, de assimetria de informação e etc.) afetam as sociedades 

de forma diferente, razão pela qual a política de dividendos de uma companhia pode variar 

substancialmente de outra213. Suspeita-se, ainda, que os motivos capazes de explicar essa 

preferência estejam ligados também a questões individuais, casuísticas e particulares dos 

acionistas que vão além das questões setoriais, de mercado e inerentes à própria companhia 

conforme brevemente abordadas nos parágrafos anteriores.  

Talvez, um acionista prefira receber o dividendo por acreditar que, no momento da 

declaração do provento, a ele é oferecida oportunidade melhor de investimento, ou ainda por 

simplesmente querer “gastar” o dinheiro recebido em vez de investi-lo novamente. Talvez, 

outro acionista opte pelo contrário, visto que por questões de comodidade, a ele a melhor 

alternativa seria reinvestir o ganho automaticamente, sem ter que se preocupar com novas 

análises econômicas sobre seus investimentos pessoais. Enfim, inúmeras podem ser as razões 

individuais que levem os acionistas a decidir de uma ou de outra forma. E, sendo assim, o 

melhor regime legal seria aquele que possibilitasse a cada acionista individualmente essa 

tomada de decisão, sem que isso prejudicasse o planejamento empresarial feito pela 

administração da sociedade. 

  

7.2. Stock Dividends x Cash Dividends 

 

Conforme já afirmado neste trabalho, o dividendo pode ser definido como a parcela 

do lucro social (presente ou pretérito214) que é destinada aos acionistas a título de participação 

no lucro social215-216. Em algumas legislações, permite-se a distribuição de dividendos por meio 

da entrega de ações da própria companhia pagadora dos dividendos. A esse mecanismo de 

 
policy affects the value of the firm differs. One endearing feature of economics is that it can always accommodate 

not just two but three opposing points of view. And indeed this is the case with the controversy about dividend 

policy. The question of whether paying dividends or paying larger than smaller dividends has a positive, 

negative or neutral effect on share prices is yet to be answered”. (iii) “Almost half a century after the Miller 

and Modigliani (1961) dividend irrelevancy theorem and a considerable number of years after Black's (1976) 

statement, the literature has not proved to be successful in providing strong and widely accepted theoretical 

and empirical evidence to the controversies around the dividend policy of the firm”. (grifos nossos) 
212 COHEN, Ruben D. The Relationship Between the Equity Risk Premium, Duration and Dividend Yield. Wilmott 

Magazine, November issue, pp. 84-97. 
213 Cf. ZENONOS, Maria. The dividend policy in Europe: the cases of the UK, Germany, France and Italy, p. 235. 

(Unpublished Doctoral thesis). Jun., 2003. City University London, London, 2003. 
214 Cf. nota 113 supra. 
215 Cf. nota 115 supra. 
216 Observada a possibilidade de pagamento de dividendos tendo por base a reserva de capital (no caso excepcional 

de distribuição aos titulares de ações preferenciais), também conforme já afirmado neste trabalho. 



78 

 

 

pagamento de dividendos mediante entrega de ações de emissão da própria companhia se dá o 

nome de stock dividends.  

Na maioria dos estados dos Estados Unidos da América os dividendos podem ser 

pagos por meio de dinheiro, ações ou bens, como é o caso de Delaware217, por exemplo. Na 

Europa, as diretivas do direito comunitário europeu não restringem a distribuição de dividendos 

ao pagamento em dinheiro218.  

No Reino Unido, os dividendos podem ser pagos em dinheiro ou em ativos219. 

Entretanto, a legislação não considera como distribuição de dividendos a operação de 

bonificação de ações. Na Alemanha, como regra, os acionistas tem direito ao recebimento de 

dividendos em dinheiro, mas a assembleia geral pode deliberar a distribuição de dividendos in 

natura220. Na França, a assembleia geral pode deliberar o pagamento de dividendos em 

dinheiro, em bens221 ou, em algumas ocasiões, em stock. Mas quando deliberar sobre o 

pagamento de dividendos em stock caberá a cada a acionista o direito de escolha entre receber 

os dividendos em stock ou em cash222. 

Já no Brasil, não há previsão ou proibição expressa sobre a possibilidade de 

pagamento de dividendos mediante a entrega de bens ou ações de emissão da própria 

 
217 Delaware, Estados Unidos da América. Statutory Code of Delaware. Title 8. Chapture 1 General Corporation 

Law. Subchapter V. Stock and Dividends. §173. 
218 A secção 3 (Regras relativas à distribuição) do Capítulo IV (Conservação e alterações do capital) da Diretiva 

(UE) 2017/1132 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, relativa a determinados aspetos 

do direito das sociedades, traz disposições gerais sobre a distribuição de proventos que visam proteger a 

capacidade econômica de uma sociedade de honrar suas obrigações financeiras e condiciona a distribuição de 

dividendos à verificação de lucro líquido no exercício social corrente, no exercício social imediatamente anterior 

e/ou de saldo positivo de reserva de lucro constituída a partir do lucro líquido verificado em exercícios sociais 

anteriores. Nesse sentido, cf. itens 3 e 5: “3. O montante da distribuição feita aos acionistas não pode exceder 

o montante dos resultados do último exercício encerrado, acrescido dos lucros transitados, bem como de fundos 

retirados de reservas disponíveis para este efeito, e deduzido das perdas transitadas, bem como dos valores 

levados a reserva, nos termos da lei ou dos estatutos. (...) 5. Se a legislação de um Estado-Membro admitir o 

pagamento de adiantamentos sobre os dividendos, deve subordiná-lo, pelo menos, às seguintes condições: a) 

Deve ser elaborado um balanço intercalar que demonstre que os fundos disponíveis para a distribuição são 

suficientes; b) O montante a distribuir não pode exceder o montante dos resultados realizados desde o fim do 

último exercício cujas contas anuais tenham sido aprovadas, acrescido dos lucros transitados, bem como de 

fundos retirados das reservas disponíveis para esse efeito, e deduzido das perdas transitadas, bem como dos 

valores a levar a reservas, nos termos da lei ou dos estatutos”.  Entretanto, não há na mencionada diretiva 

normas que estabelecem a forma de distribuição do provento (se em cash ou em stock), tampouco normas que 

obriguem a distribuição mínima de determinada parcela do lucro líquido anual. 
219 Cf. United Kingdom. Companies Act 2006 (Part 23), Chapter 1, Section 829, 8 nov. 2006: “(1) In this Part 

“distribution” means every description of distribution of a company's assets to its members, whether in cash or 

otherwise, subject to the following exceptions. (2) The following are not distributions for the purposes of this 

Part— (a) an issue of shares as fully or partly paid bonus shares; (…)”.  
220 Cf. Germany. German Stock Corporation Act (§58), 8 sep. 1965: “(5) To the extent provided by the articles, 

the shareholders meeting may also resolve a distribution in kind”. 
221 Cf. SORENSEN, Anker; TETLEY, Andrew; MATHIEU, Brice. France: Distribution Of Dividends In Kind: A 

Useful Way To Divest Company Holdings In Favour Of Shareholders: TCI, EADS, Dassault And Co. Reed 

Smith (World Wide). 30 sep. 2013. 
222 Cf. nota 129 supra. 
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companhia. A despeito disso, a doutrina majoritária sustenta a possibilidade de pagamento de 

dividendos mediante a entrega de bens, sem prejuízo da obrigatoriedade do pagamento do 

dividendo mínimo obrigatório, em dinheiro223. 

Há ainda opinião afirmativa sobre a possibilidade de distribuição de stock dividends 

com base no lucro do exercício corrente224. Acredita-se, entretanto, que a única forma de 

emissão de ações e entrega aos acionistas sem contraprestação financeira (integralização) é a 

capitalização de reserva de lucros ou de capital com emissão e entrega de ações bonificadas, a 

qual, pelo entendimento defendido neste trabalho, não constitui forma de distribuição de 

dividendos225. Não obstante, já existem no Brasil precedentes de companhias que 

implementaram mecanismos que viabilizaram a entrega de ações contra a retenção de crédito 

oriundo de dividendos, cujo resultado final é similar ao da distribuição de stock dividends, a 

despeito da natureza jurídica diversa desses procedimentos226. 

A emissão de ações bonificadas no Brasil representa a transferência de recursos da 

reserva de lucros ou, excepcionalmente, da reserva de capital para a conta de capital social. Ou 

seja, embora não haja transferência de dinheiro entre a companhia e os acionistas, a emissão de 

ações bonificadas representa o aumento do capital social (quantidade de ações e valor do 

capital) e a diminuição da reserva correspondente, sem que haja modificação do patrimônio 

líquido227. No mesmo sentido, a distribuição de stock dividends nos Estados Unidos, representa 

 
223 BULHÕES PEDREIRA, José Luiz; LAMY FILHO, Alfredo (eds.). 2. ed. atual. e ref. Direito das companhias. 

Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 1255. No mesmo sentido está o entendimento da CVM manifestado no âmbito 

do julgamento PROC. SEI 19957.000716/2019-54, em decisão proferida em 21 de fevereiro de 2019: “(...) a 

parcela in natura é composta exclusivamente por dividendos extraordinários, o que, em linha com 

manifestações anteriores da CVM (como, por exemplo, os pareceres CVM/SJU nº 003/83, 074/83 e 001/87 e a 

decisão proferida pelo Colegiado em 04.08.83 no caso “Pevê Prédios”) e também considerando que a 

distribuição será submetida à aprovação dos acionistas, não representa ilegalidade flagrante a dispositivos 

legais ou regulamentares. A este respeito, (...) não há na lei e nem na regulamentação vigente dispositivo que 

permita ou proíba expressamente o pagamento de dividendos em bens.”. 
224 VERÇOSA, Haroldo Malheiro Duclerc. 3. ed. rev., atual. e ampl. Direito comercial. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2014, p. 225. 
225 Cf. afirmado no item 5.3 O regime de distribuição de dividendos da Lei das Sociedades por Ações: a 

competência sobre a destinação do lucro líquido e a inserção do §6º do art. 202 (Lei nº 10.303/01) deste 

trabalho. 
226 Cf. se verá item 7.5 Mecanismo similar já adotado no Brasil: o aumento de capital que permite a integralização 

de crédito de dividendos ou juros sobre o capital próprio declarados deste trabalho, no Brasil, já existem 

mecanismos que garantem aos acionistas a possibilidade de integralizar ações no âmbito de aumento privado de 

capital, mediante compensação de créditos de dividendos já declarados. Entretanto, essa estrutura pressupõe a 

realização de dois atos distintos e separados e, portanto, a manifestação dupla de vontades: (i) o ato colegiado 

(seja do conselho de administração, seja da assembleia geral) que aprova o aumento privado de capital; e (ii) a 

opção individual do acionista em utilizar os créditos oriundos de dividendos já declarados para integralizar as 

ações de que tem direito. Nas legislações em que é permitido, a distribuição de stock dividends pressupõe ato 

único, qual seja, a existência de uma deliberação una que prevê a entrega de ações aos acionistas, sem a 

necessidade de manifestação individual de vontade do acionista. 
227 Cf. CARVALHOSA, Modesto. A natureza dos títulos bonificados. In: CASTRO, Rodrigo Rocha Monteiro de; 

WARDE JÚNIOR, Walfrido Jorge; GUERREIRO, Carolina Dias Tavares (coord.). Direito Empresarial e Outros 
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uma movimentação de valores de contas de lucros retidos para uma conta de capital denominada 

paid-in capital228. Ou seja, caso fosse permitida no Brasil, a distribuição de stocks dividends 

representaria o aumento do capital social da companhia com recursos advindos de lucros 

aferidos no exercício corrente, mediante a emissão de novas ações e sua entrega aos acionistas. 

Cash dividends são dividendos declarados e pagos aos acionistas em dinheiro. Os 

cash dividends deduzem o lucro corrente, as reservas de lucros (que representam lucros aferidos 

em anos anteriores e não distribuídos) e, em caráter excepcional, a reserva de capital (apenas 

para pagamento dos acionistas titulares de ações preferenciais, quando assim prever o estatuto 

social da companhia). É a modalidade mais convencional de distribuição de dividendos no 

Brasil. 

 

7.3. Agency Costs e a ideia do Shareholder Dividend Options de Goshen 

 

O artigo Shareholder Dividend Options de Goshen está inserido em um contexto 

diferente daquele observado atualmente no Brasil. É que à época da elaboração do artigo (e 

ainda nos dias de hoje), a regra na maior parte dos estados norte-americanos era a de que a 

decisão sobre a distribuição de dividendos recaía à administração - e não à assembleia geral de 

acionistas, como é a norma, no Brasil229. 

Conforme aponta Goshen230, nos Estados Unidos, historicamente, as cortes norte-

americanas se preocuparam mais em coibir a distribuição excessiva de dividendos, no intuito 

de proteger os credores, ao visar a preservação da capacidade de crédito da companhia, do que 

com a retenção de lucro pelos administradores. Nessa linha, as decisões jurisprudenciais 

apontaram no sentido de garantir à administração a discricionariedade sobre quando e quanto 

de dividendos uma companhia deveria distribuir. 

 
Estudos em Homenagem ao Professor José Alexandre Tavares Guerreiro. São Paulo: Quartier Latin, 2013, p. 

119. 
228 Cf. Principles of Accouting.com. Stock Splits And Stock Dividends. Principles of Accouting.com: “Although 

shareholders will perceive very little difference between a stock dividend and stock split, the accounting for 

stock dividends is unique. Stock dividends require journal entries. Stock dividends are recorded by moving 

amounts from retained earnings to paid-in capital”. 
229 A despeito das exceções relacionadas à distribuição de dividendos intercalares ou intermediários, conforme 

apontado no item 3.3 A flexibilização da regra de distribuição anual: os dividendos intermediários e intercalares 

deste trabalho. 
230 GOSHEN, Zohar. Shareholder dividend options. Jan., 1995. Yale Law School, New Heaven, 1995, p. 2. Nesse 

sentido: “Historically, the principal objective of dividend law has therefore been the preservation of a minimum 

of assets as a safeguard in assuring the payment of creditors' claims (…)", cf. D. KEHL, CORPORATE 

DIVIDENDS 14-15 (1941) apud GOSHEN (1995). 
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Goshen231 afirma que a proteção jurídica fornecida pelos precedentes judiciais 

permitiu que muitos administradores promovessem retenções de lucro como forma de 

financiamento da atividade da companhia, em detrimento de outras alternativas, potencialmente 

mais atrativas, mas para as quais o julgamento sobre o desempenho da administração seria 

necessário. Explica-se: ao reter-se discricionariamente os dividendos, os administradores não 

precisam se justificar aos acionistas, muito menos explicar os resultados obtidos pela 

companhia. Entretanto, ao realizar captações privadas (com instituições financeiras) ou mesmo 

captações públicas no mercado de capitais, os administradores deverão se esforçar para 

convencer os credores da capacidade de pagamento da companhia e da potencialidade de 

retorno/ resultado sobre o “projeto” para o qual a captação está sendo realizada (muitas vezes, 

atividades usuais dos negócios da companhia). 

Goshen chamou de Agency Cost232 o comportamento dos administradores de 

preferir a retenção de dividendos como forma de financiamento da companhia em detrimento 

de outras alternativas potencialmente mais benéficas, mas que exigiriam da administração 

maior esforço na explicação dos negócios e dos resultados da companhia e que colocariam em 

julgamento o desempenho do trabalho dos administradores.  

Já em 1976, Jensen e Meckling233 definiram Agency Costs como a soma de: (i) as 

despesas de monitoramento234 pelo Principal235; (ii) as despesas com seguro236; e (iii) as perdas 

residuais237. As despesas de monitoramento são definidas como aquelas incorridas na 

fiscalização do trabalho do Agent238-239, com o fim de verificar se a função atribuída a ele está 

sendo executado de forma correta. As despesas com seguro servem para reparar danos 

provocados pela administração à companhia, em razão de atos negligentes ou mal intencionados 

do Agent. As perdas residuais representam a diferença financeira negativa entre (i) o resultado 

 
231 V. nota 123 supra. 
232 Cf. GOSHEN, Zohar. Shareholder dividend options. Jan., 1995. Yale Law School, New Heaven, 1995, p. 2: 

“The risk of managerial abuse of discretion is known as agency cost". 
233 JENSEN, Michael C; MECKLING, Willian H. Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and 

ownership structure. Journal of Financial Economics. New York, Oct., 1976, p. 308. Ainda cf. JENSEN e 

MECKLING: “The ‘agency costs’ of the separation of ownership and control are the costs incurred by principal 

and agent to minimize the agent's aberrant behavior and the welfare lost despite the precautions taken”. 
234 Monitoring expenditures. 
235 Principal é o termo utilizado pelos autores para designar a pessoa que outorga um mandato a outra pessoa. No 

presente caso, seriam os acionistas em relação ao trabalho desempenhado pelos administradores. 
236 Bonding expenditures. 
237 Residual loss. 
238 Agent é o termo utilizado pelos autores para designar a pessoa outorgada de um mandato. No presente caso, 

seriam os administradores em relação aos acionistas. 
239 No grupo dessas despesas também estão as despesas de incentivo do Agent, para fazer com que os interesses 

do Principal estejam, ao máximo, alinhados aos interesses do Agent. 
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de uma decisão que maximizaria os ganhos do Principal e (ii) o resultado decorrente da decisão 

tomada pelo Agent. 

O conceito de Agency Costs é importante para a tese de Goshen, pois a proposta de 

Gohsen visa diminuir os Agency Costs a partir de um mecanismo que seja capaz de, ao mesmo 

tempo, exigir esforços dos administradores no âmbito da captação de recursos e possibilitar a 

retenção de lucro, caso essa seja a escolha dos acionistas. No Brasil, o conceito de Agency Costs 

se demonstra igualmente relevante, vez que dada a estrutura típica de controle definido da 

maioria das sociedades anônimas do País (inclusive as que possuem ações admitidas à 

negociação em bolsa), os Agency Costs poderiam ser atribuídos à administração em conjunto 

com os acionistas controladores240. 

Ora, se nas corporations existentes nos Estados Unidos a pulverização de capital 

propicia a existência de um desalinhamento de interesses entre os administradores e os 

acionistas, bem como a atribuição de maior poder aos administradores; no Brasil, a 

preponderância de companhias com controle definido sugere que os acionistas controladores 

sejam mais conectados à administração, fato este evidenciado, inclusive, pela presença na 

administração dessas companhias de pessoas que fazem parte ou são vinculadas ao bloco de 

controle. Acredita-se, assim, que esse alinhamento possa fazer com que, em alguns casos, os 

interesses dos acionistas controladores estejam mais próximos dos interesses dos 

administradores do que dos interesses dos acionistas não controladores, maximizando, assim, 

os Agency Costs241.  

Como forma de reduzir os Agency Costs, Goshen242 propõe um mecanismo jurídico 

que retira da administração a discricionariedade sobre a política de dividendos, atribuindo essa 

competência a cada acionista, individualmente. De acordo com a proposta de Goshen, cada 

companhia deveria conceder aos acionistas, em datas predeterminadas, opções de escolha sobre 

 
240 Há quem defenda que, no Brasil, a prática de retenção traz prejuízos ao próprio mercado de capitais, 

desenvolvendo, dessa forma, um ciclo vicioso em que o administrador opta pelo autofinanciamento em 

detrimento a captações no mercado de capitais, como forma de resguardar as suas decisões e performance 

passadas e o mercado é, então, punido pela não percepção de dividendos devido à política da administração. Cf. 

OLIVEIRA, Luiz Ernesto Aceturi de Oliveira. A retenção de dividendos e os direitos patrimoniais dos acionistas. 

In: ARAGÃO, Leandro Santos de; CASTRO, Rodrigo R. Monteiro de (coord.). Sociedade Anônima: 30 anos 

da lei 6.404/76. São Paulo: Quartier Latin, 2007. p. 330: “O autofinanciamento é uma solução que atenta contra 

o desenvolvimento de um mercado de capitais evoluído (...)”. 
241 O alinhamento acionista controlador + administração pode aumentar os Agency Costs das seguintes maneiras: 

(i) aumento da remuneração da administração; (ii) incentivo à retenção de lucro (pelos mesmos motivos 

indicados na análise realizada por Goshen); (iii) desincentivo dos administradores em investir/ realizar ações 

inovadoras; (iv) custos na exigência de maior transparência dos atos praticados; (v) custos de instalação do 

Conselho Fiscal para fiscalizar a gestão dos administradores, caso os acionistas não controladores entendam 

necessário; (vi) custos decorrentes do desalinhamento do acionista controlador com os interesses da companhia/ 

interesses dos acionistas não controladores, dentre outros. 
242 GOSHEN, Zohar. Shareholder dividend options. Jan., 1995. Yale Law School, New Heaven, 1995, p. 3-42. 
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o recebimento de cash dividends ou stock dividends no montante igual à participação do 

acionista no capital social da companhia aplicada sobre os resultados periódicos verificados 

pela administração. 

Ao realizar a proposta, Goshen acredita que a retirada da discricionariedade da 

administração sobre a política de dividendos representaria ganho de custo à companhia vez que 

deslocaria para o mercado de capitais (investidores) a decisão sobre a destinação dos lucros da 

companhia. O autor entende que essa estrutura otimizaria a retenção de lucros (de forma a fazer 

com que o lucro fosse retido apenas quando realmente necessário e no melhor interesse dos 

acionistas), reduzindo os Agency Costs e evitando a implementação de outros normativos 

menos eficientes. 

A proposta de Goshen parece interessante na medida em que: (i) atribui a cada 

acionista individualmente a escolha sobre o recebimento de dividendos (seja em dinheiro ou na 

forma de ações), respeitando assim as decisões individuais de cada acionista; (ii) impõe à 

administração a função de convencer o acionista a reter o lucro na companhia (optando pelo 

recebimento de dividendos na forma de stock), exigindo, assim, maior empenho, transparência 

e esforço na condução dos negócios dos administradores; e (iii) expõe a administração ao 

julgamento do mercado de capitais, não só no momento da distribuição dos dividendos, mas, 

também, quando da captação alternativa a ser eventualmente feita pela companhia, caso a 

retenção dos lucros seja mal sucedida, incentivando os administradores a promoverem melhores 

resultados à companhia.  

É importante destacar que Goshen discute outros mecanismos que visariam a 

diminuição dos Agency Costs, em especial, a possibilidade de atribuição da competência sobre 

a deliberação acerca da destinação do resultado para a assembleia geral (e não a cada acionista 

individualmente). Sobre essa alternativa, Goshen243 afirma que seu maior defeito é o fato de 

que os acionistas podem exercer os seus direitos de forma ineficiente, o que facilitaria a retenção 

do lucro e não diminuiria os Agency Costs.  

No Brasil, essa afirmação ganha uma conotação ainda mais verdadeira, vez que a 

decisão em assembleia geral recai nas mãos dos acionistas controladores que, conforme já 

afirmado neste item, muitas vezes possuem interesses mais alinhados com a administração do 

que com os acionistas não controladores. Por essa razão, acredita-se que apesar da distinção 

existente entre os regimes jurídicos norte-americanos e brasileiros, a proposta de Goshen pode 

 
243 Cf. GOSHEN, Zohar. Shareholder dividend options. Jan., 1995. Yale Law School, New Heaven, 1995, p. 17. 
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ser também útil ao ordenamento jurídico pátrio. Essa análise será desenvolvida no item seguinte 

deste trabalho.  

 

7.4. Direito individual de escolha do acionista: cash dividends x stock dividends – A 

adaptação do mecanismo da Shareholder Dividend Options à estrutura legislativa 

nacional 

 

Não obstante as diferenças existentes entre os regimes jurídicos dos Estados Unidos 

e do Brasil, o autor deste trabalho entende que a proposta de Goshen apresentada no item 

anterior também se apresenta como funcional no País, vez que concede a cada acionista, 

individualmente, a decisão sobre a destinação da parcela do Lucro líquido a que tem direito (ao 

longo deste item a proposta de Goshen será chamada de Estrutura Alternativa). 

Acrescente-se a isso o fato de haver no Brasil uma discussão sobre proposta de 

reforma tributária que, dentre outros aspectos, poderá impactar as políticas de distribuição de 

dividendos praticadas pelas sociedades anônimas, no sentido de restringir ainda mais os 

proventos a serem pagos pelas companhias, provocando tensões entre anseios, de um lado, de 

administradores/ acionistas controladores e, de outro lado, de acionistas não controladores. 

O autor entende ainda que, observadas as normas jurídicas que asseguram aos 

credores a garantia de manutenção ou melhora de capacidade de pagamento de uma sociedade, 

a melhor política de distribuição de dividendos tende a ser aquela convencionada entre os 

acionistas. É claro que, conforme já antecipado neste trabalho, os preceitos estatutários que 

formalizam as formas de distribuição do lucro líquido devem ser claros e não sujeitar os 

acionistas ao arbítrio da maioria da assembleia geral ordinária. Entretanto, a definição sobre 

esse formato deve ser orientada por quem realmente conhece da atividade da sociedade, ou seja, 

os próprios acionistas. 

Nesse sentido, é necessário frisar que a proposta que se apresenta neste trabalho 

visa adicionar uma forma/estrutura de participação no lucro, de modo que os acionistas possam 

escolher dentre as formas (existente e a que ora se propõe) aquela que mais se adequa à 

sociedade que possuem participações. A proposta não visa, portanto, instituir sobre todos os 

atuais investidores do mercado de capitais um novo regime obrigatório de distribuição de 

dividendos. Pelo contrário, visa apresentar aos atuais investidores uma nova estrutura jurídica, 
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alternativa244, a ser utilizada apenas caso os acionistas de cada sociedade entenderem ser a 

estrutura proposta mais condizente com a atividade da sociedade245. 

Também há de se frisar que a Estrutura Alternativa propõe a positivação de uma 

sistemática razoavelmente diferente da sistemática do dividendo mínimo obrigatório e, dessa 

forma, difícil aceitar que os atuais acionistas notadamente de companhias abertas pudessem ser 

compelidos a respeitar novas regras no “decorrer do jogo”. Sobre o tema, solução interessante 

parece ter sido aquela adotada pela Lei nº 14.195, de 26 de agosto de 2021, que introduziu a 

possibilidade de adoção do voto plural no País, dentre outros. A mencionada lei criou o artigo 

110-A da Lei das Sociedades por Ações, cujo §5º veda “a alteração das características de classe 

de ações ordinárias com atribuição de voto plural, exceto para reduzir os respectivos direitos 

ou vantagens” após o início da negociação das ações em mercados organizados de valores 

mobiliários. 

Assim, entende-se que nas companhias fechadas existentes e a serem constituídas 

a estrutura possa ser adotada apenas com aprovação da unanimidade dos acionistas com direito 

a voto. Nas companhias abertas na data de positivação (entrada em vigor) da Estrutura 

Alternativa deve ser vedada a alteração da dinâmica do dividendo mínimo obrigatório. 

Portanto, antes de qualquer coisa, nas companhias a serem constituídas e nas 

companhias fechadas, a Estrutura Alternativa deveria ser aprovada pelos acionistas e 

consignada no estatuto social. Após aprovada pelos acionistas, a Estrutura Alternativa deveria 

conceder à administração da sociedade a possibilidade de, anualmente, previamente à 

deliberação dos acionistas sobre a aprovação das contas do exercício social anterior (isto é, 

previamente à realização da assembleia geral ordinária): (i) distribuir a totalidade do lucro 

líquido que remanescer após (a) as deduções legais que visem proteger a capacidade da 

companhia de honrar com seus compromissos financeiros246 e (b) a Retenção Discricionária, 

 
244 Alguns poderiam argumentar que a existência de regimes alternativos poderia fomentar uma concorrência entre 

sociedades baseada na escolha do regime (investidores poderiam preterir uma sociedade a depender do regime 

escolhido). O autor deste trabalho entende que a concorrência entre sociedades no mercado de capitais é, a priori, 

sadia e a existência de regimes societários alternativos não é uma novidade na sistemática da Lei das Sociedades 

por Ações. Existem, no mercado de capitais, companhias emissoras e não emissoras de ações preferenciais; 

podem existir as que adotam ou não o voto plural; existem as que exigem o pagamento de 100% do preço por 

ação alienada aos demais acionistas em caso de venda do controle e existem as que exigem percentual menor, 

observado o percentual mínimo de 80% da lei. Caberá, na visão do autor, não só aos investidores, mas também 

aos regulamentos dos segmentos de governança da B3 valorizar um regime em detrimento do outro, a depender 

das vantagens oferecidas por cada um deles. 
245 Nessa linha, a proposta deste trabalho é a de implementação paulatina da Estrutura Alternativa, até como forma 

de incentivo à realização e ampliação do uso de estruturas já existentes, conforme se verá no item 7.5 Mecanismo 

similar já adotado no Brasil: o aumento de capital que permite a integralização de crédito de dividendos ou 

juros sobre o capital próprio declarados deste trabalho. 
246 Nesse quesito, acredita-se que as normas atualmente vigentes na Lei das Sociedades por Ações (art. 193 da Lei 

das Sociedades por Ações) poderiam ser replicadas à Estrutura Alternativa.  
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conforme se explicará adiante neste item (a diferença entre o lucro líquido e as 

deduções/retenções previstas em “a” e “b” aqui chamada de Lucro Líquido Distribuível); ou 

(ii) propor aos acionistas a retenção total ou parcial do Lucro Líquido Distribuível. 

Dessa forma, se a administração deliberasse o pagamento de 100% do Lucro 

Líquido Distribuível, então, nenhuma decisão caberia individualmente aos acionistas 

(tampouco à assembleia geral com relação à destinação do lucro). Entretanto, se a administração 

propusesse que parte ou a totalidade do Lucro Líquido Distribuível fosse retido, então caberia 

aos acionistas, individualmente247-248, decidirem entre: (i) receber, a despeito da proposta da 

administração, a parcela integral do Lucro Líquido Distribuível atribuídas às ações de que for 

titular em dinheiro (cash dividends integral); ou (ii) receber uma quantidade de ações a ser 

definida pela administração a título de dividendos, em linha com orientações propostas a seguir 

neste item (stock dividends integral); ou, ainda, (iii) receber parcialmente cash dividends e stock 

dividends. 

A Retenção Discricionária representaria um montante limitado do Lucro Líquido 

aferido do exercício249 sobre o qual a administração teria a discricionariedade para reter (sem a 

necessidade de ratificação da assembleia geral ou dos acionistas, individualmente), no intuito 

de preservar o caixa líquido da companhia utilizado no âmbito da realização regular de suas 

atividades (fluxo de caixa). 

A Estrutura Alternativa visa instituir um mecanismo semelhante ao direito de 

preferência dos acionistas de subscrição de novas ações no âmbito de aumento privado de 

 
247 Alguns poderiam argumentar que a proposta que ora se apresenta neste trabalho fere o princípio majoritário da 

Lei das Sociedades por Ações, ao desrespeitar a isonomia entre os acionistas. O autor deste trabalho entende, 

entretanto, que já há na referida lei direitos individuais que não estão sujeitos ao princípio majoritário. Nesses 

casos, a lei atribuiu a cada acionista o direito individual de escolha. Alguns exemplos: (i) o direito de participar 

de oferta pública de aquisição de ações decorrente da intenção do cancelamento do registro de companhia aberta, 

formulada por acionista controlador ou pela própria companhia, previsto no art. 4º, §4º; (ii) o exercício do direito 

de retirada, previsto no art. 137; (iii) o exercício do direito de preferência previsto no art. 171; (iv) o direito de 

participar de oferta pública de aquisição de ações decorrente de alienação de controle, previsto no art. 254-A. 

Nesse sentido, o autor entende que a decisão sobre a distribuição do lucro líquido da sociedade deveria ser 

reconhecida como um direito subjetivo individual do acionista, não sujeito à prerrogativa decisória da assembleia 

geral da sociedade (pois neste último caso, como regra, estaria sujeita à decisão da maioria do capital votante e, 

via de consequência, à vontade do acionista majoritário). 
248 Para as ações gravadas com usufruto de direitos políticos e econômicos propõe-se a solução apontada no art. 

114 da Lei das Sociedades por Ações que dispõe que “o direito de voto da ação gravada com usufruto, se não 

for regulado no ato de constituição do gravame, somente poderá ser exercido mediante prévio acordo entre o 

proprietário e o usufrutuário”. Na ausência de acordo, a orientação deve ser a de distribuição via cash, que, 

conforme se verá adiante, é a proposta para os casos de omissão do acionista no ato da escolha. 
249 No âmbito deste trabalho não foi realizada uma pesquisa financeira para estabelecer o quantum deste montante. 

Entretanto, acredita-se que o percentual de Retenção Discricionária deva ser expressamente limitado por lei, não 

sendo possibilitado aos administradores extrapolar o limite estabelecido. Do contrário, seria permitido aos 

administradores esvaziar a essência da Estrutura Alternativa. Adicionalmente, se os acionistas querem conceder 

à administração discricionariedade sobre a retenção, então, a melhor estrutura é a atualmente vigente na Lei das 

Sociedades por Ações e não a Estrutura Alternativa.  
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capital (art. 171 da Lei das Sociedades por Ações). Assim, caberá a cada acionista a escolha 

jurídico-econômica sobre seus investimentos: se continua investindo na companhia ou se 

prefere o recebimento em cash de dividendos podendo, nessa hipótese, sofrer diluição política 

e econômica. 

A quantidade de ações a serem emitidas pela companhia para lastrear os stock 

dividends deveria ser calculada pela administração com base nas seguintes regras250-251: (i) à 

administração deveria ser imputado o dever fiduciário de perseguir o menor número possível 

de novas ações a serem emitidas, de modo a não provocar diluição injustificada dos acionistas 

que optarem pelo recebimento de cash dividends; (ii) para a fixação do preço por ação emitida, 

a administração deveria considerar os critérios do art. 170, §1º da Lei das Sociedades por Ações, 

atualmente aplicáveis a aumento de capital, observados ainda, no caso das companhias abertas, 

os termos do Parecer de Orientação CVM nº 1, de 27 de setembro de 1978, que dispõe sobre o 

preço de emissão de novas ações fixado em função do "valor econômico" da ação; (iii) na 

hipótese das companhias abertas que possuírem liquidez nas negociações em bolsa de valores, 

admitir-se-ia a precificação com base na cotação das ações em bolsa, observadas eventuais 

regras a serem emitidas pela Comissão de Valores Mobiliários relacionadas a (a) o número de 

pregões passados a serem utilizados no âmbito da fixação do preço por ação e (b) a limitação 

 
250 Sobre esse assunto, importante observar que a fixação do preço por ação de stock dividends nos Estados Unidos 

não é tema polêmico, visto a impossibilidade de existência de diluição injustificada, dado que em todas ocasiões 

de distribuição de stock dividends, todos os acionistas titulares de uma determinada classe de ações recebem 

ações, não havendo a possibilidade de alguns acionistas receberem ações e outros cash. É o caso, por exemplo, 

do Statutory Code of Delaware, que prevê em Title 8. Chapture 1 General Corporation Law. Subchapter V. 

Stock and Dividends. §173: “If the dividend is to be paid in shares of the corporation’s theretofore unissued 

capital stock the board of directors shall, by resolution, direct that there be designated as capital in respect of 

such shares an amount which is not less than the aggregate par value of par value shares being declared as a 

dividend and, in the case of shares without par value being declared as a dividend, such amount as shall be 

determined by the board of directors. No such designation as capital shall be necessary if shares are being 

distributed by a corporation pursuant to a split-up or division of its stock rather than as payment of a dividend 

declared payable in stock of the corporation”. 
251 Também sobre o assunto, importante analisar as regras estipuladas na legislação francesa que admite a 

distribuição de stock dividends, atribuindo, nesse caso, o direito de escolha entre stock dividends e cash dividends 

a cada acionista. Nesse sentido, cf. French Republic. French Commercial Code, Chapter 2, Section IV (Article 

L232-19), 8 sep. 1965: “The issue price of shares issued in accordance with the conditions specified in Article 

L.232-18 may not be less than the face value. In companies in which the shares are accepted for trading in a 

regulated market, the issue price may not be less than 90% of the average price quoted in the twenty trading 

sessions prior to the day of the distribution decision, less the net amount of the dividend or interim dividends. In 

other companies, the issue price shall be fixed, at the choice of the company, either by dividing the amount of 

the net assets calculated according to the most recent balance sheet by the number of existing shares or 

according to the opinion of an expert appointed by the courts at the request of the board of directors or 

management, as applicable. The application of the rules determining the issue price shall be verified by the 

auditor who shall submit a special report to the general meeting referred to in Article L.232-18. When the 

amount of the dividends or interim dividends to which the shareholder is entitled does not correspond to a round 

number of shares, the latter may receive the number of shares immediately below plus a balancing cash 

adjustment or, if the general meeting has requested this, the number of shares immediately above by paying the 

difference in cash.”. 
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do percentual máximo de deságio a ser aplicado ao preço por ação em função das condições de 

mercado. Essas regras visam proteger os acionistas optantes por cash dividends de eventual 

diluição injustificada. Ainda, a regra visa impedir que os administradores possam criar um 

mecanismo que compila os acionistas a receber stock dividends (se financeiramente for sempre 

melhor receber ações, então, o acionista sempre será compelido a receber novas ações). 

Adicionalmente, o regime jurídico atinente à Estrutura Alternativa deverá 

contemplar a obrigatoriedade do acionista controlador252 em divulgar a sua decisão sobre a 

quota-parte do resultado a que tem direito previamente à decisão dos demais acionistas, para 

que os acionistas não controladores possam tomar suas decisões de posse da decisão do 

acionista controlador. Do contrário, admitir-se-ia um cenário em que o acionista controlador 

opte pelo recebimento de cash e, sem ter acesso a essas informações, os acionistas não 

controladores optem pelo recebimento de stock, o que poderia ser extremamente prejudicial a 

estes últimos investidores.  

Vale lembrar que nas companhias abertas o acionista controlador, em conjunto com 

a administração, já possui a obrigação de apresentar a sua proposta de destinação de resultado 

com no mínimo um mês de antecedência da assembleia geral ordinária, nos termos do art. 7º, 

§1º253 e 9º254 da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada. Nas 

companhias fechadas, essa obrigação também é indiretamente aplicável à administração (em 

especial, aos diretores responsáveis pela elaboração das demonstrações financeiras), em virtude 

do art. 133 da Lei das Sociedades por Ações, que dispõe sobre a obrigatoriedade de colocar à 

disposição dos acionistas, com pelo menos um mês de antecedência da realização da assembleia 

geral ordinária, as demonstrações financeiras relacionadas ao exercício anterior255. 

 
252 Sobre o tema, propõe-se ainda que a obrigação de indicar a destinação do Lucro Líquido Distribuível sobre a 

quota-parte correspondente previamente aos demais acionistas seja estendida a quaisquer acionistas titulares de 

ações representativas de 25% do capital social. Essa proposta visa acabar com eventuais discussões de controle 

definido/ controle de fato que possa impactar a presente proposta.  
253 Art. 7° O diretor de relações com investidores é responsável pelo fornecimento das informações e documentos 

exigidos da companhia no Capítulo III e no Capítulo III-A, bem como pelo cumprimento, por parte da 

companhia, do disposto no art. 2º desta Instrução. 

§1º Os acionistas controladores e os demais administradores devem fornecer, em tempo hábil, todas as 

informações e documentos necessários para que o diretor responsável cumpra as disposições desta Instrução. 

(negritamos) (...) 
254 Art. 9º A companhia deve fornecer, até 1 (um) mês antes da data marcada para realização da assembléia geral 

ordinária, os seguintes documentos e informações: I – relatório da administração sobre os negócios sociais e 

os principais fatos administrativos do exercício findo; II – cópia das demonstrações financeiras; III – 

comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia, nos termos do item 10 do formulário 

de referência; IV – parecer dos auditores independentes; V – parecer do conselho fiscal, inclusive votos 

dissidentes, se houver; e VI – o boletim de voto a distância, a que se refere o art. 21-F. 
255 Sobre o tema, importante lembrar o teor do art. 176, §3º da Lei das Sociedades por Ações: 

Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da 

companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do 

patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício: 
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Ainda, propõe-se que a Estrutura Alternativa garanta a qualquer acionista o direito 

de condicionar a sua decisão ao atingimento de um montante pré-determinado de retenção. Por 

exemplo, caso o Lucro Líquido Distribuível seja de R$100 milhões e um determinado acionista 

tenha direito à quota-parte de R$10 mil a título de dividendos, a este acionista deverá ser 

concedido o direito de receber stock dividends, desde que ao final do procedimento de opção a 

companhia consiga reter ao menos R$70 milhões. Neste cenário, caso os R$70 milhões não 

sejam atingidos, então, mencionado acionista teria o direito ao recebimento de cash dividends.  

Esse procedimento dará maior segurança ao acionista que prefira receber stock 

dividends, mas tenha receio de que acionistas titulares da maior parte do capital optem pelo 

recebimento de cash, provocando, assim, uma diminuição da cotação das ações da companhia 

para além da proporção do montante pago a título de dividendos distribuídos em dinheiro. É 

importante salientar que o procedimento de opção condicionada já é aplicado pela área 

responsável por proventos, liquidação e custódia da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão no âmbito 

de aumentos privados de capital de companhias abertas256. 

Propõe-se que o prazo de decisão do acionista seja inferior aos 30 dias concedidos 

para exercício do direito de preferência no âmbito de aumentos de capital. Acredita-se que a 

dinâmica do mercado de capitais impõe decisões mais ágeis, de forma que, certamente 15257 

dias seriam suficientes para o exercício da decisão pelo acionista. Ainda, sugere-se que se 

convencione que a omissão do acionista deva ser interpretada como opção pelo recebimento de 

cash dividends, de forma atribuir à administração o ônus de convencer e lembrar o acionista 

sobre o exercício de sua decisão. 

 
(...) 

 § 3º As demonstrações financeiras registrarão a destinação dos lucros segundo a proposta dos órgãos da 

administração, no pressuposto de sua aprovação pela assembléia-geral. (...)” 
256 Por se tratar de um procedimento já existente e amplamente utilizado no âmbito de aumentos privados de capital 

e ofertas públicas de ações, acredita-se que a adoção da Estrutura Alternativa não implicará em aumento 

relevante dos custos da companhia. Além disso, vale lembrar que a Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro 

de 2009, conforme alterada obriga as companhias abertas com ações em circulação a disponibilizarem aos seus 

acionistas boletim de voto à distância para registrarem seus votos no âmbito de assembleias gerais ordinárias, 

procedimento muito similar ao que aqui se propõe (ou seja, o custo procedimental já existe). Registra-se ainda, 

conforme consignado neste item, que a adoção da Estrutura Alternativa será uma opção (faculdade) dos 

acionistas à atual sistemática do dividendo mínimo obrigatório. Assim, se a Estrutura se mostrar “cara”, caberá 

aos acionistas sopesarem os ônus e bônus e tomarem a melhor decisão.  
257 Vale lembrar que já existem no âmbito do mercado de capitais prazos mais breves para a tomada de decisão de 

acionistas (notadamente de acionistas não controladores). Nesse sentido, o art. 9º-A da Instrução CVM nº 476, 

de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, prevê o prazo para exercício do direito de prioridade no âmbito de 

oferta primária de ações, bônus de subscrição, debêntures conversíveis em ações ou certificados de depósito 

desses valores mobiliários, distribuída com esforços restritos, deva ser de, no mínimo, 5 dias úteis contados da 

divulgação do fato relevante que informa sobre a realização da oferta (sendo prática corriqueira o 

estabelecimento deste prazo mínimo). 
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Recomenda-se, também, que as normas atualmente dispostas nos arts. 197 (retenção 

de lucro a realizar) e 202, §4º da Lei das Sociedades por Ações (retenção de dividendo mínimo 

obrigatório em razão da situação financeira da companhia) também sejam contempladas no 

âmbito do regime jurídico da Estrutura Alternativa, visto que, nestas situações a distribuição de 

proventos poderá ser prejudicial aos interesses da companhia. Para as duas situações, propõe-

se que a possibilidade de retenção abranja até a totalidade do Lucro Distribuível, dado que: (i) 

a Estrutura Alternativa não contemplará o mecanismo do dividendo mínimo obrigatório, 

portanto, não haverá razão de tutela de apenas parte do lucro a se distribuir; e (ii) a despeito da 

literalidade do art. 197, a sistemática da Lei das Sociedades por Ações já impõe a possibilidade 

de retenção de quaisquer dividendos, sejam eles dividendos mínimos obrigatórios ou 

dividendos adicionais ao dividendo mínimo obrigatório, nos casos de apuração de lucro não 

realizado258. 

As normas que regulamentarem as situações mencionadas no parágrafo anterior 

devem imputar à administração o ônus de demonstrar as razões para a deliberação sobre a 

retenção do Lucro Distribuível. Adicionalmente, caso essas situações ocorram, o lucro não 

distribuído deverá ser alocado à reserva correspondente (reserva de lucros a realizar e/ou 

reserva especial de dividendo obrigatório), tornando prejudicado o direito de escolha dos 

acionistas (entre cash dividends e stock dividends). Quando o lucro se realizar e/ou a situação 

financeira da companhia permitir, os montantes constantes das mencionadas reservas deverão 

ser colocados à disposição dos acionistas para que estes decidam sobre o recebimento de cash 

ou stock (observada, nesta situação, a faculdade da administração em deliberar a distribuição 

de 100% dos dividendos, sem que aos acionistas seja concedida a opção de escolha entre cash 

ou stock). 

Naturalmente, os efeitos tributários decorrentes da adoção da estrutura que ora se 

propõe deverão ser analisados e discutidos pelos especialistas da área, de forma que o melhor 

regime seja aplicável. O autor entende que para que a estrutura seja economicamente viável, a 

legislação não deveria tributar (a título de imposto de renda) a distribuição de stock, mas 

somente a distribuição de cash e/ou o ganho de capital auferido na alienação da ação no 

mercado secundário. 

Entende-se que a Estrutura Alternativa possa ser um bom mecanismo, uma vez que: 

(i) atribuirá a cada acionista o direito de decidir sobre o retorno anual (Lucro Líquido 

Distribuível) de seus investimentos; e (ii) incentivará/ encorajará a administração a ser mais 

 
258 Cf. BULHÕES PEDREIRA, José Luiz; LAMY FILHO, Alfredo (eds.). Direito das Companhias. 2. ed. atual. e 

ref. Rio de Janeiro: Forense, 2017, pp. 1232 e 1233. 
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transparente, uma vez que para reter valores a administração precisará convencer os acionistas, 

individualmente, de que aquele valor distribuível a título de dividendos poderá se multiplicar 

no longo prazo, caso seja utilizado para novos investimentos da companhia259. 

Há de se salientar que a Estrutura Alternativa não é uma completa inovação no 

âmbito do Direito Comparado. Na França, o Código Comercial faculta à assembleia geral 

aprovar o pagamento de dividendos em stock, sendo que, neste caso, cada acionista terá o direito 

de escolher se o recebimento do provento se dará de fato em stock ou em cash260, por meio de 

um mecanismo similar ao aqui proposto para a Estrutura Alternativa. 

Os defensores da dinâmica atual da Lei das Sociedades por Ações poderiam 

argumentar que a Estrutura Alternativa trará um grande ônus à administração, dada a falta de 

previsibilidade dos montantes disponíveis para investimento de um exercício social para o 

outro. De fato, a sistemática ora proposta visa garantir a cada acionista a previsibilidade (e 

discricionariedade) sobre o quantum do lucro líquido a ser recebido como cash anualmente, em 

detrimento da proposta da administração nesse sentido.  

Entretanto, há de se recordar que o texto atual não garante essa previsibilidade à 

administração, mas sim aos acionistas controladores261. Portanto, nas companhias com capital 

disperso essa “tensão” da administração já é muito maior, visto que aos acionistas titulares de 

uma pequena parcela do capital votante caberá a atribuição de determinar a destinação de todo 

o lucro líquido da companhia (inclusive, determinar que todo ele seja distribuído). Já nas 

companhias com controle definido, é possível que haja um maior alinhamento entre os 

acionistas controladores e a administração. Assim, nesses casos, certamente a administração 

terá uma previsibilidade sobre a decisão relacionada à maior parte do lucro líquido (ou seja, ao 

quantum cuja decisão recairá aos acionistas controladores). 

Importante lembrar que, conforme abordado na Introdução deste trabalho, o intuito 

do legislador que positivou a Lei das Sociedades por Ações ao introduzir o mecanismo do 

 
259 Sobre esse aspecto vale uma breve abordagem sobre os ensinamentos de AZEVEDO: “O ativismo nessas 

companhias [de controle estável e permanente] tem por objetivo, em última análise, restringir a priori a extração 

de benefícios privados pelo acionista controlador e exigir dos administradores a estrita observância de seus 

deveres legais , buscando promover o alinhamento dos interesses do majoritário com os interesses dos demais 

acionistas”. Mais adiante complemento o mencionado autor: “(...) o ativismo societário resulta na maior 

fiscalização dos administradores de companhia aberta de capital pulverizado, reduzindo a possibilidade de 

surgimento do poder de controle gerencial e dos denominados ‘conflitos de agência’ dele decorrentes”, v. 

AZEVEDO, Luís André N. de M. Ativismo dos investidores institucionais. In: FRANÇA, Erasmo Valladão 

Azevedo e Novaes (Org.). Direito Societário Contemporâneo II. São Paulo: Malheiros, 2015, pp. 378 e 379. 

Nesse sentido, acredita-se que a adoção da Estrutura Alternativa ajudaria os investidores não controladores no 

âmbito de seus esforços de fiscalização da administração e redução dos custos de agência. 
260 Cf. nota 129 supra. 
261 Cf. art. 132, inciso II da Lei das Sociedades por Ações. 
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dividendo mínimo obrigatório foi o de retirar da assembleia geral a discricionariedade sobre o 

quantum do resultado do exercício a ser distribuído aos acionistas.  

Também conforme já visto no item 5.4 A razão da existência do dividendo mínimo 

obrigatório deste trabalho, o dividendo mínimo obrigatório só atende à intenção do legislador 

no montante do lucro líquido correspondente ao percentual estatutário convencionado como de 

distribuição anual mandatória (que, nas companhias abertas, na maioria dos casos é igual a 25% 

do lucro líquido). Os usuais ¾ restantes permanecem, portanto, sujeitos à decisão majoritária 

em sede de assembleia geral, observadas as regras do estatuto social de cada companhia, e os 

arts. 193 a 199 e 202, §§ 4º e 6º da Lei das Sociedades por Ações.  

Dessa forma, o autor deste trabalho acredita que a Estrutura Alternativa atenderia 

de forma mais eficaz a intenção do legislador de 1976 ao retirar da assembleia geral a 

discricionariedade sobre a distribuição do lucro e atribuí-la a cada acionista, individualmente. 

Adicionalmente, acredita-se que a Estrutura Alternativa eliminaria incongruências do atual 

regime vigente que instituiu o mecanismo do dividendo mínimo obrigatório, mas deixou 

margem de discussão sobre o seu percentual mínimo a ser definido no estatuto social. 

 

7.5. Mecanismo similar já adotado no Brasil: o aumento de capital que permite a 

integralização de crédito de dividendos ou juros sobre o capital próprio declarados 

 

A prática de companhias abertas nos mostra que já existe no País mecanismos que 

visam conceder aos acionistas, individualmente, a faculdade de reter recursos próprios 

decorrentes da distribuição de dividendos na companhia em troca do recebimento de 

determinada quantidade de novas ações da mesma companhia. Um exemplo é a estrutura de 

distribuição de dividendos atrelada ao aumento de capital mediante emissão de novas ações 

para subscrição privada262. No âmbito desta estrutura, o Conselho de Administração aprova, em 

um mesmo ato: 

 

(i) a declaração de dividendos; e 

 

 
262 A mencionada estrutura foi implementada, por exemplo, pela Itaúsa – Investimentos S.A. em 2018. Cf. ata 

disponível em 

https://www.rad.cvm.gov.br/ENET/frmExibirArquivoIPEExterno.aspx?NumeroProtocoloEntrega=597170. 

Acesso em 29 mar 2021, às 17:45h. A mesma estrutura foi implementada pela Itaúsa também em 13 fev 2017. 

Cf. ata disponível em 

https://www.rad.cvm.gov.br/ENET/frmExibirArquivoIPEExterno.aspx?NumeroProtocoloEntrega=548211. 

Acesso em 29 mar 2021, 18:02h. 

https://www.rad.cvm.gov.br/ENET/frmExibirArquivoIPEExterno.aspx?NumeroProtocoloEntrega=597170
https://www.rad.cvm.gov.br/ENET/frmExibirArquivoIPEExterno.aspx?NumeroProtocoloEntrega=548211
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(ii) o aumento privado do capital social, mediante emissão de novas ações, o 

qual admite a subscrição por meio de pagamento à vista, em dinheiro ou 

mediante compensação de créditos originários dos dividendos 

declarados na mesma data. 

 

Tal qual como retratado por Goshen em Shareholder dividend options e no mesmo 

sentido da Estrutura Alternativa descrita no item anterior deste trabalho, a estrutura descrita 

possibilita ao acionista escolher entre (i) receber cash dividends; ou (ii) receber ações da 

companhia em substituição aos dividendos eventualmente pagos em dinheiro (stock dividends).  

Importante destacar que tanto na Estrutura Alternativa quanto na estrutura em 

análise foi atribuído (ou no caso das propostas, pretende-se atribuir) a cada acionista a opção, 

faculdade, possibilidade de escolha entre uma alternativa e outra e não uma imposição da 

própria companhia. Igualmente interessante o fato de que, no caso em análise, os créditos 

aceitos a título de integralização no âmbito do aumento de capital decorriam de dividendos 

declarados em adição ao mínimo obrigatório, talvez por precaução quanto à possibilidade de 

questionamento por parte de acionistas contrários à realização do aumento de capital ou da 

Comissão de Valores Mobiliários. 

Ainda que não seja o objeto principal deste trabalho, entende-se ser juridicamente 

adequada a estrutura analisada, bem como acredita-se que não haveria argumentos legais 

capazes de impedir a efetivação de proposta similar que aceitasse como forma de pagamento 

da subscrição das ações créditos decorrentes de dividendos mínimos obrigatórios declarados, 

por todas as razões já apresentados neste trabalho, em especial àquelas que atribuem ao 

dividendo um caráter derrogável, renunciável e não essencial.  

A Estrutura Alternativa apresenta-se, dessa forma, como uma proposta ainda mais 

relevante, na medida em que se encaixa no contexto de operações já realizadas por companhias 

abertas nacionais. Assim, para além das questões de ordem jurídica já tratadas neste trabalho, a 

efetivação do aumento de capital que aceita a capitalização de créditos oriundos de dividendos 

declarados faz da Estrutura Alternativa um mecanismo de maior relevância prática. 
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8 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No âmbito deste trabalho foi proposta a discussão sobre a possibilidade de 

acionistas definirem como zero o percentual estatutário do dividendo mínimo obrigatório. Para 

tanto, deparou-se com um regime jurídico que visa tutelar interesses diversos existentes a partir 

da relação triangular acionistas – sociedade – credores, conforme retratado na figura abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

As partes envolvidas na relação triangular retratada acima podem ser descritas da 

seguinte forma: (i) os credores são terceiros superavitários que se propõem a emprestar dinheiro 

à sociedade em troca de determinado rendimento; (ii) os acionistas são agentes também 

superavitários que acreditam que a atividade empresarial exercida pela sociedade é capaz de 

gerar valor (lucro) e, para tanto, estão dispostos a aportar dinheiro na sociedade (ou adquirir 

valores mobiliários representativos de seu capital) e assumir o risco inerente aos investimentos 

de renda variável; e (iii) a sociedade anônima é a pessoa jurídica constituída para a realização 

de uma ou mais atividades empresariais, com o fim último de verificação de lucro social. 

As vontades dessas partes ora caminham juntas, ora se opõem. Por exemplo, assim 

como os acionistas, os credores esperam que as atividades exercidas pela sociedade se 

demonstrem verdadeiramente lucrativas. Pensam assim, pois almejam garantir a preservação 

da capacidade de pagamento da sociedade até o momento de quitação do crédito de que são 

titulares. Por outro lado, enquanto os acionistas podem demandar uma maior distribuição de 

SOCIEDADE 

  
ACIONISTAS 

  
CREDORES 

Figura 1: Relação triangular acionistas – sociedade – credores 

Figura elaborada pelo autor deste trabalho. 

$ $ 

Legenda Figura 1 

$: recursos 
      : regime de proteção legal  
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proventos pela sociedade, os credores tenderão a lutar para que os ganhos auferidos pela 

sociedade sejam retidos, reduzindo, assim, o risco de crédito. 

O risco dos credores, naturalmente, é um risco de crédito, portanto, ainda que os 

credores torçam pela prosperidade da sociedade, um maior desempenho empresarial não irá 

resultar, em regra263, num maior retorno aos credores; no máximo, significará redução do risco 

de inadimplemento. Diferentemente, o risco dos acionistas é um risco de equity, em que o 

desempenho empresarial está intimamente ligado tanto ao retorno do investimento quanto à 

preservação do investimento aportado.  

Do ponto de vista jurídico, salvo disposição convencional em contrário, não há 

vínculo direto na relação acionistas – credores. A obrigação de pagamento é da sociedade, não 

havendo os credores o que reclamar dos acionistas. No mesmo sentido, salvo cláusula contratual 

em contrário, no momento da aprovação da destinação do resultado da sociedade os acionistas 

não precisam do consentimento dos credores, mas apenas da observância dos comandos legais. 

Há, dessa forma, vínculo legal entre a sociedade e os credores (obviamente assumindo a 

existência do crédito), assim como o vínculo sociedade – acionistas, dado todo arcabouço que 

institui direitos e deveres a sociedade e acionistas inerentes a essa relação. 

Do ponto de vista decisório, os acionistas possuem, portanto, maior ingerência 

sobre a política de distribuição de proventos da sociedade do que os credores264. E essa é uma 

das preocupações do regime jurídico existente. 

A Lei das Sociedades por Ações impõe que cinco por cento do lucro líquido do 

exercício sejam destinados para a formação da reserva legal antes de qualquer outra 

destinação265. A determinação legal visa, claramente, preservar a capacidade de pagamento da 

companhia e a proteção de seu patrimônio, uma vez que os montantes da reserva legal somente 

poderão ser utilizados para compensar prejuízos e aumentar o capital social. Ou seja, permitiu 

o legislador que a definição sobre a destinação do lucro líquido das sociedades fosse definida 

 
263 Diz-se em regra, porque, normalmente as taxas incidentes sobre o principal tomado pela companhia não estão 

atreladas ao seu resultado. Não há, entretanto, comando da Lei das Sociedades por Ações que vede essa 

estipulação. O art. 56, por exemplo, estabelece que a debênture poderá assegurar ao seu titular juros, fixos ou 

variáveis, participação no lucro da companhia e prêmio de reembolso. 
264 Apesar do maior poder decisório dos acionistas sobre as políticas a serem adotadas pela sociedade, é importante 

registrar que os credores podem impor contratualmente determinadas obrigações de não fazer à sociedade. Por 

exemplo, conforme costumeiro em contratos financeiros celebrados entre companhias e instituições financeiras 

há cláusulas de vencimento antecipado (accelaration) que listam de forma exaustiva certos eventos (a maioria 

dos quais depende de uma ação ou omissão da companhia para se verificar) que caso ocorram provocarão o 

vencimento antecipado de todo crédito concedido pela instituição financeira à sociedade. 
265 Limitados ao montante anual correspondente a 20% do capital social, observado ainda que a reserva legal 

poderá deixar de ser constituída quando o montante da reserva legal somado ao montante da reserva de capital 

totalizar 30% do capital social. 
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por seus acionistas sem a necessidade de anuência dos credores. Em contrapartida, impôs à 

sociedade (e, indiretamente, aos acionistas) a obrigatoriedade de retenção de parte do lucro 

líquido como forma de preservação de sua capacidade de pagamento. 

Conforme exposto no item 3.1 Responsabilidade limitada, patrimônio especial 

(personalidade jurídica) e capital social deste trabalho, alguns avanços legislativos do Direito 

Comercial decorreram de anseios de particulares que demandaram ajustes normativos em razão 

do racional econômico envolvido nas relações comerciais praticadas. Por exemplo, a 

responsabilidade limitada surgiu como demanda dos acionistas de segregação do seu 

patrimônio pessoal do patrimônio do empreendimento, como incentivo ao fomento ao 

empreendedorismo266.  

Outros avanços legislativos, entretanto, surgiram como forma de garantir uma 

inovação legislativa anterior. Por exemplo, o capital social e todo regime de proteção de 

credores de sociedades por ações emergem como forma de garantir que a limitação da 

responsabilidade das sociedades seja um instituto factível. Se por um lado, o legislador garantiu 

aos acionistas a tão almejada limitação da responsabilidade da companhia, por outro, como 

contrapartida, instituiu um mecanismo que concedesse aos credores maior previsibilidade sobre 

o adimplemento da obrigação creditícia que possui contra a sociedade. 

É neste contexto que está inserida a reserva legal. A reserva legal é um dos 

mecanismos escolhidos pelo legislador para possibilitar a distribuição anual de dividendos sem 

que seja necessário ouvir os credores. 

A despeito da inexistência de vínculo direto na relação acionistas – credores, a 

legislação impôs aos acionistas a observância de certos preceitos legais que, indiretamente, 

visam tutelar direito dos credores. Nesse sentido, conforme detalhado na Figura 1 acima, nesta 

relação triangular os credores disponibilizam (emprestam) recursos à sociedade, assumindo a 

existência de um regime de proteção legal que visa eminentemente a preservação da capacidade 

de pagamento da sociedade. Igualmente, a sociedade ao distribuir proventos (e transferir 

recursos aos acionistas) o faz sob a existência do mesmo regime legal de proteção dos credores. 

Sobre essa dinâmica, importante destacar os ensinamentos de Reale267 que ao dispor 

sobre norma cogente afirmou que “quando certas regras amparam altos interesses sociais, os 

 
266 Nesse sentido, vale citar: “Os estudos sobre a história do Direito Comercial mostraram que essa área está em 

constante evolução, sofrendo alterações instantâneas e apresentando novas relações. O Direito Comercial 

nasce, renasce, inventa e se reinventa assim: dos usos e costume, da criação fática em detrimento de uma 

imposição legal.” (MOURA, Marcelo Martins. Muito além da lei: o papel do STJ na concretização das normas 

do Direito Comercial. 2014. 77 f. Monografia (graduação) – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo 

Horizonte, 2014, Faculdade de Direito. 
267 REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 131. 
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chamados interesses de ordem pública, não é lícito as partes contratantes disporem de maneira 

diversa”. Na situação em análise, os interesses sociais são aqueles que visam garantir a 

prosperidade da atividade empresarial, congregando vontades de acionistas, credores, da 

sociedade e até da coletividade afetada pelo desenvolvimento da empresa. Diante dessas 

circunstâncias, optou o legislador por retirar dos particulares a possibilidade de se estabelecer 

regra diferente.  

Outra relação triangular existente atinente à questão da destinação do resultado do 

exercício é a aquela existente entre controladores – sociedade – não controladores, conforme 

representada na figura abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As partes envolvidas nesta segunda relação triangular podem ser descritas da 

seguinte forma: (i) a sociedade anônima, que é dirigida por seus administradores que, guiados 

por seus deveres legais, tendem a optar por tomadas de decisões mais conservadoras, no sentido 

de garantir a perpetuidade e prosperidade das atividades desenvolvidas; (ii) os acionistas 

controladores, que são responsáveis por eleger a maioria dos membros do conselho de 

administração e orientar o funcionamento dos órgãos da administração; e (iii) os acionistas não 

controladores, que acreditam na capacidade da sociedade em gerar valor (lucro) e, para tanto, 

estão dispostos a aportar dinheiro na sociedade (ou adquirir valores mobiliários representativos 

de seu capital) e assumir o risco inerente aos investimentos de renda variável. 

Os anseios principais da sociedade, acionistas controladores e acionistas não 

controladores apontam para a mesma direção: a maximização do lucro a ser gerado pela 

SOCIEDADE 

  CONTROLADORES               NÃO  

CONTROLADORES 

Figura 2: Relação triangular acionistas controladores – sociedade – não controladores 

Figura elaborada pelo autor deste trabalho 

$ $ 

Legenda Figura 2 
$: recursos 

      : regime de proteção legal  
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sociedade. Entretanto, ao contrário da relação acionistas - credores da Figura 1268, existe vínculo 

jurídico entre acionistas controladores e acionistas não controladores, conforme disciplinado 

pela Lei das Sociedades por Ações.  

Há, todavia, anseios divergentes relacionados a forma de perseguição do objetivo 

último, os momentos de sua execução e, fundamentalmente, a forma de materialização pelo 

acionista do lucro gerado pela sociedade. Os acionistas controladores mais alinhados com a 

administração269 tendem a adotar política de distribuição de resultados mais conservadora, 

garantindo assim, a perpetuidade dos negócios da companhia e a preservação do investimento 

aportado no longo prazo. Os acionistas não controladores, por sua vez, podem estar propensos 

a políticas mais generosas, seja pelo anseio de um ato afirmativo que indique que o trabalho da 

administração está sendo bem-feito270, seja simplesmente por uma demanda de resultados 

imediatos ou até mesmo pela propensão à assunção de maior risco271. 

 Essa divergência de interesses restou evidente dadas as políticas de retenção 

adotadas por algumas sociedades anônimas durante as décadas de 1940 a 1970. Como se viu 

neste trabalho, o regime do revogado Decreto-Lei nº 2.627 permitia que a maioria dos acionistas 

reunidos em assembleia geral ordinária definissem o quantum do lucro líquido a ser distribuído 

aos acionistas, nos casos de omissão estatutária. 

Preocupado com essa prática, o legislador de 1976 positivou um regime baseado 

em duas premissas: (i) o lucro líquido não distribuído na forma de dividendos deverá ter uma 

das finalidades expressamente autorizadas em lei (possibilidades exaustivas de retenção); e (ii) 

o estatuto social deve estabelecer a parcela mínima do lucro líquido que será obrigatoriamente 

distribuída anualmente a título de dividendos aos acionistas (dividendo mínimo obrigatório), 

sob pena de, não o fazendo, sujeitar-se ao percentual legal de 50% do lucro líquido. 

Ao consagrar o sistema de destinação específica do lucro líquido, o legislador 

limitou a discricionariedade dos acionistas controladores e da administração272 no que tange à 

retenção de recursos e à utilização dos mesmos, conferindo, por consequência, aos acionistas 

não controladores maior previsibilidade sobre o assunto. Ao instituir o mecanismo do dividendo 

 
268 Conforme se viu, não há vínculo entre acionistas e credores. 
269 Em muitas ocasiões os acionistas controladores também são membros da administração (quer membros do 

conselho de administração, quer membros da diretoria, quer dos dois). 
270 Usualmente, acionistas não controladores não participam da administração das sociedades e essa distância das 

discussões e principais decisões empresariais podem provocar certa desconfiança sobre as orientações dos 

negócios. 
271 Vale observar que o capital aportado pelos acionistas controladores tende a ser maior do que o capital aportado 

pelos acionistas não controladores, o que pode fazer com que estes estejam mais propensos a riscos do que 

aqueles. 
272 Representada na relação triangular da Figura 2 como a própria sociedade. 
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mínimo obrigatório, visou atribuir ainda mais previsibilidade aos acionistas ao forçar o 

estabelecimento de um percentual mínimo anual a ser distribuído a título de dividendos. 

 Aqui vale um breve parêntese para lembrar que o anteprojeto original da Lei das 

Sociedades previa um percentual mandatório de distribuição de dividendos (50% do lucro 

líquido) que seria aplicável indiscriminadamente a todas as companhias. Felizmente, pressões 

bem-intencionadas da época levaram os próprios autores à conclusão de que, certamente, o 

Estado não é a melhor figura para estabelecer a política de repartição de resultados para a 

sociedade. Ressalte-se: há vínculo entre acionistas controladores e acionistas não controladores, 

de forma que a positivação de normas mais flexíveis que permitam a estes acionistas a 

manifestação de vontade caso a caso é preferível em face da utilização de normas de caráter 

cogente. 

É inegável que o sistema da Lei das Sociedades por Ações reduziu a 

discricionariedade da assembleia geral na deliberação sobre a destinação do lucro líquido. Mas, 

do ponto de vista quantitativo, o fez apenas sobre a parcela do lucro líquido correspondente ao 

dividendo mínimo obrigatório, o que, usualmente é igual a 25% do lucro líquido do exercício. 

Assim, perpetuou a tão questionada discricionariedade da maioria no que tange à destinação da 

maior parte do lucro líquido verificado. Permitiu, ainda, por opção legislativa, que os acionistas 

fixem qualquer percentual a título de dividendo mínimo obrigatório. 

Conforme defendido ao longo deste trabalho (i) o direito essencial de participação 

no lucro social é direito distinto do direito ao recebimento do dividendo; e (ii) do ponto de vista 

objetivo e quantitativo, não há limite mínimo para o estabelecimento de um percentual do 

dividendo mínimo obrigatório estatutário. Nesse sentido, concluiu-se, em vista do que dispõe 

art. 5º, inciso II da Constituição da República273 (que consagrou o princípio da legalidade no 

ordenamento jurídico pátrio), que podem os acionistas definirem como zero o percentual 

estatutário do dividendo mínimo obrigatório, desde que (i) possuam motivo legítimo para tal274; 

(iii) indiquem no estatuto social, de forma detalhada, a destinação de 100% do lucro líquido do 

exercício; e (iii) indiquem no estatuto social as formas alternativas de participação no lucro 

social da sociedade. 

Afirmou-se também neste trabalho que o mecanismo do dividendo mínimo 

obrigatório visou fundamentalmente retirar da maioria dos acionistas a decisão sobre o quantum 

 
273 “II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. 
274 Nesse sentido, reafirmamos que a tese que aqui se defende não deve ser tomada como manobra argumentativa 

daqueles que se valem da existência de estruturas autorizadas para executar ideias cujas finalidades não merecem 

amparo na lei. 
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anual a ser distribuído a título de dividendos. Mas mesmo em seu aspecto último, falhou, visto 

que o percentual estatutário do dividendo mínimo obrigatório é aprovado pela maioria dos 

acionistas com direito a voto. Ou seja, em última análise, a parcela mínima do lucro distribuível 

a título de dividendos continua sendo determinada pela maioria dos acionistas detentores de 

voto. E ainda oferece aos acionistas dissidentes da deliberação que aprova a redução do 

dividendo mínimo obrigatório remédio insuficiente: a possibilidade de se retirar da companhia 

mediante pagamento do valor patrimonial da ação, salvo disposição estatutária que preveja 

critério mais benéfico. 

Dessa forma, acredita-se que o mecanismo do dividendo mínimo obrigatório, 

embora dotado das melhores intenções: (i) não retira da maioria dos acionistas a 

discricionariedade para a definição sobre a parcela do lucro líquido a ser distribuída a título de 

dividendos aos acionistas; (ii) possibilita que a maioria dos acionistas continuem tendo o poder 

de determinar a destinação da maior parte do lucro líquido (nos casos usuais de dividendo 

mínimo obrigatório igual 25%), observadas as disposições dos arts. 193 a 197, 199 e 202, §§4º 

e 6º; e (iii) possibilita a determinação de parcela insignificante (ou mesmo parcela alguma) a 

ser distribuída a título de dividendos275. 

Assim, concluiu-se que, tal qual os autores do anteprojeto original da Lei das 

Sociedades por Ações, o legislador de 1976 compreendeu as incongruências da sistemática de 

destinação do resultado do Decreto-Lei nº 2.627, mas propôs alternativa imperfeita, ao limitar 

as decisões da maioria, sem conceder, entretanto, maiores poderes decisórios à minoria. 

O problema: a competência outorgada na decisão sobre a destinação do lucro anual. 

O erro do legislador: não transferir essa competência para a parte mais interessada (e tutelada, 

inclusive pelo mecanismo do dividendo mínimo obrigatório) do processo decisório sobre a 

destinação do lucro, cada acionista considerado individualmente. 

E o problema poderá ganhar ainda mais relevância na medida em que em uma 

mesma sociedade existam acionistas não controladores que queiram receber dividendos e 

acionistas não controladores que prefiram reter dividendos na companhia em troca da aposta 

em uma maior rentabilidade futura da participação investida. Essa possibilidade poderá se 

mostrar bastante frequente caso o Congresso Nacional aprove lei que retire a isenção do imposto 

 
275 Não obstante, é preciso reconhecer que o mecanismo do dividendo mínimo obrigatório foi bem-sucedido em 

sua intenção de induzir as companhias a adotarem política de distribuição de parcela significativa do lucro 

líquido do exercício. Conforme pesquisa realizada no âmbito deste trabalho, em maio de 2020, das 142 

companhias abertas cujas ações eram admitidas à negociação no Novo Mercado, 126, ou seja 89%, possuíam 

em seus estatutos previsão de dividendo mínimo obrigatório no percentual de 25% do lucro líquido ajustado nos 

termos da lei. 
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de renda incidente sobre os dividendos, incentivando os acionistas a preterirem políticas de 

distribuição de resultado generosas em face de políticas mais restritivas. 

Conforme abordado no item 7.1 Teorias econômicas sobre a distribuição de 

dividendos/ retenção de lucros – as razões que levam acionistas a preferir ações pagadoras de 

dividendos deste trabalho, as razões que levam investidores a preferirem uma política de 

distribuição mais ou menos generosa são as mais variadas, inclusive de cunho pessoal, o que 

vai de encontro à essência de um processo decisório colegiado (como é o caso de decisões 

tomadas em sede de assembleia geral) que visa, essencialmente, o bem comum. 

O mecanismo capaz de retirar definitivamente a competência da maioria dos 

acionistas sobre a destinação do lucro líquido e possibilitar o direito individual de escolha de 

cada acionista sobre a destinação do lucro líquido do exercício é a Estrutura Alternativa276, 

conforme apresentada no item 7.4 Direito individual de escolha do acionista: cash dividends x 

stock dividends – A adaptação do mecanismo da Shareholder Dividend Options à estrutura 

legislativa nacional deste trabalho. Adicionalmente, acredita-se que a Estrutura Alternativa, 

caso adotada por uma companhia, trará outros benefícios à sociedade, tais como: maior 

empenho dos administradores e maior transparência sobre os atos praticados por eles277. 

 

  

 
276 A Estrutura Alternativa consagraria o que o autor deste trabalho nomeou como o direito individual de escolha 

sobre a destinação da fração do resultado correspondente à sua participação no capital social ou simplesmente 

direito individual de escolha. 
277 Nesse sentido, cf. ZENONOS, Maria. The dividend policy in Europe: the cases of the UK, Germany, France 

and Italy, p. 191. (Unpublished Doctoral thesis). Jun., 2003. City University London, London, 2003: “There are 

many ways of reducing agency costs. Dividends have been proposed as a mechanism to mitigate agency 

problems between the company's management and shareholders and to serve as one means of monitoring or 

bonding management performance. The agency perspective of dividend policy asserts that cash payments to 

shareholders may reduce agency problems by increasing the frequency of external capital raising, and 

associated monitoring by investment bankers and investors. For example, banks will require a careful analysis 

of the creditworthiness of the firm, and market will require prospectus filings for the new equity issues. Thus, 

outside suppliers of capital help to monitor the owner-manager on behalf of outside equity owners”. 
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