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RESUMO 

 

A introdução da disciplina dos juros sobre o capital próprio no ordenamento jurídico 

brasileiro em 1995, com a edição da Lei 9.249/95, suscitou muitos questionamentos para os 

operadores do direito. De um lado, esse dispositivo legal permitiu a contabilização dos 

valores pagos sob esse título como despesa da pessoa jurídica pagadora para fins de dedução 

da base de cálculo do IRPJ/CSLL. De outro, condicionou o pagamento dos juros a limites, 

como a existência de lucros no período ou na conta de lucros acumulados, o que não se 

coaduna com o regime jurídico dos juros previstos no Código Civil. Em adendo, estabeleceu 

como base de cálculo para pagamento dos juros sobre capital próprio a conta do patrimônio 

líquido, excluída a conta de reserva de reavaliação de bens e direitos da pessoa jurídica, e 

como alíquota a variação da TJLP do período, o que é no mínimo uma forma sui generis de 

se calcular uma taxa de juros.  A Receita Federal do Brasil, visando regulamentar a referida 

lei definiu instruções normativas que determinavam a classificação dos juros sobre capital 

próprio como despesas para quem paga e como receitas para quem recebe.  A CVM, por seu 

turno, também baixou regulamentação sobre a matéria, determinando que os juros sobre o 

capital próprio sejam classificados na conta de lucros acumulados da pessoa jurídica 

pagadora e também da pessoa jurídica recebedora. Essa última poderá ser considerada 

apenas quando pelo método da equivalência patrimonial e desde que os juros sobre o capital 

próprio ainda estejam integrando o patrimônio líquido da investida. A possibilidade de 

imputação dos juros sobre capital próprio aos dividendos obrigatórios trouxe mais dúvidas 

sobre a real natureza jurídica desses juros, dando espaço para muitos questionamentos sobre 

qual regulamentação aplicar, se a da CVM ou a da Receita Federal. A pouca clareza da Lei 

corrobora os questionamentos sobre a incidência do PIS/COFINS sobre o recebimento dos 

juros sobre capital próprio. Diante desse cenário, o presente trabalho busca enfrentar os 

principais aspectos polêmicos da legislação que regula o instituto, demonstrando posições 

doutrinárias e jurisprudenciais sobre a matéria e concluindo, com a posição deste autor, 

sobre a natureza jurídica dos juros sobre o capital próprio. 

 

Palavras-chave: lucros, dividendos, imposto, juros sobre capital próprio, societário 

 



 

ABSTRACT 

 

An introduction of the discipline about interest on capital in the Brazilian legal system in 

1995 with the publication of Law 9.249/95 brought many questions for operators of Law. On 

one hand, the referred legal provision allowed the accounting of amounts paid under this title 

as an expense of the paying legal entity for the deduction of the calculation basis of the 

IRPJ/CSLL. On the other hand, it’s conditioned the payment of interest to limits such as the 

existence of profits in the period or on account of accumulated profits, which is inconsistent 

with the legal regime of interest under the Civil Code. In addition, it’s established as a 

calculation basis for the payment of interest on capital the account of equity, excluding a 

reserve account of revaluation of assets and legal rights of the legal entity, and as percentage 

the variation of the LTIR during the period, which is at least a unique way to calculate an 

interest rate. The Federal Revenue in order to regulate the related bill has determined 

normative instructions that define the classification of interest on capital as expenditures for 

who pays and as revenues for who receives. The CVM, on its turn, has also determined a 

legislation on the matter by establishing that they should be classified in the retained 

earnings account of the paying as well as the receiving legal entity, the latter only when 

evaluated by the equity method and provided that the interest on capital is still integrating the 

equity of the investee. The possibility to impute the interest on capital to mandatory 

dividends also brought more questions about the actual legal nature of these, giving space to 

many questions about what rules apply, whether the CVM or the Federal Revenue. 

Moreover, the lack of clarity of the Law confirms the questions about the incidence of 

PIS/COFINS on the receipt of interest on capital. In this scenario, this work aims to tackle 

the main controversial aspects of the law that governs the institute, demonstrating doctrinal 

and jurisprudential positions on the matter and concluding with the author's position on the 

legal nature of the interest on capital. 

 

Key-words: Profits, tax, interest, dividends, corporate law 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho de pesquisa busca empreender uma análise sobre os aspectos 

societários e tributários dos juros sobre o capital próprio, cujo regime jurídico foi 

disciplinado pela Lei 9.249/95. O instituto foi introduzido no ordenamento jurídico 

brasileiro com o intuito de estimular a atividade produtiva e de compensar a extinção da 

possibilidade de correção monetária das demonstrações financeiras das sociedades 

empresárias. Também pode-se afirmar que os juros sobre o capital próprio foram criados 

como alternativa de remuneração dos sócios das sociedades empresárias sujeitas ao 

regime de apuração do lucro real. Essa opção está sujeita a duas restrições, quais sejam: 1. 

a necessidade de existência de lucros no exercício ou na conta de lucros acumulados ou na 

conta de reserva de lucros, pelo menos duas vezes superior ao valor que se pretende 

distribuir; 2. limitação do valor a ser distribuído a, no máximo, o equivalente  a TJLP 

incidente sobre o patrimônio líquido da sociedade empresária pagadora. 

 

Abordamos, nesta investigação, diversas questões relativas ao tema. 

Tomamos de início aquelas atinentes à teoria da empresa, que apresenta essa instituição 

como sendo, a partir do século XX, a base da atividade econômica. Consideramos as 

formas de assimilação desse fenômeno econômico social nas legislações de diversos 

países, notadamente da Itália, no Código Civil de 1942. A empresa, concebida no trabalho 

como sinônimo de atividade econômica, é nosso ponto de partida, pois, sem ele, o estudo 

dos juros sobre o capital próprio seria inócuo.  

 

Inúmeras reflexões podem ser suscitadas no tocante ao advento dos 

fenômenos da globalização e das políticas econômicas neoliberais, que relativizam as 

categorias que sempre moldaram os conceitos jurídico-políticos dominantes. Assim, a 

teoria da empresa representou um avanço na disciplina das relações econômicas, 

reposicionando o foco de atenção do Direito dos atos de comércio para um complexo de 

relações jurídicas heterogêneas - obrigacionais, reais, procedimentais e funcionais.  

 

Nesse contexto, entre os vários questionamentos que podem ser feitos, 

sobreleva-se o relativo às formas de pagamento dos sócios. Nesse campo, procuramos 

demonstrar que tanto os dividendos como os juros sobre o capital próprio são uma forma 

de participação do sócio no resultado – lucro - da sociedade empresária. 
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Por ressaltar caráter teórico, este trabalho foi resultado de pesquisa 

bibliográfica, fundamentando-se em obras de escritores brasileiros e estrangeiros, de natureza 

transdisciplinar, em diversas áreas do Direito - Civil, Comercial, Empresarial e Tributária. 

Muito embora tenhamos revisitado algumas obras tradicionais sobre o objeto desta 

investigação, constatamos a necessidade de se repensarem conceitos e teorias do Direito, de 

maneira geral, e dos juros sobre capital próprio, de maneira particular, tendo como 

pressuposto de estudo a realidade social vivenciada nessas últimas décadas. 

 

Procuramos desenvolver uma análise que tivesse como paradigma a 

realidade social vivenciada contemporaneamente. Para isso, importaram-nos, 

principalmente, as interpretações feitas por autores atuais a respeito das teorias do Direito 

Empresarial, tais como Fábio Ulhoa Coelho, Modesto Carvalhosa, Fábio Konder 

Comparato, Andrade Filho, Manoel de Queiroz Pereira Calças e Serpa Lopes. 

Recorremos, portanto, a textos elaborados por juristas brasileiros contemporâneos, bem 

como por conceituados intérpretes das obras estrangeiras de maior relevância e prestígio. 

Procedemos, ainda a um estudo do direito comparado, para, sempre que possível, 

apresentarmos as visões, em contraposição, da doutrina e da jurisprudência nacional e 

estrangeira. 

 

Quanto à teoria de base, alguns autores estrangeiros foram ressaltados. Da 

Itália, exploramos os escritos de Alfredo Rocco, Tullio Ascarelli, Giuseppe Ferri, Giuselle 

Aulletta, Niccolò Salanitro e Francesco Galgano. Com relação ao Direito Americano, 

salientamos os estudos de James Cox, Angell e Ames, Adolf Berle e Gardiner Means. Quanto 

ao Direito Argentino, autores como Alberto Victor Veron, Efrain Hugo Richard,e Orlando 

Manuel Muiño, foram nossas referências. Destacamos, cuidadosamente, as teorias desses 

estudiosos, bem como as obras de alguns de seus intérpretes, com a devida ciência de que 

se tratam de “clássicos” que precisam ser, constantemente, resgatados pela academia.  

 

Relativamente aos autores brasileiros, servimo-nos dos ensinamentos de 

eminentes juristas. Assinalamos, nesta introdução, a presença de Carvalho de Mendonça, 

no que tange ao conceito de empresário; de Rubens Requião e Salomão Filho, para 

abordarmos os tipos de sociedades empresárias;  de Manoel de Queiroz Pereira Calças, 
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Darcy Araújo Miranda Júnior, Ricardo Guimarães Moreira,e Modesto Carvalhosa, para 

tratarmos das relações entre as sociedades limitadas e as sociedades anônimas. 

 

Ademais, enfocamos as teorias de Trajano de Miranda Valverde e Galgano, 

concernentes à natureza jurídica e à classificação das ações; as lições de Fábio Konder 

Comparato, Fábio Ulhoa Coelho e Waldírio Bulgarelli sobre a posição e a proteção dos 

sócios e acionistas, nos tipos societários; e dos estudos de  Carvalho de Mendonça, 

Modesto Carvalhosa,e Fran Martins,- dentre outros comercialistas de evidência - para 

questões relativas aos dividendos, sua natureza jurídica e sua classificação. No que tange 

ao procedimento para distribuição dos dividendos entre os acionistas, foram importantes 

as avaliações de José Edwaldo Tavares Borba, Haroldo Malheiros Duclerc Verçosa e 

também Roberto Fleury de Almeida Arruda Camargo. Finalmente, relativamente aos Juros 

sobre o Capital Próprio, não poderiam ser dispensados os comentários de Severino Silva, 

Serpa Lopes, Modesto Carvalhosa, Edmar Oliveira Andrade Filho, Alberto Xavier, 

Waldemar Ferreira, Vinícius Branco e Fábio Ulhoa Coelho. A pesquisa foi, ainda, apurada 

com contribuições de outros autores.  

 

Procedemos a uma leitura prévia, seletiva e crítico-reflexiva sobre o tema 

proposto, procurando produzir uma reelaboração pessoal das informações extraídas das 

leituras. Como método de procedimento, utilizamos o histórico, haja vista a necessidade 

de se pesquisar a evolução do Direito, considerando-se as transformações em seus 

conceitos, elementos e pressupostos. O método comparativo também norteou a realização 

desta pesquisa, na medida em que se procedeu à comparação de como eram as estruturas 

existentes antes do implemento legal, as que passam existir com seu advento e o que se 

verifica nesse horizonte, hodiernamente.  

 

Dado esse quadro de pesquisa, optamos, para apresentação dos resultados 

das investigações bibliográficas, de nossas análises e conclusões, a estruturação deste 

trabalho em três capítulos. 

  

O primeiro capítulo tem por objetivo abranger os principais aspectos e 

conceitos do direito societário. Traçamos, para isso, as linhas mestras do surgimento da 

teoria da empresa, num contexto econômico-social que demonstrava que a teoria dos atos de 

comércio já se tornara obsoleta para refletir a disciplina da atividade econômica nos Estados 
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Modernos pós-revolução industrial. Elaboramos, também, nesse capítulo, um estudo 

pormenorizado de cada um dos cinco tipos de sociedades empresárias, de acordo com a 

limitação da responsabilidade dos sócios, o tamanho e o tipo de atividade a ser exercida. São 

analisadas as sociedades nome coletivo, comandita simples, comandita por ações, limitada e 

anônima, relevando-se as diferenças em relação ao seu disciplinamento legal, comparando-se 

o regime jurídico adotado pelo ordenamento brasileiro com o aprovado pelas legislações 

argentina, espanhola, portuguesa. Procedemos, ainda, à comparação com os institutos 

correlatos nos Estados Unidos e Inglaterra, países típico do Common Law.  

 

Com base nesses estudos, procuramos, ainda no primeiro capítulo, 

introduzir a discussão sobre a correlação da sociedade limitada com a sociedade anônima, 

tratando da posição dos sócios nessas sociedades empresárias e dos tipos e ações existentes 

nas sociedades empresárias. Finalizamos essa parte do trabalho com um estudo sobre as 

vantagens das ações preferenciais negociadas no mercado de valores mobiliários e as  

disposições do Conselho Monetário Nacional para regulamentar a oferta pública de 

alienação de controle numa companhia de capital aberto.  

 

No segundo capítulo, elaboramos uma análise minuciosa dos aspectos 

societários e tributários dos dividendos para contrapô-los aos juros sobre o capital próprio, 

lembrando que ambos, embora não sejam sinônimos, têm natureza jurídica de participação 

no resultado - lucro - da sociedade empresária. Com relação aos dividendos, será inserida, 

de maneira geral, a visão sobre a forma de como podem ser divididos os lucros entre os 

acionistas, de acordo com a sua participação no capital social. Expomos, em viés 

histórico, as formas pelas quais se construiu o entendimento sobre a natureza jurídica dos 

dividendos, dos tribunais superiores, no Brasil.  

 

Exploramos, ainda, nesse capítulo, os tipos de dividendos - fixos, mínimos, 

diferenciais, cumulativos, além dos fictícios, obrigatórios e intermediários -, a partir de 

duas vertentes básicas, divididas, metodologicamente. A primeira diz respeito às 

sociedades anônimas; a segunda leva em conta a forma de participação dos cotistas nos 

lucros e nas perdas, em sociedades limitadas. Além disso, abordamos os aspectos 

societários, mormente os relativos à cumulatividade, ao exercício do direito de voto, à 

divisão dos dividendos entre os acionistas e às regras de tratamento tributário sobre o 

tema. 
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O terceiro capítulo assinala, especificamente, os “Juros sobre o Capital 

Próprio”. Sem desprezar a importância do levantamento histórico sobre o inst ituto, 

interessa-nos, nesse capítulo, responder a algumas questões que emergem sobre o assunto: 

qual conceito e natureza jurídica dos juros sobre o capital próprio?; qual a relação entre os 

juros sobre o capital próprio e os dividendos?; quem são os beneficiários dos juros sobre o 

capital próprio? A análise dessas questões leva-nos ao estudo dos aspectos societários e 

tributários relevantes que foram introduzidos pela nova disciplina da Lei 9.249/95.  

 

No que tange às considerações finais, procuramos realizar uma retrospectiva 

temática dos assuntos abordados ao longo do texto, sem nos furtarmos, porém, de 

mencionar algumas das constatações a que chegamos. 
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CAPÍTULO 1 – ASPECTOS RELEVANTES DO DIREITO SOCIETÁRIO PARA O 

ESTUDO DOS JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO 

 

Partindo-se da transição da teoria dos atos de comércio para a teoria da 

empresa, no direito estrangeiro e brasileiro, o objetivo do presente capítulo é fixar premissas 

sobre alguns aspectos do direito societário que serão utilizadas nos capítulos dois e três, 

dentre eles: o conceito de empresa, como sinônimo de atividade econômica explorada de 

forma organizada e centro das relações econômicas e sociais dos tempos atuais; a figura do 

empresário, como agente explorador da empresa e também da sociedade empresária, como 

principal forma de expressão do empresário.  Nesse contexto, é importante o apontamento das 

diferenças e principais características das sociedades anônimas e limitadas, como tipos 

societários mais utilizados para a exploração da empresa e, a partir daí, trazer o conceito de 

ação, como espécie de valor mobiliário, representativo de parcela mínima do capital social, a 

qual dá ao seu titular os deveres e direitos de sócios, dentre estes, o de participar nos lucros da 

sociedade.  

 

1.1 Teoria da empresa  

 

O ordenamento jurídico brasileiro adotou a teoria dos atos de comércio até 

2002, quando foi introduzida, no Código Civil, a teoria da empresa. A doutrina nunca 

conseguiu superar as dificuldades relativas à conceituação científica dos atos de comércio. 

REQUIÃO (2005, v. 1, p. 36) afirma que “desde que o direito privado historicamente se 

fracionou, pelo imperativo de interesses profissionais e políticos sem consistência científica, 

haveria os comercialistas de encontrar dificuldades em distinguir o ato comercial do ato 

civil”. 

 

O contexto histórico da publicação do Código Comercial Francês de 1807 é 

fundamental para ilustrar a razão pela qual as legislações mundiais da época optaram por um 

sistema objetivista, ainda que nenhuma das legislações tenha conseguido, de forma clara e 

objetiva, definir o seu conteúdo. Em 1807, vivia-se o clima da revolução francesa e dos seus 

preceitos de igualdade, liberdade e fraternidade. Assim, não havia ambiente para a 

manutenção de privilégios de classes, como a existência de uma legislação especial para os 

comerciantes. Como todos eram iguais perante a lei, a legislação deveria estabelecer um 
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critério objetivo para disciplinar juridicamente o comércio, sem qualquer tratamento especial 

em razão das pessoas. Esse é o espírito em que nasce a teoria objetiva dos atos de comércio. 

 

Segundo ÁLVARES (1982, p. 82-83), nunca existiu um conceito único de ato 

de comércio. As posições da doutrina oscilam em várias vertentes, podendo ser agregadas em 

três sistemas: 1. o sistema da enumeração; 2. o sistema da definição; e 3. o sistema de 

referência ou analogia - que combina o sistema da enumeração e aos atos enumerados vincula 

outros análogos.  

 

Os atos de comércio podem, ainda, ser classificados em objetivos, subjetivos e 

mistos. Os primeiros dizem respeito aos atos que a lei reconhece como mercantis, 

independentemente de quem os pratique. São classificados como subjetivos aqueles atos que 

somente são mercantis se forem praticados por comerciantes. São mistos os atos que, para 

uma das partes tem caráter comercial e para outra, caráter civil, como é o exemplo da compra 

e venda.  

 

A conceituação dos atos de comércio era considerada importante pois referidos 

atos gozavam de tratamento distinto do conferido aos demais atos da vida civil. Assim, 

somente aqueles que praticavam atos de comércio – comerciantes - poderiam se sujeitar, por 

exemplo, à concordata ou à falência. Também, os prazos de prescrição eram específicos para 

as pessoas que praticavam esses atos, sendo estatuídos separadamente, nos artigos 441 a 456 

do Código Comercial de 1850. Havia também uma jurisdição especial comercial separada da 

jurisdição civil ordinária, razão pela qual a identificação e individualização do ato de 

comércio tornavam-se fundamentais para a solução dos conflitos de interesse
1
. 

 

Contudo, a doutrina não conseguiu pacificar um entendimento sobre quais 

elementos distinguiriam os atos de comércio dos demais atos da vida civil. As legislações 

mundiais da época alternavam-se em dois modelos de definição de ato de comércio: o modelo 

enumerativo – francês - e o modelo descritivo - português e espanhol. O modelo enumerativo 

tinha como característica a descrição objetiva, na lei, dos atos ditos comerciais. Já o modelo 

descritivo procurava conceituar, de forma genérica, o que viria a ser o ato de comércio. 

 

                                                 
1
 Nesse sentido, confira Pedro Barbosa Pereira, 1975, p. 7. 



20 

 

 

Se o modelo enumerativo apresentava dificuldades por não contemplar a 

possibilidade da evolução das relações econômicas, o modelo descritivo expunha conceitos 

extremamente genéricos, insuficientes para delimitar, claramente, o que seriam os ditos atos 

de comércio. O que parece claro, hoje, é que as relações econômicas travadas pela sociedade 

atual - que devem ter uma disciplina especial - são muito mais abrangentes do que aqueles 

típicos atos de comércio. 

 

No Brasil, o legislador de 1850 adotou um sistema predominantemente 

subjetivo, no sentido de determinar o conceito de comerciante, mas não conseguiu se esquivar 

da enumeração dos atos de comércio, já que o art. 30 do referido diploma faz menção ao 

termo ato de comércio para os estrangeiros residentes no Brasil
2
. Conforme ÁLVARES 

(1982, p. 84-85): 

 

Com efeito, o Código Comercial não enumerou os atos de comércio, nem os 

define. Ao contrário, no art. 4° coloca-se numa posição de que teria adotado 

uma concepção subjetiva, profissionalista, pois a proteção do Código 

Comercial só é dada ao comerciante. Não obstante, o mesmo Código 

Comercial, no art. 30, é expresso sobre atos de comércio praticados por 

estrangeiros residentes no Brasil. 

 

Foi a redação dada ao art. 19 do Regulamento 737, editado no mesmo ano do 

Código Comercial, que, definitivamente, agregou o sistema enumerativo no ordenamento 

jurídico brasileiro. Nele, estabeleciam-se os atos de mercancia, integrando-se o conceito 

aberto constante no art. 4° do referido código de 1850
3
. Assim, ao definir as regras do 

processo comercial, o referido regulamento, na prática, enumerou quais os atos poderiam ser 

conhecidos pelos juízes da jurisdição comercial. Segundo ÁLVARES (1982, p. 86), “ainda 

que o Código Comercial não tenha enumerado os atos de comércio, na realidade a legislação 

do Império os conheceu e enumerou, ainda que para fins processuais”. 

 

                                                 
2
 Conforme art. 4 do Código Comercial de 1850: “Ninguém é reputado comerciante para efeito de gozar da 

proteção que este Código liberaliza em favor do comércio, sem que se tenha matriculado em algum dos 

Tribunais do Comércio do Império e faça da mercancia profissão habitual”. Já no art. 30, consta que “Todos os 

atos do comércio praticados por estrangeiros residentes no Brasil serão regulados e decididos pelas disposições 

do presente Código”. 
3
 O art. 19 do Regulamento 737 de 1850 estabelecia que: “Considera-se mercancia: § 1° a compra e venda ou 

troca de efeitos móveis ou semoventes, para vender por grosso ou a retalho, na mesma espécie ou 

manufaturados, ou para alugar o seu uso; § 2° as operações de câmbio, banco e corretagem; § 3° as empresas de 

fábricas, de comissões, de depósito, de expedição, consignação e transporte de mercadorias, de espetáculos 

públicos; § 4º os seguros, fretamentos, riscos, e quaisquer contratos relativos a comércio marítimo; § 5° a 

armação e expedição de navios”. 
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Contudo, a especulação e a intermediação, típicas da atividade do comerciante, 

não eram suficientes para a construção de um conceito unitário dos atos de comércio, já que 

elas também poderiam estar presentes nos demais atos da vida civil, como ocorria nas 

indústrias e nas atividades imobiliárias e rurais. Ainda, havia atos que não tinham, na sua 

essência, a intermediação e a especulação, mas, por arbítrio do legislador, enquadravam-se 

nos atos de comércio; é o exemplo do aval nas letras de câmbio.  Também não era a qualidade 

do ato que caracterizava o ato de comércio, pois praticamente todos os contratos admissíveis 

em matéria comercial também o eram em matéria civil. Tampouco a qualidade da pessoa 

justificaria essa caracterização, já que era possível a prática de atos civis entre comerciantes - 

compra e venda de imóveis (CARVALHO MENDONÇA, 2000, v. 1, p. 506; 518). 

  

CARVALHO MENDONÇA (2000, v. 1, p. 520-523), não tendo encontrado 

um critério único que individualizasse os atos de comércio, classificou-os em três espécies: os 

atos de comércio por natureza - compra e venda, corretagem, câmbio, banco e seguros -; por 

conexão ou dependência - contratos acessórios, quase contratos e delitos ou quase delitos -; e 

por força de lei - letra de câmbio, promissórias e cheques. Essa classificação, baseada 

inteiramente no texto legal de 1850, objetivou, confessadamente, muito mais o aspecto 

pragmático do que o científico:  

 

A censura a este sistema seria antes a crítica à lei comercial. Esta criação 

não é criada pela fantasia; corresponde à letra e ao espírito da nossa lei, 

informa-se no direito positivo. Por outro lado, seria fácil multiplicar 

distinções e subdistinções; preferimos, porém, generalizar o mais possível, 

evitando meandros em assunto já por si difícil. Com a classificação que 

expomos, parece-nos ter oferecido um sistema satisfatório, sob o ponto de 

vista prático.  

 

Na Itália, ROCCO (2003, p. 253-258), ao criticar a doutrina majoritária, que 

dividia os atos de comércio em três categorias - subjetivos, objetivos e acessórios -, também 

propôs uma classificação baseada na Lei, considerando apenas duas categorias: atos 

comerciais por natureza intrínseca e atos comerciais por conexão ou acessórios. Os primeiros 

representariam os atos que, de modo inequívoco e característico, significavam uma 

interposição de pessoas na troca. Os segundos seriam aqueles que, apesar de não terem uma 

função econômica em si, achavam-se conexos com uma operação de interposição
4
. 

                                                 
4
 ROCCO (2003, p. 257) individualizava os atos de comércio em duas formas, sendo 1) atos de comércio 

constitutivos - 1.a) atos de interposição na troca de mercadorias, dos títulos e dos prédios urbanos ou rústicos 

(compra para revenda e ulterior revenda); 1.b) atos de interposição na troca de dinheiro contra dinheiro a crédito 
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Tanto ROCCO quando CARVALHO MENDONÇA, não tendo conseguido 

identificar um critério único para individualizar o ato de comércio, optaram por uma 

classificação dos atos de comércio que se baseava no direito positivo. Com a uniformização 

das jurisdições civil e comercial, mediante a edição do Código de Processo Civil de 1939 e 

consequente revogação do Regulamento 737/50, houve um esvaziamento da discussão sobre o 

conteúdo dos atos de comércio, já que uma das principais razões da sua existência era fixar 

uma jurisdição adequada para postulação, conforme salienta ÁLVARES
5
 (1982, p. 87): 

 

Com os Códigos de Processo Civil de 1939 e 1973, o processo civil e 

comercial foi uniformizado, o juiz é um só, e, por via de conseqüência, 

desapareceu o interesse prático do conhecimento do ato de comércio para 

fins de postulação na jurisdição adequada. Assim, a enumeração dos atos de 

comércio, feita pelo Regulamento 737, esvaziou-se por completo. 
 

  Assim, o interesse prático na distinção entre ato de comércio e ato civil passou 

a restringir-se aos atos de comércio pela sua natureza - e apenas em relação a dois aspectos: a 

sujeição à falência ou à concordata e a prescrição, que continuava diferente para os referidos 

atos. Todos os demais atos de comércio - por conexão ou dependência e por força de lei -, 

segundo a classificação de CARVALHO DE MENDONÇA, tinham a mesma disciplina legal 

dos atos civis, conforme assevera PEREIRA (1975, p. 8): 

 

No nosso direito, todavia, o interesse prático da distinção entre ato civil e 

ato de comércio está limitado aos atos de comércio por sua natureza 

intrínseca, atos constitutivos daquela atividade que a lei vigente considera 

mercancia. Isso porque o comerciante, sujeito à falência e tendo direito à 

concordata, tem atribuições e deveres importantes cuja inobservância em 

certos casos é considerada criminosa, acarretando para o infrator graves 

penalidades. Quanto às outras categorias de atos de comércio – por conexão 

ou acessórios e por força de lei – a distinção não tem entre nós a distinção 

que assume em outras legislações. É que não temos mais a dualidade de 

jurisdição e de processo; os meios de prova são praticamente os mesmos; a 

                                                                                                                                                         
(operações bancárias); 1.c) atos de interposição na troca do trabalho (empresas); 1.d) atos de interposição na 

troca do risco (seguros) -; 2) atos de comércio acessórios: 2.a) atos diretamente declarados comerciais por lei 

(reporte, operações cambiárias, atos inerentes à navegação, depósitos nos armazéns gerais e operações a esses 

inerentes), 2.b) atos cuja conexão com uma atividade comercial se presume, isto é, todos os atos praticados por 

comerciante; 2.c) atos cuja conexão com o negócio comercial carece de ser demonstrada (compra e venda de 

cotas ou ações, seguro de coisas, operações de mediação, depósitos, conta corrente, cheque bancário, mandato e 

comissão.  
5
 Rubens Requião (2005, v. 1, p. 35) esclarece que, desde 1875, o problema da competência jurisdicional deixou 

de existir em razão da extinção, pelo Decreto Imperial n. 2662, dos Tribunais do Comércio. Nesse mesmo 

sentido, Wald (2005, p. 24) afirma que “A distinção tradicional entre as obrigações civis e comerciais já tinha 

perdido a sua razão de ser quando se unificou a competência para julgar as questões de direito civil entre 

particulares e os processos existentes entre comerciantes”.  
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solidariedade (a não ser na fiança mercantil) nunca se presume, sejam civis 

ou comerciais as obrigações. A não ser, pois, para os atos constitutivos de 

uma profissão mercantil, o único interesse que existe em certos casos na 

determinação do caráter civil ou comercial de um ato, e das obrigações que 

dele resultam, é o relativo à prescrição, que continua sendo diferente no 

direito civil e no direito comercial. 
 

  Como se esvaziava a discussão acerca do conceito jurídico dos atos de 

comércio, observava-se que o conteúdo jurídico do direito comercial não coincidia com o 

conteúdo econômico do comércio. Logo, se de um lado havia atividades que, embora 

relacionadas com a circulação de riquezas, escapavam ao conceito jurídico do comércio - 

como, por exemplo, as empresas agrícolas e artesanais, além dos negócios imobiliários e a 

mineração -, de outro, havia atividades que não coincidiam com o conceito econômico do 

comércio, mas integravam o seu conteúdo jurídico, como era o caso das letras de câmbio e 

notas promissórias (Pereira, 1975, p. 7). 

 

  Conforme assevera CARVALHO MENDONÇA (2000, v. 1, p. 502-503), o 

Direito Comercial não mais compreendia em seu domínio apenas os atos de comércio típicos - 

intermediação para o lucro -, tais como historicamente concebidos. As exigências econômico-

sociais, aliadas a uma deficiência da legislação civil, sem um sistema eficiente de garantias, 

alargaram a abrangência dos atos de comércio para alguns atos que não tinham a menor 

relação com o comércio clássico, como é o exemplo da indústria manufatureira. Nesse 

sentido, ROCCO (2003, p. 249) assinala que: 

 

O conceito de ato de comércio é, segundo o código, mais amplo do que o 

conceito econômico de comércio, muito embora este constitua o seu núcleo 

fundamental. Economicamente, o comércio é uma interposição nas trocas; e 

juridicamente, o ato de comércio é também um ato de interposição nas 

trocas. Simplesmente, este conceito de interposição é estendido pelo direito 

a outras formas de interposição e a outras espécies de trocas, além daquelas 

que são estudadas e conhecidas pela ciência econômica. 

 

De acordo com BARRETO FILHO (1988, p. 23), foi Wieland quem primeiro 

identificou essa nova fronteira do direito mercantil, tendo sido Lorenzo Mossa o principal 

expositor da concepção segundo a qual a empresa é o pressuposto jurídico da comercialidade, 

ou seja, o centro da realidade econômica, submetida ao Direito mercantil. 

 

A classificação dos atos de comércio do Código Napoleônico de 1807 não 

refletia a realidade da atividade econômica que, com o advento da revolução industrial, 
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iniciada em 1760, definitivamente deixava para trás a produção artesanal e a sua circulação 

por intermédio dos clássicos mercantes. Para FANELLI (1950, p. 15), a inserção da atividade 

comercial tradicional num mais vasto e completo quadro da atividade econômica da produção 

de bens e sua circulação sob a ótica da empresa representavam passos que não poderiam ser 

dados se fosse mantida a autonomia legislativa do Direito Comercial
6
. 

 

  Em razão dessas dificuldades, a teoria da empresa foi introduzida no direito 

mundial pelo Código Civil Italiano de 1942, que unificou o capítulo dos direitos das 

obrigações e criou o conceito de empreendedor para qualificar as pessoas físicas ou jurídicas 

que exploravam profissionalmente uma atividade econômica de forma organizada para a 

circulação de bens ou serviços
7
.  O ato de comércio deixa de ser o centro do Direito 

Comercial, dando lugar à empresa, como sinônimo de atividade econômica organizada.  

 

  REQUIÃO (2005, v. 1, p. 14-15) esclarece que, não obstante o Código Civil 

Italiano tenha unificado o direito das obrigações, fazendo desaparecer o Código Comercial 

Autônomo, foi na Alemanha, por intermédio do Código Comercial de 1897, que se deu o 

primeiro passo para introduzir no Direito Comercial o conceito subjetivista moderno da 

empresa mercantil. A definição consta no artigo 343: “atos de comércio são todos os atos de 

um comerciante que sejam relativos a sua atividade comercial. 

 

Segundo ASCARELLI (1962, p. 122-123), o Código Italiano de 1942 é muito 

mais do que um agrupamento de leis civis e comerciais; deve ser considerado como uma 

unificação do direito das obrigações, já que, como a teoria dos atos de comércio deixava de 

ser adotada, não haveria mais razão para a classificação dos atos de comércio e dos atos 

civis
8
.  

                                                 
6
“La disciplina giuridica della vita commerciale sul piano dell´impresa e non più sul piano degli atti constituiva 

da tempo, como se è accennato in princípio, uma esigenza indeclinable. L´inserimento dell´attività commerciale 

tradizionalmente intesa nel più vasto e più completo quadro della intera vita economica della produzione e degli 

scambi era um passo ulteriore, che poteva anche non essere compiuto senza danno per le più immediate ed 

essenziali esigence della pratica; e non sarebbe stato certamente compiuto se se fosse mantenuta l´autonomia 

legislativa del diritto commerciale.” 
7
 Art. 2082 do Código Civil Italiano in verbis: “E' imprenditore chi esercita professionalmente un'attività 

economica organizzata (2555, 2565) al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi (2135, 2195)”.  
8
 O pensamento de Tulio Ascarelli (1962, p. 122-123) pode ser observado na passagem: “Nella codificazione del 

1942 viene meno un codice di commercio separato. Ciò deve intendersi non solo nel senso della cessazione di un 

corpo separato di leggi  (Ciò che avrebbe solu un rilievo formale), ma in quello di una unificazione del diritto 

delle obbligazioni. Non vi son più atti de commercio e perciò non vi è piu contrapposizione tra atto civile e atto 

di commercio. Nelle codificazioni anteriori determinati atti (per es.: la vendita) erano sottoposti ad un regime 

speciale quanto potessero qualificarsi come di commercio (ed abbiamo ricordato i vari  criteri all´uopo 

storicamente seguiti: quello soggettivo  facente capo alla persona – il commerciante – che compiva l´atto; 
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  COELHO (2007, v. 1, p. 23-25) aduz que o sistema italiano estabelece um 

regime geral de disciplina privada da atividade econômica, apenas excluindo as atividades 

econômicas consideradas de menor importância, como é o caso das profissões intelectuais. No 

Brasil, mesmo antes da edição do Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência já 

adotavam a teoria da empresa para solucionar conflitos de interesse entre empresários, com 

base em critérios mais adequados do que os trazidos pelo Código Comercial de 1850, como é 

o exemplo da concessão de concordata preventiva aos pecuaristas de Minas Gerais. 

 

  A teoria da empresa representou um avanço na disciplina das relações 

econômicas, na medida em que reposicionou o foco do Direito Comercial, deixando de cuidar 

dos atos do comércio e do próprio comerciante, para disciplinar a atividade econômica 

organizada, critério mais abrangente e fundamental no desenvolvimento da sociedade 

moderna.  

 

A empresa pode ser classificada do ponto de vista econômico ou jurídico. Sob 

o aspecto econômico, a empresa é classificada como um organismo econômico que se 

apresenta como combinação de elementos pessoais e reais, colocados em função de um 

resultado econômico. A combinação é mobilizada tendo em vista um intento especulativo de 

uma pessoa, chamada empresário. Sob o aspecto jurídico, a empresa é a disciplina da 

atividade do empresário, e a tutela jurídica da empresa é a tutela jurídica dessa atividade 

(FERRI, 1976, p. 34-38)
9
. 

 

  REQUIÃO (2005, v. 1, p. 50-51) ensina que o conceito jurídico da empresa é 

construído sobre o conceito econômico, não sendo possível compor um conceito no âmbito da 

ciência jurídica que não se valha das bases estabelecidas pelo conceito econômico. Não 

obstante, nem todos os aspectos econômicos da empresa interessam ao campo jurídico, como 

é o exemplo do fenômeno produtivo em si, como a transformação técnica da matéria-prima 

em produto manufaturado, que escapa do interesse do Direito Empresarial. 

 

                                                                                                                                                         
quello facente capo alle caracteistiche dell´atto: per esemplio l´acquisto con intenzione di rivendere); nella 

codificazione attualle questa distinzione sparisce. I vari atti sono soggetti ad una disciplina costante”.  

 
9
 Oscar Barreto Filho (1988, p. 23) assevera que “sob o ponto de vista econômico, conceitua-se a empresa como 

organização de capital e de trabalho destinada à produção ou mediação de bens ou de serviços para o mercado, 

coordenada pelo empresário, que lhe assume os resultados e riscos. Trata-se, como se vê, de um conceito 

unitário, que corresponde à essência do fenômeno econômico”. 
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  Há duas correntes doutrinárias que procuram interpretar o conteúdo do 

conceito jurídico da empresa. A primeira identifica todo o fenômeno econômico da empresa 

com o conteúdo jurídico, de forma que haja uma correlação exata entre um e outro, o que 

permitiria uma interpretação única em qualquer esfera, seja Direito Comercial, seja Civil, seja 

Tributário. A segunda opta por incorporar e adequar os conceitos econômicos em termos 

jurídicos (AMARAL, 2008, p. 92). 

 

No Direito italiano, ASQUINI (1996, p. 109-126), em célebre estudo publicado 

em 1943, foi o primeiro a defender a empresa como um fenômeno econômico poliédrico, o 

qual tem, sob o aspecto jurídico, diversos perfis, já que, a depender do contexto em que 

inserida, a palavra „empresa‟ poderia ter conotações diferentes. Isso justifica o fato de o 

legislador italiano ter deixado, propositadamente, de definir o conceito jurídico de empresa. 

Sob o aspecto econômico, a empresa refere-se, essencialmente, à economia de troca.  No 

sentido do Código Civil, é “toda organização de trabalho e de capital tendo como fim a 

produção de bens ou serviços para a troca.”. A adoção desse significado econômico, 

contudo, não representa a transposição imediata da noção econômica de empresa para o 

campo jurídico. 

 

Analisando o Código Civil Italiano, ASQUINI (1996, p. 109-126) conclui que 

a empresa tem quatro diferentes perfis: 1) perfil subjetivo - a empresa como empresário, ou 

seja, o sujeito de direito que exerce uma atividade econômica organizada e profissional com o 

fim de produção para troca de bens ou serviços; 2) perfil funcional - a empresa como 

atividade empreeendedora, como uma força em movimento para um determinado escopo 

produtivo; 3) perfil patrimonial ou objetivo - a empresa projetada sob o terreno patrimonial 

(estabelecimento), resultante de um complexo de relações jurídicas heterogêneas (reais, 

obrigacionais, ativas ou passivas), travadas pelo empresário, tendo objetos heterogêneos (bens 

materiais e imateriais), os quais servem de instrumento para o exercício da atividade 

empresarial; 4) perfil corporativo - a empresa considerada como uma instituição, ou seja, uma 

especial organização de pessoas ligadas entre si (empresário e seus colaboradores), formando 

um núcleo social com um fim econômico comum, consistente na obtenção do melhor 

resultado econômico
10

. 

                                                 
10

 BARRETO FILHO (1988, p. 25) concorda com a teoria de Asquini in verbis “Assim é que o conceito 

econômico de empresa pode ser considerado, no plano jurídico, sob quatro perfis distintos: 1° em sentido 

subjetivo, como expressão sinônima de empresário, substituindo-se, mediante transparente metonímia, o agente 
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FERRARA (apud BORBA, 2003, p. 12-13) criticou a doutrina de ASQUINI, 

por entender que os quatro perfis identificados se resumem apenas a três, já que a empresa 

como instituição não é seguramente encontrada em nenhuma norma. Ainda, no que se refere 

aos três perfis, defende que a única significação possível para a empresa é a do perfil 

funcional, que a identifica como atividade econômica organizada, sendo certo que os demais 

perfis, em verdade, dizem respeito à aplicação imprópria do termo empresa para identificar o 

empresário e estabelecimento
11

. 

 

Assim, o perfil subjetivo diz respeito ao empresário, pessoa física ou jurídica 

que explora a atividade econômica organizada e não pode ser confundida com a própria 

empresa. Em outras palavras, a empresa não é sujeito de direito. O perfil patrimonial, por 

outro lado, confunde a empresa com o estabelecimento empresarial que são os bens materiais 

e imateriais utilizados pelo empresário para o exercício da atividade econômica explorada de 

forma organizada. Ainda, o perfil corporativo, que vê a empresa como instituição, não é 

jurídico, na medida em que retrata a dinâmica da atividade econômica, sem qualquer interesse 

de disciplina pelo Direito. Por fim, o perfil funcional é o que melhor se amolda ao interesse 

jurídico, já que vê a empresa como sinônimo de atividade econômica organizada, que se 

sujeita à disciplina legal
12

. 

 

WALD (2005a, p. 29) destaca que, desde a concepção do „fenômeno 

poliédrico‟ de ASQUINI, a empresa evoluiu estrutural e institucionalmente. A empresa como 

atividade exercida pelo empresário dá lugar à empresa sem empresários, como ocorre nas 

sociedades por ações, em que a totalidade delas pertence a fundos de pensão ou de 

investimento. A empresa-instituição, que se caracterizava pelo poder de mando do empresário 

                                                                                                                                                         
pela atividade por ele exercida; 2° em sentido funcional, como atividade empresarial dirigida a determinado 

escopo especulativo. 3° em sentido patrimonial e objetivo, significando o estabelecimento (azienda), ou seja, o 

complexo de bens organizado pelo empresário para sua atividade empreendedora (art. 2.555 do código civil 

italiano); 4° em sentido corporativo, como instituição decorrente de uma organização de pessoas, formada pelo 

empresário e prestadores de trabalho, seus colaboradores, visando a um objetivo econômico comum”. 
11

 FRANCESCO FERRARA (apud BORBA, 2003, p. 12-13) opôs-se à tese de Asquini, aduzindo que “Sin 

embargo, como hemos observado em outro lugar, ninguna norma puede encontrarse con seguridad em que la 

voz empresa deba utilizarse en el ultimo sentido de organización personal, porque, em realidad las quatro 

acepciones del término – los quatro perfiles de que habla Asquini – se reducen a tres. Pero puede observarse 

que, fuera los casos en que la palabra se emplea en sentido improprio y figurado de empresario o de hacienda, y 

que ha de rectificar el intérprete, la única significación que queda el la de la actividad economica organizada, 

puesta ya, por otra parte, de relieve por Carnelutti y Messineo”. 
12

 Nesse sentido, confira também REQUIÃO (2005, v. 1, p. 56-57), MAMEDE (2004, v. 1, p. 42) e COELHO 

(2007, v. 1, p. 63). 
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como chefe da empresa, dá lugar à empresa democrática e pluralista, na qual a gestão é 

baseada na cooperação em forma de rede
13

. 

 

Uma questão que se apresenta: como objeto de direito, a empresa pode ser 

transacionada?    

 

BARRETO FILHO (1988, p. 119) assevera que “a empresa não existe, mas se 

exerce; não é um ser – nem sujeito, nem objeto – mas um fato. O que existe é a apenas o 

empresário, como sujeito, e o estabelecimento, como objeto”
14

. GOMES (1986, p. 181), ao 

discorrer sobre as teorias que personificam a empresa e sobre as teorias que a identificam 

como um patrimônio, preconiza que “a empresa não pode ser objeto, porque a atividade não 

é objeto de direito, e não pode ser sujeito, porque é o modo de atividade do titular. A empresa 

seria um dos modos do exercício do direito de propriedade”.  Para ASCARELLI (1998, p. 

187), “a atividade exercida pelo empresário constitui um fato para cuja relevância jurídica a 

vontade do sujeito é indiferente, não só quanto às consequências que legalmente dela 

derivam, mas quanto à sua própria subsistência”. Em sentido contrário, MAMEDE (2004, v. 

1, p. 45), ao defender que não há identificação entre empresa e empresário, utiliza como 

justificativa o fato de esse último ser sujeito, enquanto a primeira é objeto da relação jurídica 

empresarial 15
. 

 

1.2  O empresário 

 

                                                 
13

 Acreditamos que, no particular, WALD confundiu o conceito de sócio ou acionista de sociedade empresária 

com o conceito de empresário. Conforme será esclarecido no próximo item, numa sociedade empresária, o 

empresário é a própria pessoa jurídica e não os seus sócios ou acionistas. Logo, a expressão empresa sem 

empresários, em razão dos acionistas não estarem presentes na administração da sociedade, não se revela, a 

nosso ver, a mais adequada. A empresa moderna caracteriza-se pela separação da propriedade do controle, 

conforme Berle e Means defendem, desde 1932, na edição do clássico Private property e modern corporation. 

Segundo MARTINS (2006, p. 206) “Os sócios de sociedades empresárias não são, portanto, empresários, e sim 

formadores das empresas e, uma vez constituídas estas, possuidores de um direito de crédito eventual contra as 

sociedades, no caso de obtenção de lucro nas suas negociações”. 
14

 Nesse mesmo sentido, FRANÇA (2009, p. 515) esclarece que “O empresário, ou sociedade empresária, o que 

é? É o sujeito de direito. O Estabelecimento comercial é objeto de direito. E a empresa, no sentido de atividade, 

é um fato jurídico. Eu disse que se trata de um fato jurídico porque. Por quê? Porque quem exerce a atividade 

empresarial está sujeito ao regime jurídico do empresário quer queira, quer não queira. Isto é: os efeitos do 

exercício de uma atividade empresarial ou mercantil se produzem independentemente da vontade do agente”. 
15

 MIRANDA JÚNIOR (1987, p. 99), concordando com BARRETO FILHO e GOMES, entende que “É 

necessário ressaltar que a palavra “empresa” nem sempre é empregada com o mesmo sentido, por todos os 

autores, não faltando os que a sinonimizam com estabelecimento empresarial. O mesmo acontece tanto na 

legislação privada como, também, na legislação tributária, ou na trabalhista, daí por que nos parece importante 

desde logo ressaltar que não aceitamos tal equivalência, pela simples razão de que não se pode confundir o 

sujeito com o objeto, como também não se pode fazê-lo entre o sujeito e a atividade por ele executada”.  
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De acordo com a teoria do fenômeno poliédrico de ASQUINI, o empresário é a 

empresa sob o seu perfil subjetivo. O legislador brasileiro de 2002, seguindo a tendência do 

Código Civil Italiano de 1942, não conceituou, de forma expressa, a empresa, optando por 

conceituar o empresário, conforme preceitua o artigo 966 do Código Civil: “Considera-se 

empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção 

ou circulação de bens ou serviços”. 

 

Sob o ponto de vista econômico, o empresário apresenta-se como um dos 

elementos do sistema econômico, atuando como intermediário entre os demais sujeitos desse 

sistema, ou seja, os que oferecem capital e trabalho e os que buscam bens e serviços. Nesse 

sentido, o empresário é um criador de riqueza (GALGANO, 2007, p. 1)
16

. 

 

PAZZAGLINI FILHO (2003, p. 24) conceitua empresário como sendo “toda 

pessoa física ou jurídica que exerce, de forma profissional, organizada e estável, atividade 

econômica geradora de produção e de circulação de bens ou serviços no mercado, com o fim 

de lucro”. WALD (2005b, p. 40), por sua vez, define o empresário como “o sujeito de direito 

e obrigações relacionado com a atividade desenvolvida pela organização dos meios de 

produção”. 

 

Para FERRI (1950, p. 34-35), o empresário é um servidor da empresa, assim 

como o é um trabalhador comum. No entanto, dois fatores são fundamentais para diferenciá-

lo dessa última categoria: a iniciativa e o risco. Por iniciativa deve-se entender o poder do 

empresário de determinar a organização da atividade explorada. O risco refere-se à 

possibilidade de o empresário suportar todo o ônus e bônus resultantes da exploração da 

atividade econômica
17

. 

 

                                                 
16

 “Il concetto di imprenditore è, prima che un concetto del diritto, un concetto dell´economia: è stato elaborato, 

in epoca moderna, per identificare uno dei soggetti del sistema economico, ossia della organizzazione sociale 

della produzione e della distribuzione della richezza. L´imprenditore è l´attivatore del sistema econmico, 

altrimenti inerte: egli svolge una funzione intermediatrice fraquanti, da um lato, offrono sul mercato capitale o 

domandano lavoro e quanti, dall´altro, domandano beni o servizi”. 
17

“Tuttavia queste immagini metaforiche e questa comprensione dell´imprenditore nella categoria dei lavoratori 

non debbono indurre in errore in ordine allá individuazione della sua posizione. Due elementi fondamentali 

servono a caratterizzare l´imprenditore nei confronti degli altri soggetti pure interessati nell´impresa, e cioè nei 

confronti dei capitalisti e dei lavoratori: l´iniziativa e il rischio. L´iniziativa, e cioè il potere di determinare nella 

fase organizzativa le basi strutturali dell´impresa e in sede di esercizio l´indirizzo della sua attività. Il rischio, e 

cioè la sopportazionne di tutti gli oneri (compresi quelli di carattere sociale) inerenti allá organizzazione 

dell´impresa e l´assunzione delle alee, favorevoli o sfavorevoli, inerenti all´attività esercitata”. 
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De forma semelhante, GALGANO (2007, p. 1-2) defende que os elementos 

essenciais para identificar a figura do empresário são o risco econômico, de acordo com o 

qual o empresário suporta as perdas e ganhos da atividade, e o poder de direção, o qual lhe 

permite, como chefe da empresa, decidir o que, como, quando, onde e quanto produzir. 

 

CALÇAS (2005, p. 88) assinala cinco requisitos para a caracterização do 

empresário: 1) exercício de atividade em nome próprio; 2) profissionalidade; 3) finalidade 

lucrativa; 4) organização; 5) produção ou circulação de bens ou serviços.  O primeiro 

requisito, embora não expressamente previsto na lei, decorre da obrigatoriedade de todo 

empresário requerer a inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis (juntas 

comerciais). O segundo – profissionalidade - e o quarto – organização - estão estritamente 

vinculados. Não é a exploração de qualquer atividade econômica que caracteriza o 

empresário; é necessário que ele pratique atos em massa (como meio de vida)
18

 e que  ordene 

o capital próprio ou de terceiros e o trabalho alheio.  O terceiro requisito infere-se da 

interpretação sistemática do Código Civil, já que o legislador utiliza outras expressões em 

contraponto à atividade econômica do empresário que não tenha essa conotação, como é o 

exemplo das atividades exercidas pelas associações (art. 53 do CC). Por fim, há necessidade 

de produção ou circulação de bens ou serviços para caracterização do empresário, valendo 

destacar que a inclusão da prestação de serviços como atividade empresarial ampliou o antigo 

conceito de comerciante, cunhado pelo Código Comercial de 1850, já que essa atividade não 

estava referenciada entre os atos de mercancia, previstos no art. 19 do Regulamento 737 de 

1850. 

 

Há ainda quem considere que a habitualidade do exercício da atividade 

econômica estaria entre os requisitos para a caracterização do empresário. Contudo, esse 

requisito está contido no requisito da profissionalidade, que somente se dá com a prática de 

atos em massa, o que pressupõe a habitualidade. Tanto MAMEDE (2004, v. 1, p. 45) quanto 

DINIZ (2009, p. 38) afirmam que os doutrinadores que ainda apresentam a habitualidade 

como requisito para caracterização do empresário ainda estão influenciados pelo antigo 

                                                 
18

 REQUIÃO (2005, v. 1, p. 80), nesse sentido, aduz que “Profissão é a atividade pela qual o individuo obtém 

os seus meios de vida”. 
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conceito de comerciante, definido pelo Código Comercial de 1850, que o caracteriza como o 

exercente de mercancia como profissão habitual
19

.  

 

Segundo ASQUINI (1996, p. 116), o lucro, embora seja elemento natural, não 

se constitui como essencial para a individualização da atividade do empresário. O autor utiliza 

como fundamentos dessa assertiva os princípios da “Carta del Lavoro”, que reconhece o 

serviço social prestado pelo empresário. Menciona, ainda, o fato de os entes públicos terem 

sido classificados como empresários, sem que houvesse a necessidade do fim lucrativo.  

 

No entanto, para ASCARELLI (1962, p. 189), o intento lucrativo decorre da 

profissionalidade, razão pela qual é elemento essencial do conceito de empresário. No Brasil, 

apesar de a redação do artigo 966 do Código Civil não mencionar a palavra lucro, a doutrina é 

uníssona em considerar o fim lucrativo como essencial para a caracterização do exercício da 

atividade do empresário
20

. 

 

É de se destacar que o registro no órgão competente não é requisito essencial 

para a caracterização do empresário. Apesar de a lei estabelecer a obrigatoriedade de inscrição 

do empresário no Registro Público de empresas mercantis, essa obrigação, acaso não 

cumprida, não desqualifica a pessoa de ser empresário. Assim, a natureza do registro é 

meramente declaratória e não constitutiva
21

.  

 

São excluídos do conceito de empresário os exercentes de profissão intelectual 

de natureza artística, cultural ou científica, ainda que a exerçam com a ajuda de 

colaboradores, salvo se o exercício da atividade constituir elemento de empresa, e também as 

pessoas físicas ou jurídicas que explorem, de forma organizada, atividade econômica rural. 

No caso dessas últimas, o legislador de 2002 facultou-lhes a possibilidade de qualificarem-se 

como empresárias, desde que solicitassem a inscrição no Registro Público de empresas 

mercantis.  

 

                                                 
19

 Para REQUIÃO (2005, v. 1, p. 80), “a profissão não se confunde com o hábito; a repetição de atos de 

comércio independentes um do outro é necessária para criar um hábito, mas não uma profissão, a qual implica 

uma atividade inspirada por um móvel geral idêntico”. 
20

 Nesse sentido, confira GONÇALVES NETO (2008, p. 69); CALÇAS (2005, p. 88) e VERÇOSA (2008, v. 1, 

p. 131). 
21

 Artigo 967 do CC in verbis: “É obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas 

Mercantis da respectiva sede da sociedade, antes do início de sua atividade. Para elucidação dessa questão, 

confira REQUIÃO (2005, v. 1, p. 80) e CALÇAS (2005, p. 89). 
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A empresa pode ser explorada de forma individual ou coletiva. No primeiro 

caso, uma pessoa natural, em nome próprio e arriscando o seu patrimônio pessoal, exerce uma 

atividade econômica. A forma coletiva ocorre quando duas ou mais pessoas destacam parte do 

seu patrimônio para constituir uma pessoa jurídica, em nome da qual será praticada a 

atividade empresarial. Na primeira hipótese, estar-se-á diante do empresário individual e, na 

segunda, da sociedade empresária.  

 

Em razão de conveniências administrativo-tributárias, a Receita Federal do 

Brasil obrigou os empresários individuais a solicitarem inscrição de CNPJ (Cadastro Nacional 

de Pessoas Jurídicas), que é compulsória a toda pessoa jurídica. Tal obrigação, contudo, 

embora equipare o empresário individual à pessoa jurídica para fins de imposto de renda, não 

tem o condão de transformá-lo em pessoa jurídica
22

. 

 

 

1.3 A sociedade empresária 

 

 O Código Civil reconhece a existência de cinco tipos de pessoas jurídicas de 

direito privado: 1) associações; 2) sociedades; 3) fundações; 4) organizações religiosas; 5) 

partidos políticos
23

. As sociedades são as pessoas jurídicas que se constituem pela união de 

duas ou mais pessoas obrigadas a contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de uma 

atividade econômica, visando à partilha de seus resultados
24

. Se a atividade econômica for 

exercida por essas pessoas de forma organizada, mediante a utilização dos fatores de 

produção - capital, mão de obra, insumos e tecnologia -, essa sociedade é classificada como 

empresária, sendo simples as demais sociedades
25

. 

 

 De acordo com a teoria clássica, a natureza jurídica do ato de constituição da 

sociedade pode ser contratualista ou institucional. A teoria institucionalista sustenta que a 

sociedade não se forma por um contrato, mas por um ato coletivo ou complexo, no qual todas 

                                                 
22

 Nesse sentido, confira REQUIÃO (2005, v. 1, p. 78) e CALÇAS (2005, p. 87). 
23

 Segundo artigo 44 do CC,“São pessoas jurídicas de direito privado: I – as associações; II – as sociedades; III 

– as fundações; IV – as organizações religiosas; V – os partidos políticos”. 
24

 Conforme artigo 981 do CC, “Celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a 

contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de atividade econômica e a partilha, entre si, dos 

resultados.” 
25

 O artigo 982 do CC estabelece que, independentemente do objeto, as sociedades por ações serão sempre 

empresárias e as sociedades cooperativas serão sempre simples. 
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as vontades individuais se fundem, formando uma só. A principal crítica a essa teoria 

fundamenta-se no fato de que nem sempre as vontades dos sócios são harmônicas e paralelas. 

A teoria contratualista defende a ideia de que a sociedade tem natureza jurídica de contrato 

bilateral, já que as partes envolvidas contratam direitos e obrigações entre si.  

 

 REQUIÃO (2005, v. 1, p. 383-384), adotando a teoria defendida por 

ASCARELLI, afirma que a sociedade tem natureza jurídica de contrato plurilateral, na 

medida em que é possível a participação de mais de duas partes na sociedade. Considerando, 

ainda, que “todas estas partes são titulares de direitos e obrigações, não para com a outra, 

mas para com todas, e da mesma forma são titulares dos direitos” (PONTES DE 

MIRANDA, 1961, v. 50, p. 19), o autor defende que a sociedade tem natureza jurídica de 

negócio jurídico plurilateral, já que o fato de a sociedade ser personificada, em razão das 

relações jurídicas criadas com a sua constituição, não descaracteriza a existência do contrato, 

que é anterior à própria personificação.  

 

 As teorias contratualista e institucionalista foram concebidas num momento 

histórico em que a realidade econômico-social era muito diferente da dos dias atuais. Elas 

floresceram numa época em que vigia o Estado liberal, cujos pilares eram o individualismo, o 

contrato e a propriedade. Hodiernamente, a empresa, como unidade produtiva, passa a ser o 

centro de diversas relações jurídicas que não mais se resumem às relações internas havidas 

entre os sócios e entre esses e a ficção legal criada – sociedade - para a exploração da 

atividade econômica
26

. Nessa perspectiva, AMARAL (2008, p. 113) assevera: 

 

Considerando que a empresa é propriedade dinâmica, bem como que as 

sociedades capitalistas têm na empresa seu principal fundamento, inegável a 

importância de ser imposta a tal instituição do capital uma função social, 

tendo em vista a condição essencial ocupada pela empresa no seio da ordem 

econômica de países capitalistas. 

 

 A empresa atual é vista como um feixe de contratos - nexus of contracts -, 

sendo a sociedade um único agente subscritor de vários tipos de contratos, que vão desde os 

contratos com os fornecedores e clientes, passando pelo contrato com os trabalhadores, e 

chegando aos contratos de empréstimo, necessários para sustentar o caixa da empresa. Em 

                                                 
26

 Também nesse sentido, COMPARATO (1995, p. 3) afirma que “É em torno da empresa, ademais, que 

gravitam vários agentes econômicos não-assalariados, como os investidores de capital, os fornecedores, os 

prestadores de serviço”. 
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razão desse fato, o interesse da empresa não pode mais ser restrito aos interesses dos sócios, 

como no contratualismo, tampouco restrito à autopreservação, como no institucionalismo. 

Deve, sim, estar relacionado à criação de uma organização – sociedade - que tenha capacidade 

de estruturar, de forma eficiente, do ponto de vista econômico, as diversas relações jurídicas 

que a envolvem (SALOMÃO FILHO, 2006, p. 40-42). 

 

 Essa nova ordem econômico-social, na qual a empresa é o centro da economia 

como unidade de produção, faz surgir a „teoria do contrato organização‟, que parte da 

diferença entre os contratos de permuta - que fundamentalmente atribuem direitos subjetivos - 

e os contratos de associação - que essencialmente criam uma organização -, para defender que 

a sociedade consiste numa organização dos interesses públicos - entendidos como sociais, 

internos e externos - resultantes do plexo de relações jurídicas que gravitam em torno da 

empresa. Conforme assevera SALOMÃO FILHO (2006, p. 43): 

 

Organização na acepção jurídica significa a coordenação da influência 

recíproca entre atos. Portanto, adotada a teoria do contrato organização, é 

no valor organização e não mais na coincidência de interesses de uma 

pluralidade de partes ou em um interesse específico à autopreservação que 

se passa a identificar o elemento diferencial do contrato social. O objetivo 

da compreensão da sociedade como organização é exatamente o melhor 

ordenamento dos interesses nela envolvidos e a solução dos conflitos entre 

eles existentes. O interesse social passa então, a ser identificado com a 

estruturação e organização mais apta a solucionar os conflitos entre esse 

feixe de contratos e relações jurídicas. 

 

 Corroborando a teoria mais moderna acima citada, o direito alienígena admite a 

figura da sociedade unipessoal
27

, a qual é constituída apenas por um sócio
28

. Nesse tipo de 

sociedade, o sócio destaca parte do seu patrimônio pessoal para constituir a sociedade 

unipessoal, limitando a sua responsabilidade ao patrimônio destacado
29

.  

                                                 
27

 Nesse sentido, CALÇAS (2003, p. 16-19) assegura que a legislação alemã de 1980 foi a primeira a admitir a 

constituição de sociedade de responsabilidade limitada por uma só pessoa, seguida da França com a edição da 

Lei 85.697, de 11.07.1985, que instituiu a empresa unipessoal de responsabilidade limitada - entreprise 

unipersonelle à responsabilité limitée -, e da Itália, em 1993, em atendimento à Diretiva XII da Comunidade 

Europeia. 
28

 Em razão da teoria do contrato organização, SALOMÃO FILHO (2006, p. 48-49) admite até mesmo a 

sociedade sem sócio, já que ela se constitui apenas numa organização do feixe de contratos que gravitam em 

torno da empresa in verbis “Uma vez vista a sociedade como organização e não como uma pluralidade de 

sócios é bastante evidente como tanto a sociedade unipessoal como a sociedade sem sócio são admissíveis. 

Aliás, é nessas estruturas que o contrato que dá vida à sociedade adquire seu valor organizativo puro, ou seja, 

passa a ter como objeto exclusivamente estruturar um feixe de contratos“. 
29

 O Código português das Sociedades Comerciais (Decreto-Lei n. 262/86) admite expressamente a figura da 

sociedade unipessoal por quotas, no seu art. 270 A in verbis: “A sociedade unipessoal por quotas é constituída 

por um sócio único, pessoa singular ou colectiva, que é o titular da totalidade do capital social”. 
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 No Brasil, apesar de a legislação admitir a sociedade unipessoal episódica nas 

sociedades limitadas e por ações, e também as definitivas, nas sociedades subsidiárias 

integrais, não há embasamento legal para que uma pessoa natural constitua uma sociedade 

empresária unipessoal, destacando parte do seu patrimônio pessoal para exploração de uma 

empresa
30

. Nesse caso, essa pessoa natural terá que exercer a atividade empresária como 

empresário individual, sujeitando todos os seus bens ao risco do negócio. Como afirma 

REQUIÃO (2005, v. 1, p. 378-379)
31

: 

 

A incompreensão que comumente se manifesta a respeito das sociedades 

unipessoais provém da idéia arraigada pela tradição de que a sociedade se 

forma pelo contrato, sendo somente possível sua criação entre duas ou mais 

pessoas. Desde que se passe a sustentar que a sociedade comercial, como 

pessoa jurídica, se constitui por um ato que não seja necessariamente um 

contrato, o absurdo aparente se ameniza. O direito brasileiro, todavia, nunca 

concebeu, nem admite esta solução. O antigo Código Comercial sempre 

considerou a sociedade como formada pelo contrato. O novo Código Civil 

também adota a tese, conforme os seus art. 981 e 997
32

. 

 

 COELHO (2007, v. 2, p. 5) defende que “a sociedade empresária é a pessoa 

jurídica que explora uma empresa.”. Já, para BORBA (2003, p. 17), “a sociedade 

empresária é aquela dotada de personalidade jurídica, com patrimônio próprio, atividade 

empresarial e fim lucrativo
”
. Assim, a sociedade empresária é a pessoa jurídica composta de 

                                                 
30

 É comum a existência da sociedade unipessoal à brasileira, ou seja, constitui-se uma sociedade empresária 

limitada composta por dois sócios. O primeiro tem 99,9% das cotas e o outro detém apenas uma cota. Essa 

prática foi a forma encontrada pelos empresários individuais que queriam limitar a sua responsabilidade ao 

patrimônio destacado para determinada atividade, sem que tivessem que se associar a terceiros. Assim, o sócio 

minoritário, que detém apenas um cota, não exerce qualquer influência na direção da empresa. Nesse sentido, 

MARTINS (2006, p. 170) afirma que “A legislação nacional não consagrou e portanto deixou de abraçar a 

tipologia empresária individual, na medida em que exige nas sociedades de forma geral a presença de pelo 

menos  dois (2) sócios, possibilitando que na hipótese de retirada, morte ou transformação em firma individual , 

se obedeça ao prazo de um ano para regularização do contrato societário”. 
31

 Conforme artigo 1033 do CC “Dissolve-se a sociedade quando ocorrer: IV – a falta de pluralidade de sócios, 

não reconstituída no prazo de cento e oitenta dias. Parágrafo único. Não se aplica o disposto no inciso IV caso 

o sócio remanescente, inclusive na hipótese de concentração de todas as cotas da sociedade sob sua 

titularidade, requeira no Registro Público de Empresas Mercantis a transformação do registro da sociedade 

para empresário individual, observado, no que couber, o disposto nos artigos 1.113 a 1.115 deste Código. 

Ainda, no artigo 202 da LSA consta que “Dissolve-se a companhia: I – de pleno direito: d) pela existência de 

um único acionista, verificada em assembléia geral ordinária, se o mínimo de dois não for reconstituído até à do 

ano seguinte, ressalvado o disposto no art. 251. 

Por fim, o artigo 251 da LSA prescreve que “A companhia pode ser constituída, mediante escritura pública, 

tendo como único acionista sociedade brasileira.” 
32

 Nesse sentido, SALOMÃO FILHO (1995, p. 44) assevera que “Se fosse necessário hoje descrever a situação 

do sistema brasileiro, deveria ser dito que não existe o reconhecimento legislativo de qualquer forma de 

limitação da responsabilidade do comerciante individual. O que existe é apenas uma forma de limitação de 

responsabilidade – a subsidiária integral – idealizada para os grupos, que não atende aos interesses da pequena 

empresa individual e que sobretudo não permite a diferenciação de disciplina exposta acima“. 
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pelo menos duas pessoas naturais que se reúnem para a exploração de uma atividade 

econômica, de forma profissional e organizada, com o fim de obter lucro.  

 

 Os sócios da sociedade, ainda que sejam os administradores e estejam à frente 

da exploração da atividade empresária, não são empresários, pois a atividade é exercida em 

nome da sociedade e não em seus nomes próprios. Para BORBA (2003, p. 18), “ao longo dos 

anos, a condição de comerciante passou dos sócios para a sociedade, ela própria, cabendo 

aos sócios a posição de meros participantes”. Tal distinção é importante, pois apenas o 

empresário - individual ou sociedade empresária - estará sujeito à recuperação judicial ou 

extrajudicial e à falência
33

.  

 

1.4 Tipos societários 

 

 As sociedades empresárias podem organizar-se em cinco tipos, de acordo com 

a limitação da responsabilidade dos sócios, o tamanho e o tipo de atividade a ser exercida. São 

eles: nome coletivo, comandita simples, comandita por ações, limitada e anônima. Os três 

primeiros tipos são, de acordo com COELHO (2007, v. 2, p. 22), de menor importância, já 

que as suas disciplinas não estão adequadas à realidade econômica atual. 

 

 A sociedade em nome coletivo é disciplinada pelos artigos 1039 e 1044 do 

Código Civil, sendo caracterizada por ser constituída somente por sócios pessoas físicas, que 

terão responsabilidade solidária e ilimitada pelas obrigações da sociedade perante terceiros. A 

denominação desse tipo societário justifica-se, segundo MAMEDE (2004, v. 2, p. 290), pela 

antiga prática de utilizar-se como nome empresarial o nome completo de todos os seus sócios 

em sua totalidade. 

 

 A sociedade em comandita simples, preservada pelos artigos 1045 a 1051 do 

Código Civil, tem como elemento distintivo a existência de dois tipos de sócios. Os 

                                                 
33

 Conforme artigo 1° da Lei 11.101/2005, “Esta Lei disciplina a recuperação judicial, a recuperação 

extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, doravante referidos simplesmente como 

devedor”. Nesse sentido, COELHO (2007, v. 1, p. 63) assinala que “A pessoa jurídica empresária é 

cotidianamente denominada “empresa”, e os seus sócios são chamados de „empresários‟. Em termos técnicos, 

contudo, empresa é a atividade, e não a pessoa que a explora; e empresário não é o sócio da sociedade 

empresarial, mas a própria sociedade. É necessário, assim, acentuar, de modo enfático, que o integrante de uma 

sociedade empresária (o sócio) não é empresário; não está, por conseguinte, sujeito às normas que definem os 

direitos e deveres do empresário”. 
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comanditados são os sócios que respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações da 

sociedade e os comanditários são aqueles cuja responsabilidade é limitada ao valor das suas 

cotas. Os sócios comanditários têm direito de voto, de fiscalização e de participação nos 

lucros sociais, mas não podem ser administradores, tampouco participar do nome empresarial 

da sociedade (BORBA, 2003, p. 72). 

 

 A sociedade em comandita por ações é regida pelos artigos 1090 a 1092 do CC 

e pela Lei 6.404/76, caracterizando-se pela responsabilidade mista de sócios, já que os 

administradores ou diretores terão responsabilidade ilimitada, enquanto os demais acionistas 

terão responsabilidade limitada à sua contribuição na formação do capital social. Esse tipo 

societário foi largamente utilizado no século XIX, quando a maioria das legislações mundiais 

condicionava a criação da sociedade anônima à autorização estatal. A comandita por ações era 

o tipo societário alternativo e viável para aqueles que pretendiam ter acesso ao mercado de 

capitais, sem necessidade de obtenção de aval do Estado (REQUIÃO, 2005, v. 2, p. 309)  

 

 Por sua disciplina estar melhor adaptada à realidade econômica do país, as 

sociedades limitadas e anônimas são as mais difundidas no Brasil. Apenas para ilustrar: no 

ano de 2005, foram constituídas 250.232 sociedades, sendo 246.722 sociedades limitadas, 

1.800 sociedades anônimas, 1.297 cooperativas e 413 sociedades de outros tipos
34

 (COELHO, 

2007, p. 23).  

 

 CALÇAS (2003, p. 13) esclarece que, de acordo com informações do 

Departamento Nacional de Registro do Comércio, mais de 97% das sociedades registradas nas 

juntas comerciais brasileiras são constituídas sob o tipo limitada. Tanto a sociedade anônima 

como a sociedade limitada caracterizam-se pela responsabilidade dos sócios ser limitada à sua 

participação no capital social. Entretanto, diversas são as diferenças no que dizem respeito às 

suas respectivas disciplinas legais, as quais serão apontadas nos itens seguintes. 

 

 No Direito Norte-Americano, a doutrina prefere utilizar o termo business 

association, quando trata das formas de exploração profissional da atividade econômica, 

sendo reconhecidos os seguintes modelos: 1) corporation; 2) the partnership, including the 

joint venture; 3) the limited liability company; 4) the joint stock company; 5) business trust; 6) 

                                                 
34

 Consulta realizada no site www.dnrc.gov.br em 22.02.2009. 

http://www.dnrc.gov.br/
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partnership association. Alguns desses business associations, como a partnership e a joint 

venture são, em verdade, contratos de investimentos coletivos celebrados entre particulares, 

sejam eles pessoas físicas, sejam jurídicas, não havendo necessariamente a criação de um 

novo ente personalizado (COX, 2003, p. 2).   

 

1.4.1 Sociedade limitada 

 

 As sociedades limitadas surgiram na Inglaterra com as private partnership que, 

constituídas inicialmente por ato do Parlamento e, posteriormente, por ato da Coroa, tinham 

como características: a) a personalidade jurídica; b) a limitação da responsabilidade dos 

sócios ao valor de suas ações; c) livre alienabilidade das ações. Em 1862, com a edição da 

Companies Act, surgem as limited by guarantee e limited by share que mantêm as mesmas 

características das private partnsership, apenas abolindo-se a obrigatoriedade de autorização 

estatal.  

 

 Em 1892, na Alemanha, surge, pela primeira vez, uma sociedade de 

responsabilidade limitada, como um tipo societário desatrelado do modelo da Sociedade 

Anônima e sem as suas exigências rígidas e custosas. Essa legislação influenciou as demais 

legislações mundiais, notadamente, as de Portugal (1901), França (1925) e Itália (1942). No 

Brasil, foi decisiva para a edição do Decreto 3.708, de 1919, que introduziu a sociedade por 

cotas de responsabilidade limitada, a qual teve novo regramento com o Código Civil de 2002 

(CALÇAS, 2003, p. 15-25). 

 

 As sociedades limitadas surgem como uma reação ao complexo mecanismo de 

funcionamento das sociedades anônimas, que, excessivamente formais e onerosas, não se 

apresentavam como um modelo viável para as pequenas e médias empresas. De outra parte, 

os tipos societários mais simples, como as sociedades em nome coletivo e em comandita, 

trazem no seu âmago a necessidade de, pelo menos, um sócio com responsabilidade ilimitada, 

o que também inviabiliza a exploração desses tipos societários pelos pequenos e médios 

empreendedores, que não pretendiam arriscar todo o seu patrimônio pessoal na exploração da 

atividade econômica. Segundo MOREIRA (2004, p. 33):  

 

a sociedade limitada é um tipo societário mais adequado àqueles 

empreendimentos cuja atuação pessoal do sócio tem fundamental 

importância para a realização do objeto social, enquanto a sociedade 
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anônima é mais adequada  para projetos onde um grande volume de capital 

é necessário. 

  

 A sociedade limitada, regulada atualmente pelos artigos 1052 a 1087 do código 

civil, é caracterizada pelos seguintes elementos: a) constituição por contrato de duas ou mais 

pessoas; b) responsabilidade dos sócios limitada à sua participação no capital social
35

; c) 

restrição à transmissão de cotas para terceiros, sem a anuência dos demais sócios
36

. 

CARVALHOSA (2003, p. 33) conceitua a sociedade limitada como 

 

Aquela de cuja firma ou denominação consta a palavra “limitada” ou sua 

abreviatura, e na qual a responsabilidade dos sócios é limitada ao valor das 

cotas por ele subscritas no capital social, quando estiver totalmente 

integralizado, sendo, porém, solidária e ilimitada ao valor total do capital 

social, quando esse capital não estiver totalmente integralizado. 
 

 Segundo COELHO (2007, v. 2, p. 24-25), as sociedades podem ser 

classificadas em sociedades de pessoas ou de capital, de acordo com o grau de dependência da 

sociedade em relação às qualidades subjetivas dos seus sócios. Assim, será de pessoas a 

sociedade cuja atividade econômica explorada dependa diretamente da participação dos seus 

sócios; será de capital aquela sociedade cuja atuação empresária dependa da concentração de 

capital e da organização dos fatores de produção, sendo de menor importância a atuação direta 

dos seus sócios. PONTES DE MIRANDA (1965, v. 49, p. 361), em sentido contrário, entende 

que as sociedades limitadas, em razão do elemento predominante intuitus personae, será 

sempre de pessoas. Para o autor, é equívoca a distinção entre sociedade de pessoas e de 

capital, devendo a classificação focar a distinção entre sociedade de pessoas e sociedades por 

ações. 

 

 BERTOLDI (2001, p. 193), de forma semelhante, classifica a sociedade 

limitada como tipo misto, podendo ser de pessoas ou de capital, a depender do que conste no 

contrato social. Se houver limitação à transferência de cotas para terceiros, a sociedade 

limitada será de pessoas. De outro turno, se o contrato social não estabelecer nenhum 

impeditivo para que haja ingressos de novos sócios e livre comercialização de suas cotas, a 

                                                 
35

 Essa limitação não é absoluta, mesmo que o capital social esteja totalmente integralizado. A legislação, a 

doutrina e a jurisprudência vêm admitindo a responsabilização ilimitada dos sócios desse tipo societário nas 

seguintes situações: 1) créditos não negociais - créditos tributários, créditos trabalhistas, incluídos os créditos de 

acidente de trabalho, e créditos decorrentes de relação de consumo); 2) créditos negociais, se o sócio, na 

qualidade de administrador da sociedade, praticou atos ilícitos, infringentes da lei ou do contrato social.  
36

 Salvo se houver permissão no contrato social para alienação, sem a anuência dos demais sócios, e salvo se 

houve anuência de pelo menos 3/4 dos sócios da sociedade. 
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sociedade limitada será de capital. Todavia, COELHO (2007, v. 2, p. 375) ressalva que, sendo 

de pessoas ou de capital, a sociedade limitada terá sempre natureza contratual, porque os 

vínculos entre os seus sócios se constituem e se desfazem segundo as regras do Código Civil. 

A hibridez do tipo diz respeito, na verdade, ao caráter personalístico ou capitalista da 

sociedade
37

.   

 

 BORGES (1971, p. 292-293), por sua vez, entende que as sociedades de 

pessoas são aquelas cujas obrigações estão garantidas não apenas pelo patrimônio social, mas 

também pelo patrimônio individual de um ou mais sócios - sociedades em nome coletivo, 

comandita simples e por ações, capital e indústria e conta de participação. São de capital as 

sociedades em que, após a integralização do capital social, nada mais pode ser exigido pelos 

credores em relação aos sócios individualmente - sociedade limitada e anônima
38

.  

  

 Embora entenda que as sociedades limitadas são necessariamente sociedades 

de pessoas, em razão de serem constituídas tendo em vista às qualidades pessoais dos sócios - 

o que impede o ingresso de terceiros, sem a concordância de todos os sócios - REQUIÃO 

(2005, v. 1, p. 415-416) reconhece que grande parte da doutrina vem projetando a sociedade 

limitada como de capital ou, pelo menos, com um caráter híbrido personalista-capitalista
39

.  

 

 Nesses termos, o legislador conferiu ao empreendedor mecanismos para 

aproximar a disciplina da sociedade limitada da sociedade anônima, nas hipóteses em que ela 

se apresente como sociedade de capital. Assim, poderá o contrato social eleger a LSA como 

instrumento de regência supletiva, nas omissões da Lei (artigos 1.052 a 1.087 do Código 

Civil) e do contrato. COELHO (2002, v. 2, p. 366) ressalta, contudo, que a regência supletiva 

da LSA se restringe àquelas matérias que sejam contratuais, isto é, que sejam passíveis de 

regulação por manifestação de vontade dos sócios, ficando vedada a aplicação de disposições 

da LSA que digam respeito a outras matérias como, por exemplo, a emissão de debêntures, a 

qual não é possível para uma sociedade limitada.  

 

                                                 
37

 Para CALÇAS (2003, p. 26), visto que a sociedade limitada pode apresentar tanto características 

personalíssimas, como capitalistas, é fundamental sua caracterização em um dos dois perfis para se evitarem 

problemas na solução de questões práticas como cessão de cotas sociais, penhorabilidade das cotas por dívidas 

particulares dos sócios e a sucessão no falecimento dos sócios. 
38

 Essa classificação atualmente não se sustenta em razão do sistema de responsabilização dos sócios construído 

pela doutrina, legislação e jurisprudência, o qual permite em diversas situações a responsabilização dos sócios da 

sociedade limitada, ainda que ela tenha características de sociedade de capital. 
39

 Nesse sentido, ver CARVALHOSA (2003, p. 36-37). 



41 

 

 

 Nos Estados Unidos, a limited liability company é o equivalente americano à 

sociedade limitada brasileira e tem como pilares da sua estrutura interna: 1) a existência de 

um ente personalizado; 2) a limitação da responsabilidade dos sócios à sua participação no 

capital social; 3) direito dos sócios à participação nos lucros; 4) não incidência de impostos 

sobre a atividade econômica e sobre o lucro distribuído aos sócios, evitando-se a bi-

tributação. (COX, 2003, P. 16).   

 

1.4.2 A sociedade anônima 

  

 A sociedade anônima tem sua origem no século XVII, por ocasião das 

descobertas das terras do novo mundo (América, Índia e África). Os colonizadores 

necessitavam de grandes somas de investimentos para viabilizar a exploração das colônias. 

Assim, surgem as sociedades anônimas. Inicialmente, elas eram promovidas pelo próprio 

Estado e formadas pela conjunção de capitais públicos e particulares. Posteriormente, com o 

advento da Revolução industrial do século XVIII, passam a funcionar mediante autorização 

estatal, e são apropriadas pelo modelo capitalista. Transformam-se, portanto, no principal 

instrumento desse modelo, em razão das suas características de limitação de responsabilidade 

à soma investida e da possibilidade de alienação da participação societária, sem a necessidade 

de anuência de terceiros.  

 

 A terceira fase das sociedades anônimas refere-se à da liberdade de iniciativa, 

não havendo mais a necessidade de autorização estatal. Essa fase iniciou-se em momentos 

diferentes no mundo inteiro, sendo certo que, no Brasil, ocorreu em 1882, com a edição do 

Decreto 8.821. Atualmente, a sociedade anônima é regida pela Lei 6.404/76, a qual teve por 

base a teoria institucionalista de Hauriou (REQUIÃO, v. 2, p. 3-9). Segundo PONTES DE 

MIRANDA (1961, v. 50, p. 3), a sociedade por ações - gênero do qual a sociedade anônima 

faz parte - surge como resposta a dois fatos econômicos dos tempos modernos, quais sejam: a 

necessidade de grande capital para a empresa e a insuficiência do capital individual.  Para 

VALVERDE (1927, p. 37), a sociedade anônima define-se como: 

 

Pessoa jurídica de direito privado, em que todo capital se divide em partes 

ou ações, que limitam a responsabilidade dos participantes, subscritores ou 

acionistas ao montante das partes ou ações, por eles subscritas, as quais 

facilitam, por sua circulação, a substituição de todos os sócios ou acionistas. 
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 Em perspectiva moderna, COELHO (2007, v. 2, p. 65) conceitua sociedade 

anônima como sendo “a sociedade empresária com capital social dividido em ações, espécie 

de valor mobiliário, na qual os sócios, chamados acionistas, respondem pelas obrigações 

sociais até o limite do preço de emissão das ações que possuem”. Já BORBA (2003, p. 141) 

enumera as características básicas da sociedade anônima: a) trata-se de uma sociedade de 

capitais; b) é sempre empresária; c) o seu capital é dividido em ações transferíveis pelos 

processos aplicáveis aos títulos de crédito; d) a responsabilidade dos acionistas é limitada ao 

preço de emissão das ações subscritas. 

 

 CARVALHOSA (2009, v. 1, p. 4) também apresenta uma definição de 

sociedade anônima: “pessoa jurídica de direito privado, de natureza mercantil, em que o 

capital se divide em ações de livre negociabilidade, limitando-se a responsabilidade dos 

subscritores ou acionistas ao preço de emissão da ações por eles subscritas ou adquiridas”. 

 

 Sociedade anônima é a sociedade empresária cujo capital social é dividido em 

ações que, em regra, podem ser alienadas independentemente do consentimento dos demais 

sócios e que atribuem aos seus titulares direitos essenciais. Tem ainda como característica a 

limitação da responsabilidade dos acionistas ao preço de emissão das ações que subscrevem. 

Esse tipo societário pode ser aberto ou fechado, conforme as suas ações estejam admitidas ou 

não à negociação em bolsa ou em mercado de balcão organizado. 

 

 No direito americano, a corporation é o equivalente à sociedade anônima 

brasileira, sendo constituída por intermédio de uma pessoa jurídica distinta da dos seus sócios. 

Seu capital social é dividido em ações - stock –, sendo a responsabilidade dos seus detentores 

- stockholders - limitada à sua participação no capital social. Para COX (2003, p. 2) o 

corporate mechanism foi o responsável por grande parte do desenvolvimento industrial e 

comercial nos séculos dezenove e vinte. Seu uso permitiu que investidores combinassem o 

seu capital com a participação nos lucros em empresas de maior ou menor porte sob um 

regime centralizado, com um risco limitado ao capital contribuído e sem perda das suas outras 

fontes e negócios. Logo, a corporation não é nada mais do que uma associação de indivíduos 

que respondem sob um nome único e como uma entidade legal distinta. 40 

                                                 
40

 Much of the industrial and commercial development of the nineteenth and twentieth centuries was made possible by 

the corporate mechanism. By its use investors may combine their capital and participate in the profits of large or small-

scale business enterprises under a centralized  management, with a risk limited to the capital contributed and without 
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  Esse tipo societário é utilizado, principalmente, em grandes projetos e 

investimentos, tendo em vista que a emissão de ações ou de outros valores mobiliários 

possibilita uma alternativa de captação de recursos a custos mais baixos do que 

ordinariamente se conseguiria no mercado financeiro. VALVERDE (1937, p. 26) também 

assegura que a sociedade anônima é o tipo societário que melhor se presta, pela separação dos 

patrimônios, à limitação do risco. Para POSNER (1992, p. 428), as sociedades anônimas - 

corporations - são a solução para o problema da captação de quantias substanciais de capital 

in verbis: 

 

The theory of the firm tell us why so much economic activity is organized 

in firms but not why most of those firms are corporations. A clue is that 

firms in which the inputs are primarily labor rather than capital often are 

partnerships or individual proprietorships rather than corporations. The 

corporations is a method of solving problems encountered in raising 

substantial amounts of money
41

. 

 

 As sociedades anônimas, como instrumento de captação de recursos para 

grandes investimentos, têm ocupado cada vez mais importância no cenário econômico-social. 

A globalização transformou a economia mundial, fazendo com que as sociedades anônimas 

ganhem papel destacado, em razão de todas as relações sociais e econômicas que gravitam em 

torno da atividade empresarial exercida. BERLE E MEANS (2009, p. 313), além de 

defenderem o conceito de quasi public corporations
42

, segundo o qual as corporations 

exerceriam uma função social, concluem no seu trabalho que elas podem, no futuro, 

sobreporem-se ao Estado como organização social
43

. 

 

                                                                                                                                                         
peril to their other resources and business. […] A corporation is, after all, but an association of individuals under an 

assumed name and with a distinct legal entity 
41

 Quando pensamos, teoricamente, em firma entendemos porque tanta atividade econômica é organizada em 

firmas, mas não porque a maioria dessas firmas são corporations. Uma dica é que firmas onde a principal fonte é 

o trabalho, e não o capital, geralmente são sociedades ou proprietários individuais ao invés de corporations. The 

corporation é um método de resolver problemas encontrados em arrecadar grandes quantias de capital (tradução 

nossa). 
42

 Segundo BERLE E MEANS (2009, p. 5) “The corporate system appears only when this type of private or 

“close” corporation has givem way to an essentially different form, the quasi public corporation: a corporation 

in which a large measure of separation of ownership and control has taken place through the multiplication of 

owners” . 
43

 “The rise of the modern corporation has brought a concentration of economic power which can compete on 

equal terms with the modern state – economic power versus political power, each strong in its own field. The 

future may see the economic organism, now typified by the corporation , not only on an equal plane with the 

state, but possibly even superseding it as the dominant form of social organization . The law of corporations, 

accordingly, might well be considered as a potential constitutional law for the new economic state, while 

business practice is increasingly assuming the aspect of economic statesmanship”.  
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 Apesar do aparente exagero dessa afirmação, não se pode negar a importância 

das sociedades anônimas para a sociedade atual. A crise mundial de 2008, que se originou 

com a quebra do Lehman Brothers, quarto maior banco de investimentos dos Estados Unidos, 

demonstra o quanto o Estado depende dessas quasi public corporations para cumprir o seu 

papel social e econômico. 

 

1.4.3 Diferenças entre sociedades limitadas e anônimas 

 

 A sociedade limitada poderá ser de pessoas ou de capital, a depender da maior 

ou menor dependência do sócio em relação à empresa explorada e também da regulação do 

contrato social quanto à possibilidade de livre transmissão de cotas. A sociedade anônima, 

pela sua característica de alternativa para grandes investimentos, será sempre de capital.   

 

 Outra diferença entre a sociedade limitada e a sociedade anônima diz respeito à 

possibilidade de alienação da participação societária para terceiros e à possibilidade de 

exercício do direito de retirada. Enquanto na sociedade anônima não há qualquer restrição 

quanto à alienação da participação societária para terceiros, sem necessidade de 

consentimento dos sócios, na sociedade limitada, os sócios, na omissão do contrato social, 

somente podem alienar as suas cotas para terceiros, se os sócios remanescentes concordarem. 

De outro lado, na sociedade limitada, o sócio que queira se retirar da sociedade poderá fazê-lo 

a qualquer tempo, recebendo o valor correspondente das suas cotas. Isso não ocorre com a 

sociedade anônima, na qual o desinvestimento do acionista somente é admissível em situações 

específicas. 

 

 CALÇAS (2003, p. 44) destaca que, em razão de a natureza jurídica da 

sociedade limitada ser de um contrato plurilateral em oposição à natureza institucional da 

sociedade anônima, a disciplina legal da constituição e da dissolução é sujeita a regimes 

jurídicos distintos. Assim, enquanto na sociedade limitada, na hipótese de falecimento de um 

dos sócios, opera-se a resolução da sociedade em relação ao sócio falecido, só sendo 

permitido aos seus herdeiros ingressarem na sociedade, se houver concordância dos demais 

sócios remanescentes; na sociedade anônima, os herdeiros do acionista falecido ingressam 

automaticamente na sociedade, sem necessidade de qualquer anuência dos demais sócios. E 

mais: a natureza contratual da sociedade limitada exsurge do fato de que qualquer ingresso ou 
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saída de sócios impõe a formalização da alteração do contrato social. Isso não ocorre na 

sociedade anônima, sendo tais mudanças restritas aos livros de ações. 

 

 No que se refere à limitação de responsabilidade do sócio, embora, tanto na 

sociedade limitada quanto na sociedade anônima, a responsabilidade dos sócios esteja restrita 

ao valor subscrito do capital social, há duas considerações que merecem destaque. A primeira 

diz respeito à consequência pela não integralização do capital social subscrito. Na sociedade 

limitada, os demais sócios respondem, solidariamente com o sócio remisso, pela 

integralização do capital social perante a sociedade e também perante terceiros. Na sociedade 

anônima, a não integralização do capital social pelo acionista não gera a responsabilização 

dos demais acionistas da sociedade, conferindo apenas à sociedade o direito de executar o 

acionista para o pagamento da parte faltante ou de determinar a venda das ações remissas em 

bolsa por conta e risco do acionista
44

. A segunda consideração é concernente à possibilidade 

de responsabilização pessoal dos sócios por dívidas da sociedade, após totalmente 

integralizado o capital social. Na sociedade limitada, mesmo totalmente integralizado o 

capital social, os sócios podem ser responsabilizados por dívidas não negociais 

ilimitadamente - dívidas fiscais, trabalhistas, consumeristas e de indenização por ato ilícito. Já 

na sociedade anônima, uma vez integralizado o capital social, os acionistas não respondem 

pelas dívidas, ainda que não negociais, salvo se também faziam parte da administração da 

sociedade
45

.  

 

 MOREIRA (2004, p. 32-73), em estudo comparativo exaustivo entre as 

sociedades limitadas e sociedades anônimas fechadas, conclui que as principais diferenças 

entre elas são: a) forma de constituição - enquanto a sociedade limitada é constituída mediante 

contrato social, a sociedade anônima é constituída por ata de assembléia geral 

consubstanciada em instrumento público ou particular; b) divisão do capital social - enquanto 

a sociedade limitada tem o capital social dividido em cotas, que somente podem ser alienadas 

                                                 
44

 Conforme artigo 107 da LSA, “Verificada a mora do acionista, a companhia pode, à sua escolha: I - promover 

contra o acionista, e os que com ele forem solidariamente responsáveis (artigo 108), processo de execução para 

cobrar as importâncias devidas, servindo o boletim de subscrição e o aviso de chamada como título extrajudicial 

nos termos do Código de Processo Civil; ou II - mandar vender as ações em bolsa de valores, por conta e risco 

do acionista.” 
45

 COELHO (2007, v. 2, p. 407) assevera que “os credores não negociais (o fisco, empregados e titulares do 

direito a indenização) não têm instrumentos para preservar seus interesses em face da separação patrimonial da 

sociedade e da limitação da responsabilidade dos sócios. Todos deveriam ter direito de responsabilizar os 

sócios empreendedores, de forma ilimitada, pelas obrigações sociais. Contudo, o direito brasileiro tutela, 

convenientemente, apenas o credor tributário e o INSS.” 
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com a concordância dos demais sócios, a sociedade anônima tem o capital social dividido em 

ações, as quais podem ser livremente negociadas; c) possibilidade de emitir valores 

mobiliários de outra espécie que não a ação - enquanto a sociedade anônima pode emitir 

outros valores mobiliários, como as debêntures e partes beneficiárias, para captar recursos 

para sua atividade, a sociedade limitada não está autorizada, por lei, a emitir outros valores 

mobiliários que não a ação. 

 

1.5. A ação 

  

VALVERDE (1937, p. 211) conceitua ação como sendo “um título corporativo 

ou de participação, negociável e transmissível, por ato intervivos, segundo a forma que se 

reveste.” Para PONTES DE MIRANDA (1961, v. 55, p. 50), “a ação das sociedades por 

ações, é, ao mesmo tempo, a parte do capital, o direito de sócio, e o título negociável, com o 

qual a qualidade de sócio se transfere.” O primeiro sendo incorpóreo e o segundo, corpóreo, 

formam o complexo incorpóreo-corpóreo. CARVALHO MENDONÇA (1914, v. III, livro II, 

parte III, p. 429) afirma que “a ação exprime a parte social, representada por um título 

negociável e transmissível, no qual se materializa o direito de sócio”. 

 

De acordo com CARVALHOSA (2009, v. 1, p. 139), o conceito clássico das 

ações como uma das partes iguais em que se divide o capital social da companhia, 

representada por um título negociável, não pode mais ser utilizado em razão: 1. da 

possibilidade de o capital não mais se dividir em partes iguais, na hipótese de existência de 

ações sem valor nominal; e 2. da possibilidade de haver ações nominativas escriturais, as 

quais não são materializadas em nenhum título (certificado)
46

.  

 

A doutrina discute qual seria a natureza jurídica das ações, indagando se, em 

razão da possibilidade de as ações circularem no mercado, poderiam ser equiparadas aos 

títulos de crédito O Código Civil brasileiro, ao regular os títulos de crédito, estatui, no artigo 

887, que “título de crédito, documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo 

nele contido, somente produz efeito quando preencha os requisitos da lei.” Desse preceito, 

pode-se extrair que os requisitos para a configuração de um título de crédito são a autonomia 
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 O próprio autor reconhece que, mesmo no caso das ações nominativas registradas, a emissão do título 

(certificado), embora possível, é desnecessária, pois esse documento não tem qualquer função constitutiva de 

direitos, já que a declaração cartular constante do título não é suficiente para que se possam exercer os direitos 

de acionista, os quais constam do estatuto e da lei (CARVALHOSA, 1997, v. 1, p. 140). 
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das obrigações, a literalidade e a cartularidade. Por autonomia das obrigações deve-se 

entender que todo possuidor do título de crédito exerce o direito, como se fosse originário, 

independentemente das relações jurídicas que tenham produzido o título. A literalidade 

significa que todo o direito deve decorrer do próprio título, constando dele expressamente. 

Pela cartularidade, a existência do documento, da cártula, é essencial para o exercício do 

direito constante do título (TOMAZETTE, 2009, v. 1, p. 433-435). 

 

Conforme VALVERDE (1937, p. 210), a ação tem natureza jurídica complexa, 

ora apresentando-se como um título corporativo
47

, certificado ou documento que prova a 

qualidade de sócio do seu titular - status do qual originam direitos e obrigações -, ora 

apresentando-se como um título de crédito que pode livremente ser circulado no mercado. 

PONTES DE MIRANDA (1961, v. 55, p. 53) afirma que as ações são títulos de valor, mas 

não de crédito, já que os títulos de valor podem ser ou não de crédito. Nas ações há valor, o 

estado de sócio, mas delas podem nascer créditos, como outros direitos. CARVALHO 

MENDONÇA (1914, v. III, livro II, parte III, p. 430) entende que as ações apresentam três 

perfis: o primeiro como uma das partes ou frações em que se divide o capital social ou a 

medida desse capital; o segundo como o complexo de direitos e obrigações de caráter 

patrimonial e pessoal de quem pagou ou prometeu pagar uma das frações do capital, 

habilitando o titular a fazê-lo valer contra a sociedade e contra a coletividade de sócios; o 

terceiro como o título ou documento que representa e prova esses direitos e obrigações. 

 

Em razão dos dois perfis em que as ações se apresentam, patrimonial e pessoal, 

REQUIÃO (2005, v. 2, p. 74) assinala a natureza jurídica de título de crédito, na primeira 

hipótese, e de título de legitimação ou corporativo
48

, na segunda hipótese. Segundo 

GALGANO (2007, 155), a ação é um título de crédito causal, que representa ou incorpora a 

participação social, ou seja, a qualidade de sócio
49

. ASCARELLI (1945, p. 362-366), apesar 

                                                 
47

 PONTES DE MIRANDA (1961, v.33, p. 39) classificou os títulos corporativos como espécie de título ao 

portador, por se tratar de atribuição da qualidade de componente da coletividade. Para o autor, esses títulos 

conferem dois tipos de direitos corporativos: os direitos de órgão - votar, discutir, deliberar - e os direitos de 

valor - dividendos, direito a bonificação e direito a ações-filha.  
48

 PONTES DE MIRANDA (1961, v. 33, p. 235) assinala que os títulos de legitimação podem ter dois sentidos: 

um largo, segundo o qual o subscritor tem de prestar a apresentação do título e se libera se presta ao portador; 

outro estrito, pelo qual o subscritor pode apresentar o título e, em prestando, libera-se. 
49

 “L´azione è um titolo di credito causale: essa è un titolo di credito che rappresenta (art. 2346, comma 1°) o, 

come si suol dire, incorpora la partecipazione sociale, ossia la qualità di socio; è priva, como ogni titolo 

causale, del carattere della letteralità, con la conseguenza che all´emittente spettano, anche nei confronti degli 

aventi causa dell´originario sottoscrittore, azioni ed eccezioni nascenti dal contrato di società, quantunque non 

fondate sul contesto letterale del titolo”. 
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de reconhecer que, em algumas situações, os direitos dos acionistas podem ser corporificados 

como títulos de crédito, critica essa teoria por entender que há verdadeira impossibilidade de 

redução dos direitos dos sócios a um só direito, seja real, seja obrigacional, devendo o foco 

ser a posição que o sócio ocupa na sociedade, com todos os direitos, poderes e deveres dela 

decorrentes.   

 

 Não obstante a ação e os títulos de créditos se assemelhem, notadamente no 

que se refere à possibilidade de livre circulação, suas naturezas jurídicas são bem distintas, 

pois requisitos, como a cartularidade e literalidade, bem como a autonomia, não estão 

presentes na ação. De fato, não é no certificado de ações que estão presentes todos os direitos 

e obrigações do acionista, mas, sim, no estatuto social e na lei. Por outro lado, as ações, ainda 

que nominativas, somente se transferem mediante a celebração de contrato de compra e 

venda, razão pela qual a transferência da ação se dá a título derivado e não original. Ainda, as 

ações, tanto as escriturais como as nominativas, não conferem aos seus titulares um direito de 

crédito, mas de uma expectativa de eventual crédito, na hipótese de haver distribuição de 

dividendos na sociedade (VERÇOSA, 2008, v. 3, p. 99-101)
50

. 

 

  Também, como já reconhecido por ASCARELLI, não é esse o único direito do 

acionista, que possui direitos em dois planos: o patrimonial e o pessoal. No plano patrimonial, 

o acionista tem direito aos eventuais lucros da sociedade, na condição de que efetivamente 

ocorram e de que sua distribuição venha a ser aprovada pela assembléia geral em determinado 

montante. Sob o plano pessoal, a titularidade da ação confere ao acionista o status de sócio, 

com direitos - essenciais e relativos - e obrigações, conforme o estatuto social e a lei 

(CARVALHO MENDONÇA,1914, v. III, livro II, parte III, p. 70-71). 

 

  Assim, as ações têm natureza jurídica de valor mobiliário, os quais são 

instrumentos de captação de recursos, para o financiamento da empresa, explorada pela 

sociedade anônima que os emite, e representam, para quem os subscreve ou os adquire, uma 

alternativa de investimento (COELHO, 2007, v. 2, p. 138). Para CARVALHOSA (2009, v. 1, 

p. 144), do ponto de vista subjetivo, a ação representa um conjunto de direitos e obrigações 
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 BORBA (2003, p. 213), em igual sentido, assevera ainda que “As ações não dependem, por natureza, de uma 

cártula, tanto que a ação nominativa pode prescindir do certificado, enquanto a ação escritural, nem mesmo 

pode ter certificado. O certificado da ação nominativa, quando emitido, funciona como mero documento 

comprobatório, podendo ser substituído por outro, no caso de extravio. Não se trata, é bem de ver, nem mesmo 

de título de legitimação”. 
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oriundos do estado de sócio. Do ponto de vista objetivo, a ação é um valor patrimonial 

incorpóreo, negociável e cedível.  

 

RIZZARDO (2009, p. 319) conceitua ação como a fração mínima do capital 

social, representada por um título de participação que atribui ao seu titular o direito de 

participar da sociedade, caracterizando-se, ainda, pela sua indivisibilidade e negociabilidade. 

A primeira característica resulta da sua própria unidade perante a sociedade. Não há 

possibilidade de duas ou mais pessoas, proprietárias de uma mesma ação, exercerem o direito 

de voto de forma separada. A segunda característica diz respeito à possibilidade de 

transferência da participação acionária para terceiros, independentemente de alteração 

estatutária.  

 

Portanto, a ação é uma espécie de valor mobiliário, representado por uma 

fração mínima do capital social de uma companhia, que, em regra
51

, pode ser transferida a 

terceiros, sem necessidade de anuência dos demais sócios, conferindo direitos e obrigações 

para quem os titulariza, inclusive o de participar nos lucros
52

.   

 

  Todo acionista tem direitos que podem ser definidos em duas categorias: os 

essenciais e os relativos. Os direitos essenciais são aqueles que não podem sofrer qualquer 

restrição, seja pela assembléia geral, seja pelo estatuto social. São eles: a) participar dos lucros 

sociais; b) participar do acervo da companhia; c) fiscalizar a companhia; d) preferência para 

subscrição de ações ou outros valores mobiliários, na hipótese de aumento do capital social; e) 

retirar-se da sociedade, nos casos autorizados pela lei ou estatuto
53

. Os direitos relativos são 

aqueles que podem ser restritos, pela assembléia geral ou pelo estatuto, sendo o direito de 

voto o principal exemplo. CALÇAS (2000, p. 10) defende que os direitos essenciais são 
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 Nas sociedades anônimas fechadas, o artigo 36 da LSA permite que o estatuto imponha limitações à circulação 

das ações nominativas, desde que sejam minuciosamente descritos no estatuto, não impeçam a negociação e não 

sujeite o acionista ao arbítrio dos órgãos da administração ou da maioria dos acionistas -“Art. 36 O estatuto da 

companhia fechada pode impor limitações à circulação das ações nominativas, contato que regule 

minuciosamente tais limitações e não impeça a negociação, nem sujeite o acionista ao arbítrio dos órgãos da 

administração da companhia ou da maioria dos acionistas”. 
52

 CARVALHOSA (1997, v. 1, p. 143) destaca que, salvo a ação preferencial especial, prevista no § 7° do art. 17 

da LSA, não se admite ação que não represente, efetivamente, a incorporação ao capital de bens ou dinheiro. 

Qualquer prestação pessoal, como a de fundador ou de indústria, é insuscetível de retribuição por meio de 

emissão de ações. 
53

 Conforme artigo 109 da LSA,“ Nem o estatuto social nem a assembléia-geral poderão privar o acionista dos 

direitos de: I - participar dos lucros sociais;  II - participar do acervo da companhia, em caso de liquidação;  

III- fiscalizar, na forma prevista nesta Lei, a gestão dos negócios sociais;  IV - preferência para a subscrição de 

ações, partes beneficiárias conversíveis em ações, debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição, 

observado o disposto nos artigos 171 e 172; V - retirar-se da sociedade nos casos previstos nesta Lei”. 
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impostergáveis e irrenunciáveis: “são direitos que não podem ser alterados pela vontade da 

maioria e que, mesmo com o consentimento do acionista, não podem ser abolidos”. 

 

  O acionista também tem obrigações, sendo a principal delas o dever de 

intregralizar o capital social. Essa obrigação, acaso não cumprida, autoriza a assembléia geral 

a suspender os direitos do acionista
54

, enquanto não cumprida a obrigação. CARVALHOSA 

(2009, v. 2, p. 584) afirma que a suspensão imposta pela assembléia geral poderá atingir todos 

os direitos dos acionistas, inclusive os direitos essenciais e os próprios dos minoritários ou de 

classe. A sociedade anônima, como sociedade de capital, necessita de um instrumento dessa 

natureza para cumprir o seu desiderato de aglomeração de quantias razoáveis para a realização 

de investimentos de grande porte. Em sentido contrário, COELHO (2007, v. 2, p. 284) e 

CALÇAS (2000, p. 23-24) defendem que, na medida em que têm função de estabilizar as 

relações de poder no interior da sociedade, os direitos essenciais não podem ser suspensos 

pela assembléia geral, ainda que os acionistas não tenham cumprido suas obrigações perante a 

sociedade.  

 

1.5.1 Classificação das ações 

 

De acordo com a forma em que se exteriorizam, as ações devem ser sempre 

nominativas, ou seja, devem indicar quem são os proprietários
55

. Quanto ao modo de 

transmissão da propriedade, as ações nominativas podem ser registradas ou escriturais. Serão 

registradas as ações quando a transferência da propriedade operar-se por termo lavrado no 

livro de transferência de ações nominativas
56

. As ações serão escriturais quando a 

transferência da propriedade operar-se pelo lançamento efetuado pela instituição depositária 
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 No artigo 120 da LSA consta que “A assembléia-geral poderá suspender o exercício dos direitos do acionista 

que deixar de cumprir obrigação imposta pela lei ou pelo estatuto, cessando a suspensão logo que cumprida a 

obrigação”. 
55

 Até 1990, a legislação brasileira permitia ainda duas outras formas de ações: endossáveis e ao portador. A 

propriedade das ações endossáveis era presumida pela posse do título, com base em série regular de endossos 

que deveriam estar averbados na companhia no livro de registro de ações endossáveis. Quanto às ações ao 

portador, sua propriedade era presumida por sua simples detenção. Questões tributárias, contudo, levaram à 

edição da Lei 8.021/90 que vedou a existência destas formas de ações. 
56

 Conforme artigo 31 da LSA, “A propriedade das ações nominativas presume-se pela inscrição do nome do 

acionista no livro de “registro de ações nominativas” ou pelo extrato que seja fornecido pela instituição 

custodiante, na qualidade de proprietária fiduciária das ações. § 1° A transmissão das ações nominativas 

opera-se por termo lavrado no livro de “Transferência de Ações Nominativas”, datado e assinado pelo cedente 

e pelo cessionário, ou seus legítimos representantes”. 
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em seus livros, a débito da conta de ações do alienante e a crédito da conta de ações do 

adquirente
57

.  

 

Quanto ao preço, as ações podem ser classificadas em com valor nominal ou 

sem valor nominal. Essa classificação repercute no valor do preço de emissão da ação, quando 

do aumento do capital social. Se as ações tiverem valor nominal, o preço de emissão de novas 

ações não pode ser inferior ao valor nominal. Se as ações não tiverem valor nominal, o preço 

de emissão das novas ações será fixado pela assembléia geral ou conselho de administração.  

 

  Quanto à espécie, as ações podem ser classificadas em ordinárias, preferenciais 

e de fruição
58

. Ações ordinárias são aquelas que conferem ao seu titular os direitos ordinários 

de um sócio, sem qualquer restrição ou preferência. São preferenciais as ações que conferem 

ao seu titular uma vantagem em relação às ações ordinárias, podendo sofrer, em contrapartida, 

restrições políticas, como o exercício do direito de voto. As ações de fruição substituem as 

ações integralmente amortizadas, conferindo aos seus titulares os direitos e restrições 

previstos no estatuto.  

 

  Quanto à classe, as ações podem ainda ser classificadas de acordo com os 

diversos direitos e deveres que titularizam. Tanto a ação ordinária, quanto a preferencial 

poderão ser divididas em classes.  

 

1.5.1.1 Ação ordinária 

 

 A ação ordinária é a ação comum e obrigatória de toda sociedade anônima. Não há 

possibilidade de uma sociedade anônima ser constituída sem a presença de ações ordinárias, 

                                                 
57

 O artigo 35 da LSA destaca: “A propriedade da ação escritural presume-se pelo registro na conta de depósito 

das ações, aberta em nome do acionista nos livros da instituição depositária. § 1° A transferência da ação 

escritural opera-se pelo lançamento efetuado pela instituição depositária em seus livros, a débito da conta de 

ações do alienante e a crédito da conta de ações do adquirente, à vista de ordem escrita do alienante, ou de 

autorização ou ordem judicial, em documento hábil que ficará em poder da instituição.” 
58

 CARVALHOSA (1997, v. 1, p. 171) apresenta, ainda, um quarto tipo de ação. Trata-se da ação de classe 

especial, prevista no § 7° do artigo 17 da LSA, de propriedade exclusiva do ente desestatizante, que terá os 

poderes que o estatuto especificar, inclusive o de veto às deliberações da assembléia geral.  
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que atribuem aos seus titulares os direitos ordinários de um sócio, sem qualquer restrição ou 

vantagem em relação às demais ações
59

. 

 

 Nas companhias fechadas, a lei autoriza a emissão de ações ordinárias com 

classes diferentes, desde que digam respeito apenas ao exercício dos seguintes direitos: a) 

conversibilidade em ações preferenciais; b) exigência de nacionalidade brasileira do acionista; 

c) direito de voto em separado para o preenchimento de determinados cargos
60

. BORBA 

(2003, p. 223), com razão, critica a inovação legal que permitiu a criação de classes de ações 

ordinárias, em virtude, principalmente, do fato de que todas as restrições ou vantagens, 

autorizadas pela lei para essa espécie de ação, poderiam ser reguladas pela emissão de ações 

preferenciais, sendo, portanto, desnecessária e contraditória tal modificação na legislação.   

 

CARVALHOSA (2009, v. 1, p. 192) explica que a principal finalidade da 

criação das classes de ações ordinárias nas companhias fechadas foi a de garantir de forma 

permanente e irrevogável, a participação igualitária, minoritária, ou mesmo, majoritária de 

alguns acionistas na administração da companhia, independentemente do porcentual de sua 

participação no capital social. Esse direito não poderá ser afastado nem mesmo pela 

assembléia geral, já que se não houver previsão estatutária sobre a forma de alteração das 

vantagens atribuídas, somente com a concordância de todos os titulares das ações atingidas, é 

que se poderá promover alguma mudança
61

. 

 

 Um dos direitos atribuídos ao acionista proprietário da ação ordinária é o exercício do 

direito de voto na assembléia geral, o qual permitirá a participação nas deliberações da 

companhia. O acionista que for detentor de mais de metade das ações ordinárias será o 

controlador da sociedade e, portanto, poderá eleger administradores, aprovar a maior parte de 

alterações estatutárias e decidir sobre os assuntos de natureza geral da companhia (Coelho, 

2007, v. 2, p. 101). Os acionistas que forem detentores de menos da metade das ações 

                                                 
59

 BORBA (2003, p. 222) salienta que “as ações ordinárias são, por definição, ações normais, pelo que 

atribuem os direitos comuns de acionista; nada lhes é retirado ou acrescentado, sendo desnecessário indicar no 

estatuto as suas prerrogativas, já que decorrem naturalmente da lei”. 
60

 Consta no artigo 16 da LSA: “As ações ordinárias de companhia fechada poderão ser de classes diversas, em 

função de: I - conversibilidade em ações preferenciais; II - exigência de nacionalidade brasileira do acionista; 

ou III - direito de voto em separado para o preenchimento de determinados cargos de órgãos administrativos. 

Parágrafo único A alteração do estatuto na parte em que regula a diversidade de classes, se não for 

expressamente prevista e regulada, requerá a concordância de todos os titulares das ações atingidas”.  
61

 CARVALHOSA (1997, p. 192 e ss) faz interessante comparação com o direito inglês e o americano sobre o 

uso desse instituto, concluindo que ele poderá ser instrumento para prática de abusos, como a manutenção do 

controle por meio do exercício permanente de cargos de administração por limitado número de pessoas. 
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ordinárias são chamados de minoritários
62

 e, embora participem da vida política da sociedade, 

nem sempre conseguirão impor a sua vontade, já que, no âmbito do direito societário, 

prevalece o princípio da prevalência do poder econômico, ou seja, tem mais poder quem 

subscreveu mais ações e, portanto, investiu mais dinheiro na sociedade. 

 

1.5.1.2 Ação preferencial 

 

 Ações preferenciais são aquelas que atribuem ao seu titular uma vantagem patrimonial 

e, em contrapartida, apresentam alguma restrição de direito, geralmente, o direito de voto, em 

relação às demais ações
63

. Podem ser de classes diversas, tanto nas sociedades anônimas 

abertas, como nas fechadas. No Brasil, as ações preferenciais não são de emissão obrigatória, 

como as ordinárias, e estão limitadas a no máximo 50% (cinquenta por cento) do capital 

social
64

.  São geralmente usadas por acionistas rendeiros ou especuladores que não se 

interessam pela administração da companhia, mas enxergam nela uma alternativa de 

investimento. Do ponto de vista da sociedade, as ações preferenciais são um instrumento de 

captação de recursos a um custo, em regra, mais baixo do que se conseguiria no mercado 

financeiro, e sem o risco de perder o poder de controle
65

.  

 

CARVALHOSA (2009, v. 1, p. 174) esclarece que a LSA não admite ações 

preferenciais com restrição do direito de voto que atribuam vantagens apenas de ordem 

pessoal ou política. COELHO (2007, v. 2, p. 101) entende, contudo, que, para as sociedades 

anônimas fechadas, o artigo 18 da LSA prevê tal possibilidade
66

. 

 

                                                 
62

 Conforme será esclarecido no item do acionista minoritário, entendemos que não só os acionistas 

ordinarialistas que detêm menos da metade das ações ordinárias são classificados como minoritários. Também se 

enquadram nessa classificação, os acionistas preferencialistas, com e sem direito a voto. 
63

 BORBA (2003, p. 231) explica que as ações preferenciais podem oferecer aos seus titulares: a) vantagens e 

desvantagens, cumulativamente; b) apenas vantagens; c) na companhia fechada, apenas desvantagens.  
64

 Antes da Lei 10.303/01, as sociedades podiam emitir as ações preferenciais até 2/3 do capital social. BORBA 

(2003, p. 230) esclarece que a referida lei assegurou às companhias já existentes a manutenção da proporção de 

2/3, até mesmo para as novas emissões. Apenas as companhias fechadas que quisessem abrir o seu capital e as 

companhias abertas ou fechadas, que voluntariamente quisessem se adaptar a nova regra, além, é claro, das 

sociedades constituídas após a vigência da lei, é que tinham que obedecer à nova proporção.  
65

 Uma vez subscrita e integralizada a ação preferencial, o acionista não faz jus a qualquer remuneração pelo 

capital investido, ficando apenas a sociedade obrigada a entregar-lhe a sua parcela dos lucros, acaso existentes, 

de acordo com as vantagens patrimoniais estabelecidas no estatuto. Em não havendo lucro, a sociedade não tem 

qualquer obrigação patrimonial perante o acionista. Isso não ocorre com o dinheiro captado no mercado 

financeiro, o qual não está atrelado ao sucesso do negócio e sempre vem associado a uma taxa de juros pela 

utilização do capital alheio.
 

66 
Conforme art. 18 da LSA, “O estatuto pode assegurar a uma ou mais classes de ações preferenciais o direito 

de eleger, em votação em separado, um ou mais membros dos órgãos de administração.” 
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Conforme acentua COELHO (2007, v. 2, p. 103), até 1997, a LSA não trazia 

proteção efetiva para o preferencialista, pois permitia que o estatuto regulasse livremente as 

vantagens, as quais, muitas vezes, eram pouco representativas, como, por exemplo, o 

estabelecimento de uma vantagem que consistia numa simples prioridade no tempo para 

recebimento de dividendos. Para evitar essas distorções, a Lei 9.457/97 estabeleceu o 

dividendo preferencial, em, pelo menos, 10% superior ao atribuído às ações ordinárias, na 

hipótese de a omissão do estatuto ou de a preferência nele estabelecida não se constituir em 

pagamento de dividendo fixo ou mínimo. 

 

  A Lei 10.303/01 modificou significativamente a disciplina das vantagens das 

ações preferenciais sem direito a voto ou com restrição desses direitos, criando dois sistemas 

diferentes para as sociedades anônimas abertas e fechadas.  Assim, nas sociedades anônimas 

fechadas, foram mantidos três dos privilégios mínimos previstos na lei anterior
67

. São eles: a) 

recebimento prioritário de dividendos fixos; b) recebimento prioritário de dividendos 

mínimos; c) prioridade no reembolso do capital, que pode ser cumulado, ou não, com o 

recebimento prioritário de dividendos mínimos. Em relação aos dividendos fixos, a LSA
68

 

atribui a possibilidade de o estatuto vedar a participação dessas ações preferenciais nos lucros 

remanescentes e nos aumentos de capital decorrentes da capitalização das reservas de lucros, 

após atendida a prioridade (CARVALHOSA, 2009, v. 1, p. 200) 

 

Já nas sociedades anônimas abertas, as preferências mínimas para admissão da 

negociação das ações no mercado de valores mobiliários são, pelo menos, uma das seguintes 

vantagens: a) direito de participar de parcela de no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) do 

lucro líquido do exercício, da qual será garantido dividendo prioritário de pelo menos 3% (três 

por cento) do valor do patrimônio líquido da ação; b) direito ao recebimento de um dividendo 

ao menos 10% (dez por cento) maior que o pago às ações ordinárias; c) direito de ser incluída 

em eventual oferta pública de alienação de controle, tendo assegurado ao menos 80% (oitenta 

por cento) do valor que for atribuído às ações do bloco de controle. 

                                                 
67

 Apenas a vantagem do dividendo diferencial, de pelo menos 10% superior ao pago às ações ordinárias, 

introduzida pela LSA, com a edição da Lei 9.457/97, não foi mantida. 
68

 Art. 17 omissis: § 4º Salvo disposição em contrário no estatuto, o dividendo prioritário não é cumulativo, a 

ação com dividendo fixo não participa dos lucros remanescentes e a ação com dividendo mínimo participa dos 

lucros distribuídos em igualdade de condições com as ordinárias, depois de a estas assegurado dividendo igual 

ao mínimo. § 5º Salvo no caso de ações com dividendo fixo, o estatuto não pode excluir ou restringir o direito 

das ações preferenciais de participar dos aumentos de capital decorrentes da capitalização de reservas ou 

lucros (art. 169).  
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CARVALHOSA (2009, v. 1, p. 201) assevera que os privilégios previstos na 

lei são mínimos, podendo o estatuto atribuir outras vantagens adicionais, desde que 

devidamente especificadas. Em relação às vantagens das ações preferenciais negociadas no 

mercado de valores mobiliários, a única vantagem efetiva é a que atribui à ação preferencial 

dividendos diferenciais de 10% sobre o valor das ordinárias, pois confere dividendos sempre 

superiores a essas últimas, evitando abusos do bloco de controle. Em relação à vantagem de 

dividendos prioritários de pelo menos 3% do patrimônio líquido, ela somente é efetiva, se a 

companhia possuir patrimônio líquido alto, o que nem sempre ocorre, como nas companhias 

da “nova economia”. Ainda, no que tange à vantagem de ser incluída em eventual oferta 

pública do bloco de controle, ela se revela de pouca efetividade, já que confere uma vantagem 

vinculada a um acontecimento futuro e incerto que poderá nunca se concretizar. 

 

BORBA (2003, p. 28) acentua que, após a edição da Lei 10.303/2001, o 

dividendo diferencial, de pelo menos 10% (dez por cento) superior ao atribuído às ações 

ordinárias, deixou de ser uma garantia de toda e qualquer ação preferencial para ser apenas 

uma das possíveis vantagens estabelecidas para as ações preferenciais negociadas no mercado 

de valores mobiliários
69

. Assim, entende o autor que o artigo 17 da LSA, para as sociedades 

fechadas, é apenas exemplificativo, podendo, portanto, a ação preferencial não possuir 

nenhuma vantagem e, ainda assim, sofrer restrições. 

 

O estatuto pode estabelecer que os dividendos prioritários, fixos, mínimos ou 

diferenciais, das ações preferenciais sejam cumulativos, ou seja, na hipótese de não 

pagamento em um exercício, eles se acumulam para o exercício seguinte. Esses dividendos, 

ainda que cumulativos, atribuídos como vantagens para as ações preferenciais, não podem ser 

distribuídos em prejuízo do capital social, salvo na hipótese de liquidação da companhia e se 

tal vantagem foi expressamente assegurada. Contudo, nos exercícios em que o lucro for 

insuficiente para distribuir dividendo prioritário cumulativo atribuído como vantagem de ação 

preferencial, o estatuto poderá autorizar a sua distribuição à conta de reserva de capital.  

Nesse sentido, VERÇOSA (2008, v. 3, p. 152) afirma que, na hipótese de não haver 

disposição expressa em contrário no estatuto, a lei impõe as seguintes regras gerais para as 

                                                 
69

 Conforme asseverado, a edição da Lei 9.457/97 estabeleceu uma vantagem compulsória para todas as ações 

preferenciais, qual seja: na omissão do estatuto ou estabelecimento no estatuto de vantagem para ações 

preferenciais diferente de dividendo mínimo ou fixo, há obrigatoriedade do pagamento de dividendos 

diferenciais, pelo menos, 10% superiores aos atribuídos às ações ordinárias. 



56 

 

 

ações preferenciais: a) o dividendo prioritário não é cumulativo; b) a ação com dividendo fixo 

não participa dos lucros remanescentes; c) a ação com dividendo mínimo participa dos lucros 

remanescentes, após assegurado o mesmo dividendo às ordinárias. 

 

As vantagens estabelecidas às ações preferenciais pelo estatuto somente podem 

ser modificadas ou suprimidas com a concordância dos titulares de, no mínimo, metade da 

classe atingida, se quorum maior não for estabelecido para as ações preferenciais das 

sociedades abertas, em assembléia geral especial, cabendo direito de recesso aos acionistas 

dissidentes
70

. 

 

A vedação ou restrição do direito de voto às ações preferenciais não é absoluta. 

Há matérias em que, mesmo havendo vedação ou restrição no estatuto, os titulares das ações 

preferenciais mantêm direito de voto. São elas: a) eleição em separado de membro do 

conselho fiscal; b) constituição da companhia em assembléia geral; c) alteração das vantagens 

estabelecidas para as ações preferenciais; d) resgate de ações preferenciais.  

 

A LSA prevê ainda a ação preferencial de classe especial - golden share
71

-, que 

é atribuída exclusivamente ao ente desestatizante, nas companhias que tenham sido objeto de 

desestatização.  Essa ação terá os poderes que o estatuto definir, inclusive o de veto das 

deliberações assembleares que especificar. CARVALHOSA (2009, v. 1, p. 234) aponta que 

essas ações, na medida em que possuem o direito de veto de deliberações da assembléia geral, 

subvertem o princípio fundamental do direito societário de que a deliberação deve ser 

aprovada pela maioria do capital social. 

 

1.5.1.3 Ação de fruição 

 

 A ação de fruição é aquela atribuída ao acionista cuja ação ordinária ou 

preferencial foi totalmente amortizada, na forma do artigo 44, § 5° da LSA. Vale destacar que 

por amortização deve se entender a antecipação ao acionista do valor a que ele teria direito, na 

                                                 
70

 Artigos 136 e 137 da LSA. 
71

 Conforme § 7° do artigo 17 da LSA, “Nas companhias objeto de desestatização poderá ser criada ação 

preferencial de classe especial, de propriedade exclusiva do ente desestatizante, à qual o estatuto social poderá 

conferir os poderes que especificar, inclusive o poder de veto às deliberações da assembléia-geral nas matérias 

que especificar”. 
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hipótese de liquidação da sociedade. Esse valor deverá ser o valor patrimonial (COELHO, 

2007, v. 2, p. 108). 

 

 MAMEDE (2004, v. 2, p. 438) afirma que a ação de fruição não é, em verdade, 

um tipo de ação, mas um estado de ação, seja da espécie ordinária, seja de espécie 

preferencial, que é fruto do evento da amortização. Os titulares desse tipo de ação, embora 

detenham um título de participação da sociedade, já foram integralmente reembolsados pelo 

investimento realizado na sociedade. 

 

 O acionista detentor da ação de fruição poderá sofrer restrições quanto aos seus 

direitos, competindo ao estatuto e, na sua omissão, à assembléia geral, especificar quais são 

essas restrições. As restrições ao direito do acionista podem ser amplas. Tanto a ação 

ordinária poderá sofrer uma restrição do exercício do direito de voto, quanto uma ação 

preferencial poderá sofrer uma restrição quanto às suas preferências. Contudo, há três 

hipóteses em que, independentemente da previsão estatutária ou da vontade assemblear, os 

acionistas que tiveram as ações totalmente amortizadas e, portanto, receberam, em troca das 

suas ações ordinárias ou preferenciais, ações de fruição, sofrem limitação dos seus direitos, a 

saber: a) na participação do acervo líquido da sociedade, apenas concorrem após a 

compensação em favor das ações não amortizadas até o valor recebido; b) no exercício do 

direito de recesso, os valores devidos pela sociedade deverão ser compensados com os valores 

recebidos; c) se a distribuição de lucros for a título de juros sobre o capital próprio, não se tem 

direito ao recebimento (COELHO, 2007, v. 2, p. 108).  

  

1.6 A posição dos sócios nas sociedades empresárias 

 

 Os sócios das sociedades empresárias podem ocupar posições diversas, de 

acordo com a influência que possam exercer sobre elas. O poder de influenciar as diretrizes da 

empresa explorada, nem sempre, será igual para todos os sócios. Tanto na sociedade anônima 

quanto na sociedade limitada, vige o princípio da maioria do capital social. Assim, quanto 

maior a participação do sócio no capital da sociedade, maior será o seu poder de deliberar o 

destino dos negócios sociais.  

 

 Destarte, se um sócio contribuiu sozinho com a subscrição de mais da metade 

do capital social de uma sociedade empresária, em regra, poderá exercer o controle dela, 
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cabendo-lhe a decisão sobre o futuro da empresa. Essa conclusão, contudo, acarreta um 

problema para os demais sócios da sociedade, que estarão alijados do poder decisório da 

sociedade, mesmo tendo contribuído com parte do seu capital social. Se for atribuído a esses 

sócios com menor participação o poder de decidir os negócios sociais, haverá ferimento ao 

princípio da maioria do capital social.  

 

 As legislações mundiais vêm enfrentando esse problema, à procura de um 

ponto de equilíbrio, de modo a prestigiar o princípio da maioria do capital social, mas, ao 

mesmo tempo, não descuidar dos interesses desses sócios que, embora com menor 

participação, também contribuíram para a formação da sociedade e, portanto, não podem estar 

totalmente excluídos do processo decisório. Se admitido tal entendimento, a consequência 

natural seria o desinteresse desses sócios no ingresso de sociedades, o que prejudicaria os 

sócios majoritários que não teriam acesso ao capital  dos minoritários para a formação da 

sociedade. 

 

 No que se refere às sociedades limitadas, o Código Civil de 2002 trouxe um 

novo regramento, mantendo o princípio geral da maioria do capital social para as 

deliberações, mas estabelecendo quorum qualificado para algumas matérias
72

. Assim, a 

modificação do contrato social e a incorporação, fusão, dissolução da sociedade ou cessão do 

estado de liquidação dependem de aprovação de pelo menos três quartos do capital social
73

.   

 

 Nas sociedades anônimas, o princípio da maioria do capital social é mitigado 

com a possibilidade de emissão de ações preferenciais, sem direito a voto ou com restrição 

desse direito. Isso se deve ao fato de seu modelo societário ser normalmente utilizado para 

empresas que requerem grandes investimentos, inclusive com a captação de recursos da 

poupança popular, por intermédio do mercado de capitais. No Brasil, como visto, essas ações 

preferenciais podem equivaler a até 50% (cinqüenta por cento) do total das ações emitidas. 

Assim, nesse tipo societário, o sócio que detiver apenas 50% (cinquenta por cento) mais um 

                                                 
72

 Conforme artigo 1.010 do CC, “Quando, por lei ou pelo contrato social, competir aos sócios decidir sobre os 

negócios da sociedade, as deliberações serão tomadas por maioria de votos, contados segundo o valor das 

quotas de cada um”. 
73

 O artigo 1.076 do CC assinala: “Ressalvado o disposto no art. 1.061 e no § 1
o
 do art. 1.063, as deliberações 

dos sócios serão tomadas: I - pelos votos correspondentes, no mínimo, a três quartos do capital social, nos 

casos previstos nos incisos V e VI do art. 1.071; II - pelos votos correspondentes a mais de metade do capital 

social, nos casos previstos nos incisos II, III, IV e VIII do art. 1.071; III - pela maioria de votos dos presentes, 

nos demais casos previstos na lei ou no contrato, se este não exigir maioria mais elevada. 

 



59 

 

 

das ações ordinárias, ou 25% (vinte e cinco por cento) do capital social, terá o poder de 

decidir o destino das principais questões da empresa. 

  

 O exemplo considera que as ações ordinárias e preferenciais tenham o mesmo 

preço de emissão, mas a participação no capital social das ordinárias poderia ser menor ainda, 

se elas tivessem um preço de emissão inferior ao das preferenciais. Como ressalta COELHO 

(2007, v. 2, p. 282):  

 

O limite máximo da lei para as ações preferenciais sem direito a voto não 

representa um percentual do capital social, mas sim, das ações emitidas. 

Isso significa que é possível aumentar ainda mais o poder de controle, 

mediante a emissão de ações a preços diferenciados. 

 

 Essa mitigação do princípio da maioria do capital social, com a possibilidade 

de emissão de ações preferenciais sem direito a voto, nas sociedades anônimas, não 

solucionou o problema dos sócios que, mesmo tendo contribuído com a formação do capital 

social, continuam sem poder influenciar nas deliberações da empresa.  A rigor, essa 

possibilidade apenas agravou o problema, pois permitiu que todo o controle estivesse apenas 

na mão de quem contribuiu com parcela não muito significativa para a formação do capital 

social. Segundo COELHO (2007, v. 2, p. 285), a lei reconhece a importância desses variados 

tipos de sócios para o pleno desenvolvimento da empresa e tem se preocupado em criar 

mecanismos para estabelecer o equilíbrio das relações do poder no interior da sociedade. 

 

 Para solucionar esse problema, a LSA introduziu garantias para que esses 

sócios, mesmo sem manterem o controle total da sociedade, pudessem exercer alguma 

influência nas deliberações da sociedade. Nessa perspectiva, a esses acionistas são garantidos, 

além dos direitos essenciais
74

, alguns outros direitos, como o de nomear em separado 

membros do conselho de administração e fiscal, a fim de garantir-lhes algum poder na 

condução dos negócios. 

 

  Diante desse cenário, conclui-se que os sócios podem ocupar posições diversas, 

de acordo com a motivação que os faz subscrever o capital social de uma sociedade e com o 
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 Conforme redação do art. 109 da LSA, são direitos essenciais do acionista, que não podem ser privados, nem 

pelo estatuto, nem pela assembléia geral, os seguintes: 1) participar dos lucros; 2) fiscalizar a sociedade; 3) 

participar do acervo da companhia em caso de liquidação; 4) retirar-se da sociedade, nos casos previstos em lei; 

5) decidir pela subscrição de novas ações e de outros valores mobiliários, na proporção da sua participação no 

capital social. 
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grau de influência que tem sobre ela. Tanto nas sociedades limitadas como nas sociedades 

anônimas, os sócios podem ocupar posições antagônicas. Por exemplo, numa mesma 

sociedade, um sócio pode objetivar o reinvestimento do lucro apurado na expansão da própria 

atividade, e um outro pode visar à sua distribuição para os sócios. 

  

 COMPARATO (1983, p. 1-7) assinala que o poder, como fenômeno social, 

vem sendo estudado apenas na política e analisado sob a forma de dominação hierárquica. 

Trata-se de um equívoco, já que o poder é um conceito fundamental para todas as ciências 

sociais. Defende o autor que, no âmbito do direito privado, o melhor prisma sobre o qual se 

poderá enfocar a questão do poder e suas influências é a sociedade anônima, que traz como 

novidade a possibilidade de concentrar o poder econômico, desvinculando-o da propriedade 

dos capitais e da responsabilidade pessoal. 

 

  Segundo BERLE E MEANS (2009, p. 112-113) existem três tipos de interesse 

numa sociedade anônima: 1. interesse nos lucros; 2. interesse no controle; e 3. interesse dos 

administradores não sócios em continuar no poder
75

.  

 

 COELHO (2007, v. 2, p. 274-275) classifica os acionistas em empreendedores 

e em investidores. Os primeiros têm maior vínculo com a sociedade e a ocupam com o intuito 

de explorar a atividade econômica, dirigindo os negócios. Os segundos são aqueles que 

subscrevem as ações da Companhia com o intuito de obter retorno financeiro, seja com a 

distribuição de dividendos, seja com a alienação da sua participação acionária. Eles não têm 

maiores vínculos com a sociedade e exercem pouca influência na condução dos negócios. 

Esse segundo grupo ainda é dividido em rendeiros e especuladores, de acordo com o menor 

grau de interesse nos negócios da Companhia. Os rendeiros, embora não exerçam maiores 

influências nos negócios da sociedade, ainda têm um laço mais forte que os especuladores que 

apenas adquirem as ações para especular no mercado.   

 

  No Direito Francês, há uma classificação que divide os acionistas em 

actionnaires-bailleurs de fonds e actionnaires de controle.  Os primeiros são aqueles que 

adquirem ações apenas com a intenção de aplicar o seu capital. Os segundos são aqueles que 
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 “In discussing problems of enterprise it is possible to distinguish between three functions: That of having 

interests in an enterprise, that of having power over it, and that of acting with respect to it”. 
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adquirem ações com o objetivo de tomar parte ativa na administração da sociedade 

(BULGARELLI, 1998, p. 34). 

 

 BERLE E MEANS (2009, p. 4), no clássico The modern corporation and 

private property, defenderam a existência de uma nova ordem econômica em razão do 

surgimento das modern corporations. 

 

 In its new aspect the corporation is a means whereby the wealth of 

innumerable individuals has been concetrate into huge aggregates and 

whereby control over this wealth has been surrended to a unified direction. 

The power attendant upon such concentration has brought forth princes of 

industry, whose position in the community is yet to be definided. The 

surrender of control over their wealth by investors has effectively broken 

the old property relationships and has raised the problem of defining these 

relationship anew. The direction of industry by persons other than those 

who have ventured their wealth has raised the question  of the motive force 

back as such direction and the effective distribution  of the returns from 

business enterprises
76

. 

 

 Os autores identificaram, em 1932, uma revolução silenciosa que estava sendo 

implementada no sistema capitalista, em razão da separação da propriedade acionária do 

poder de controle da sociedade. O mecanismo das corporations, criado pelo capitalismo para 

que os indivíduos pudessem explorar a atividade econômica em larga escala, de forma 

profissional e organizada, agora impedia que todos os titulares do capital destinado para 

aquela empresa pudessem controlá-la, exercendo a gestão e administrando o negócio.  

 

 Com base nesse fato, BERLE E MEANS (2009. p. 7) criaram o conceito de 

quasi public corporations, para definir as companhias que se caracterizavam: 1) pela 

separação do controle da companhia dos titulares da riqueza nela investida; 2) pela 

concentração de grandes quantidades de capital arrecadado no mercado de ações; 3) pela 

reunião de diversas pessoas em torno de sua atividade - acionistas, empregados, clientes, 

governo e fornecedores, que faziam com que a companhia tivesse um significado social. 

 

                                                 
76

 Em um novo aspecto, corporation é uma disposição onde as posses de vários indivíduos são reunidas em 

grandes agregados e onde o controle dessas riquezas é dado a uma direção única. O poder adquirido por conta 

dessa concentração lhe deu uma posição proeminente na indústria, posição esta que ainda deve ser definida na 

comunidade. A entrega do poder para os investidores mais abastados têm rompido com as velhas relações de 

propriedade e criaram um problema pra definir esse novo tipo de relação antes desconhecida. A direção da 

indústria por pessoas que não aquelas que tenham aventurado sua fortuna tem levantado a questão sobre o 

motivo de tal direção e da distribuição efetiva dos lucros das empresas (tradução nossa). 
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Though the American law makes no distinction between the private 

corporation and the quasi  public, the economics of the two are essentially 

diferent. The separation of ownership from control produces a condition 

where the interests of owner and of ultimate manager may, and often do, 

diverge, and where many of the checks which formerly operated to limit the 

use of power disappear. Size alone tends to give these giant corporations a 

social significance not attached to the smaller units of private enterprise. By 

the use of  the open market for securities, each of these corporations 

assumes obligations towards the investing public which transform it from a 

legal method cloting the rule of a few individuals into an institution at least 

nominally serving investors who have embarked their funds in its 

enterprise. New responsabilities towards the owners, the workers, the 

consumers, and the State thus rest upon the shoulders of those in control
77

.    

 

 Em outras palavras, o mecanismo de concentração econômica, criado pelo 

capitalismo por intermédio das corporations, provocou uma cisão entre aqueles que eram 

titulares das ações e aqueles que efetivamente controlavam a companhia, criando-se, assim, 

dois tipos de acionistas: os controladores – que detinham alguma, mas não toda, propriedade 

do dinheiro investido e administravam a companhia – e os investidores – que detinham a 

propriedade do dinheiro investido na sociedade, mas que não exerciam o controle sobre ela.  

  

 No Brasil, não houve uma total dissociação entre a propriedade e o poder de 

controle. No entanto, a liberdade de constituição da sociedade anônima - desatrelada do crivo 

estatal, aliada a um processo de industrialização com aumento geral da riqueza, além do 

benefício da limitação da responsabilidade - e, principalmente, a difusão de ações entre o 

publico fizeram surgir acionistas alheios ao grupo controlador, os chamados especuladores, 

que terminam por não acompanhar o desenvolvimento da empresa (ASCARELLI, 1945, 

p.368/369). 

  

 No ordenamento jurídico pátrio, a sociedade empresária divide os seus 

acionistas em dois grandes grupos: o sócio controlador e o sócio minoritário. A existência 
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 Apesar de as leis americanas não fazerem diferença ente private corporation e as quasi public, a economia das 

duas são essencialmente diferentes. A separação da propriedade do poder de controle cria uma condição em que 

os interesses do dono e os do gerenciador podem divergir, e muitas das regras que são operadas pra limitar o uso 

do poder desaparecem. O tamanho, por si só, tende a dar a essas corporações gigantes um significado social não 

relacionado às unidades menores das empresas privadas. Pelo uso dos mercados abertos para segurança, cada 

uma dessas corporações assume obrigações com o investimento público, que se transforma um método legal que 

reúne alguns indivíduos em uma instituição que, pelo menos nominalmente, serve investidores que tenham 

depositado o seu capital nesta empresa. Novas responsabilidades para com os donos, os trabalhadores, os 

consumidores, e com o Estado ficam designadas para aqueles que estão no controle (tradução nossa). 
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desses dois grandes grupos em posições antagônicas faz surgir direitos e deveres de ambos os 

lados, a fim de estabilizar as relações de poder. 

 

1.6.1 Sócio controlador 

 

 Segundo BERLE E MEANS (2009, p. 66-80), a separação da propriedade 

acionária do controle da sociedade, promovida pelas companhias modernas, criou a 

possibilidade da utilização de um capital cada vez menor para o exercício do poder de 

controle. Assim, reconhecem os autores a existência de cinco tipos de controle: 1) control 

through almost complete ownership - que ocorre nas situações em que um acionista ou um 

grupo de acionistas são proprietários de praticamente todas as ações; 2) majority control,  que 

ocorre nas situações em que um acionista ou um grupo de acionistas detém mais da metade do 

capital social da sociedade; 3) control through a legal device without ownership, que se refere 

ao controle exercido por intermédio de arranjos societários, como as estruturas piramidais, a 

emissão de ações sem direito a voto ou com direito a voto com pesos diferenciados e o voting 

trust (instituto semelhante ao acordo de acionista); 4) minority control  ou working control, 

que ocorre quando um acionista ou um grupo de acionista controla a sociedade com menos da 

metade do capital social votante - em geral, esse controle viabiliza-se nas sociedades com 

capital disperso, em que a habilidade dos acionistas em adquirir procurações dos demais 

acionistas é determinante para a obtenção do controle; 5) management control, que ocorre nas 

situações em que o capital social da sociedade é tão disperso (nenhum acionista tem mais do 

que 1% do capital social), que o controle termina sendo exercido pelos administradores não 

sócios da companhia, que vão se perpetuando no poder.   

  

 Para COMPARATO (1983, p. 30-33), o controle, como elemento de 

subordinação econômica, não pode ser considerado apenas como manifestação de uma 

participação acionária, existindo outros fatores externos à sociedade que podem acarretar o 

exercício do poder de controle por pessoas estranhas ao quadro social, como é o exemplo de 

uma companhia de autopeças que vende toda a sua produção a uma única empresa 

automobilística, que acaba exercendo forte influência sobre os negócios da primeira. Por isso, 

o autor defende a criação de dois tipos de controle: o interno, decorrente da participação 

acionária, e o externo, decorrente de outros fatores, relacionados à economia:  
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Não se pode recusar a distinção básica entre o controle interno e o externo. 

No primeiro caso, o titular do controle atua no interior da sociedade (ab 

intus), lançando mão dos mecanismos de poder próprios da estrutura 

societária, notadamente a deliberação em assembléia. No segundo, o 

controle pertence a uma ou mais pessoas, físicas ou jurídicas, que não 

compõe quaisquer órgãos da sociedade, mas age de fora (ab extra).  

 

 CARVALHOSA (2009, v. 2, p. 489) afirma que o controle societário refere-se 

ao poder de impor a vontade nos atos sociais, internamente, por meio de votos, ou 

externamente, por outros fatores extrassocietários. Assim, o controle da sociedade anônima 

pode ser exercido internamente por um acionista ou externamente por uma pessoa natural ou 

jurídica, que, mesmo estranha ao quadro acionário, efetivamente exerce influência dominante 

sobre os negócios da sociedade. 

 

 O Direito Italiano reconhece a possibilidade do controle externo, ao admitir no 

artigo. 2359, item 3 do Código Civil Italiano, que é controladora a sociedade que exerça 

influência dominante sobre a outra em razão de vínculo contratual
78

.  No mesmo sentido, o 

Direito Argentino admite o controle externo, ampliando a hipótese prevista no Código Civil 

Italiano, ao estabelecer que é controlada a sociedade que sofra uma influência dominante de 

outra em razão de vínculos especiais (ainda que não contratuais) existentes
79

.  

  

 O controle interno exercido pelo acionista dominante numa sociedade anônima 

pode ser de quatro tipos: totalitário, majoritário, minoritário e gerencial. O controle totalitário 

caracteriza-se pela concentração quase total das ações com direito a voto nas mãos de um 

único acionista ou grupo de acionistas. O controle majoritário caracteriza-se pela 

concentração de mais da metade das ações com direito a voto nas mãos de um único acionista 

ou grupo de acionistas. O controle minoritário ocorre quando um acionista ou grupo de 

acionistas com menos da metade das ações com direito a voto dirige os negócios sociais e 

elege a maioria dos administradores. Por fim, o controle gerencial ocorre quando o grau de 

                                                 
78

 Artigo 2359 do Código Civil Italiano in verbis: “Società controllate e società collegate) – Sono considerate 

societá controllate: 1) le società in cui um´altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili 

nell´assemblea ordinaria; 2) le società in cui um´altra società dispone di voti sufficienti per esercitare 

un´iinfluenza dominante nell´assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un´altra 

società in virtù di particolari vincoli contrattuali com essa.” (grifo nosso) 
79

 Artigo 33 da Ley 19.550/84 - Ley das Sociedades Comerciales da Argentina - in verbis “Se consideran 

sociedades controladas aquellas em que outra sociedad, en forma directa o por intermedio de otra sociedad a su 

vez controllada: 1) Posea participación, por cualquier título, que otorgue los votos necesarios para formar la 

voluntad social en las reuniones sociales o asambleas ordinarias; 2) Ejerza una influencia dominante como 

consecuencia de acciones, cuotas o partes de interés poseídas, o por los especiales vínculos existentes entre las 

sociedades”.(grifo nosso) 
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dispersão das ações é tão grande que sócios com quantidades mínimas do capital social 

conseguem dirigir os negócios sociais e eleger a maioria dos administradores (COELHO, 

2007, v. 2, p. 278-279). 

 

 AMENDOLARA (2003, p. 134-137) identifica três tipos de controle interno - 

majoritário total, majoritário compartilhado e minoritário - e três tipos de controle externo - 

contratual, tecnológico e financeiro. O controle majoritário total ocorre quando uma única 

pessoa natural ou jurídica detém mais de 50% (cinquenta por cento) do capital votante da 

companhia. Observa-se o controle majoritário compartilhado quando um grupo de pessoas 

físicas ou jurídicas detém mais de 50% (cinquenta por cento) do capital votante da 

companhia. O controle minoritário resulta quando um grupo exerce o poder de controle na 

companhia, embora não detenha mais de 50% (cinquenta por cento) do capital social. No 

controle contratual, não há qualquer vínculo societário – é a situação típica dos contratos de 

franchising, em que os franqueadores impõem aos franqueados cláusulas extremamente 

rígidas para a concessão da franquia. O controle tecnológico segue a mesma linha do 

contratual, mas relativamente a contratos de transferência de tecnologia ou know-how. O 

controle financeiro, por sua vez, ocorre quando, embora não seja acionista, o poder financeiro, 

representado por um banco, por exemplo, consegue ser o verdadeiro titular dos poderes 

decisórios. 

 

 A legislação brasileira, ao tratar do acionista controlador, apenas acolhe 

expressamente a possibilidade de controle interno.  A redação do artigo 116 da LSA é datada 

de 1976 e resguarda todas as quatro espécies de controle interno mencionadas, deixando clara 

a distinção entre o poder de controle e a propriedade acionária, permitindo que mesmo quem 

não tenha a maioria acionária seja efetivamente controlador
80

.  

 

 COMPARATO (1983, p. 63), contudo, adverte que, apesar de a LSA não o ter 

regulamentado, o controle externo ou não acionário não foi totalmente olvidado pelo 

legislador, em razão da disposição do parágrafo único do artigo 249, que reconhece a sua 

existência, ao prever a possibilidade de a CVM – Comissão de Valores Mobiliários - expedir 
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 Artigo 116 da LSA – “Entende-se por acionista controlador a pessoa, natural ou jurídica, ou o grupo de 

pessoas vinculadas por acordo de voto ou sob controle comum que: a) é titular de direitos de sócio que lhe 

assegurem, de modo permanente, a maioria dos votos nas deliberações da assembléia geral e o poder de eleger 

a maioria dos administradores da companhia e;  b) usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais 

e orientar o funcionamento dos órgãos da companhia.” 
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normas determinando que as demonstrações consolidadas incluam sociedades que, embora 

não controladas, sejam financeira ou administrativamente dependentes da companhia
81

. 

   

 A Lei brasileira reconhece a possibilidade apenas do controle interno, já que a 

norma do artigo 116 da LSA impõe como requisito a qualidade de sócio. Assim, somente 

pode ser exercido por pessoa física ou jurídica ou grupo de pessoas vinculadas por acordo de 

voto que, de modo permanente, assegura a maioria dos votos na assembleia geral, elege a 

maioria dos administradores e dirige efetivamente os negócios sociais. Segundo 

TOMAZETTE (2009, v. 1, p. 446), embora o controle esteja ligado normalmente à 

propriedade das ações ordinárias, uma vez que somente a elas é que se atribui o direito a voto, 

há possibilidade de o controle ser exercido por outro meio que não o voto. Nessa hipótese, o 

controle pode ser exercido por quem é titular de ações preferenciais sem direito de voto, 

bastando para isso que o estatuto, com base na disposição prevista no artigo 18 da LSA, 

atribua a ele o direito de eleger em separado um ou mais membros da administração da 

sociedade e também o poder de veto das deliberações da assembleia geral. 

 

 Uma outra forma de controle da sociedade, não exercida pelos detentores da 

maioria das ações ordinárias, diz respeito à ação preferencial de classe especial - golden share 

-, criada pela reforma da LSA de 2001
82

, a qual, de propriedade exclusiva do ente 

desestatizante, poderá conferir os poderes que o estatuto social especificar, inclusive os de 

veto às deliberações da assembleia geral. 

 

 A doutrina diverge sobre o conceito de „permanente‟, constante da definição do 

acionista controlador. COELHO (2007, v. 2, p. 279), COMPARATO (1983, p. 66) e 

CARVALHOSA (2009, v. 2, p. 492) consideram exercício do controle permanente, se nas 

três últimas assembleias gerais o controlador fez maioria nas deliberações sociais. Esse 

critério é extraído do item IV da Resolução n. 401 de 22.12.76, do Conselho Monetário 

Nacional, que regulamentava a alienação do poder de controle das companhias abertas. Para 
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 Art. 249 da LSA in verbis: “A companhia aberta que tiver mais de 30% (trinta por cento) do valor do seu 

patrimônio líquido representado por investimentos em sociedades controladas deverá elaborar e divulgar, 

juntamente com suas demonstrações financeiras, demonstrações consolidadas nos termos do art. 250. Parágrafo 

único A comissão de Valores Mobiliários poderá expedir normas sobre as sociedades cujas demonstrações 

devam ser abrangidas na consolidação, e: a) determinar a inclusão de sociedades que, embora não controladas, 

sejam financeira ou administrativamente dependentes da companhia”. 
82

 Lei 10.303/01. 
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BORBA (2003, p. 350), basta a obtenção de maioria nas duas últimas assembleias para que 

fique caracterizado o exercício permanente do controle.  

 

 O critério das três últimas assembleias não tem fundamento legal, vez que está 

fulcrado em norma infralegal inválida na origem e, atualmente, já não mais vigora, em razão 

da revogação do art. 254 da LSA, pela lei n. 9.457/97. De acordo com a doutrina de BOBBIO 

(1997, p. 53), “quando um órgão superior atribui a um órgão inferior um poder normativo, 

não lhe atribui um poder ilimitado. Ao atribuir este poder, estabelece também os limites entre 

os quais pode ser exercido.” Esses limites são materiais - dizem respeito ao conteúdo da 

norma que o inferior está autorizado a emanar - e formais - dizem respeito à forma pela qual a 

norma será produzida. 

 

 No caso concreto, a resolução do Conselho Monetário Nacional teve como 

fundamento de validade a autorização prevista no artigo 254 da LSA
83

, que lhe atribuía 

competência para produção de normas na oferta pública de alienação de controle de 

companhia aberta. Contudo, a atribuição não poderia transbordar o limite da regulação para 

fixar conceitos que não tivessem sido incluídos pelo legislador ordinário, o único competente, 

segundo mandamentos da Constituição Federal da época, para produzir normas sobre Direito 

Comercial
84

. 

 

 Ademais, ainda que válido, o critério das três assembleias para fixação do 

bloco de controle apenas poderia ser utilizado nos limites da autorização dada pelo legislador 

- órgão superior - para o referido órgão - inferior. Ou seja, o critério apenas seria válido nas 

hipóteses de alienação do poder de controle de companhia aberta, não o sendo para as demais 

situações em que a fixação do conceito do bloco de controle fosse essencial para a solução de 

conflito de interesses entre controladores e minoritários. 
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 Conforme artigo 254. da LSA, “A alienação do controle da companhia aberta dependerá de prévia 

autorização da Comissão de Valores Imobiliários. § 1º A Comissão de Valores Mobiliários deve zelar para que 

seja assegurado tratamento igualitário aos acionistas minoritários, mediante simultânea oferta pública para 

aquisição de ações. § 2º Se o número de ações ofertadas, incluindo as dos controladores ou majoritários, 

ultrapassar o máximo previsto na oferta, será obrigatório o rateio, na forma prevista no instrumento da oferta 

pública. § 3º Compete ao Conselho Monetário Nacional estabelecer normas a serem observadas na oferta 

pública relativa à alienação do controle de companhia aberta” (revogado pela Lei 9.457/97).  
84

 CF de 1967 com emenda de 1969: “Art. 8. Compete a União:  XVII - legislar sobre:  b) direito civil, 

comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho”. 
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 Ainda, com a revogação do artigo 254 da LSA, em 1997, a Resolução do CMN 

perdeu o seu fundamento de validade, não sendo mais aplicável, nem mesmo para as 

hipóteses de alienação do poder de controle nas companhias abertas.  Conforme ensina 

LIMONGI FRANÇA (1997, p. 117), “se uma nova lei revoga a anterior quando com esta 

incompatível, com razão, revoga o regulamento, naquilo em que da antiga lei tenha 

dependido estritamente, ou se torne incompatível com a lei nova”. 

 

 Por fim, não se pode afirmar que a introdução do artigo 254 na LSA, pela Lei 

10.303/01
85

, teve o condão de tornar novamente válida a Resolução 401 do CMN, já que o 

ordenamento pátrio apenas aceita a repristinação se expressa no texto legal, sendo vedado o 

efeito repristinatório tácito
86

 de leis já revogadas. Além disso, a competência para o 

estabelecimento de normas complementares para ofertas públicas de alienação de controle 

passou a ser da CVM e não mais do CMN, conforme previsto na redação original do artigo 

254, o que afasta qualquer possibilidade de atribuição de validade à referida Resolução. Como 

acentua KELSEN (1997, p. 216-217), o fato de alguém ordenar um comando, não 

necessariamente, torna-o válido e vinculante para os seus destinatários. Urge que o comando 

seja emanado por quem tem competência para emitir normas válidas. E essa competência 

somente pode se apoiar em uma norma que confira poder para essa autoridade fixar normas. 

 

 Destarte, a Resolução 401 do CMN é inválida, desde a sua origem, no que se 

refere ao conceito de controlador, já que ultrapassou os limites do seu poder regulatório, e 

ainda foi revogada indiretamente, quando da edição da Lei 9.457/97, não havendo 

possibilidade de ser utilizada como fundamento de validade atualmente para definição do 

conceito de controlador na sociedade anônima. O objetivo do legislador, ao estabelecer o 
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 Conforme artigo 254-A, “A alienação, direta ou indireta, do controle de companhia aberta somente poderá 

ser contratada sob a condição, suspensiva ou resolutiva, de que o adquirente se obrigue a fazer oferta pública 

de aquisição das ações com direito a voto de propriedade dos demais acionistas da companhia, de modo a lhes 

assegurar o preço no mínimo igual a 80% (oitenta por cento) do valor pago por ação com direito a voto, 

integrante do bloco de controle. § 1
o
 Entende-se como alienação de controle a transferência, de forma direta ou 

indireta, de ações integrantes do bloco de controle, de ações vinculadas a acordos de acionistas e de valores 

mobiliários conversíveis em ações com direito a voto, cessão de direitos de subscrição de ações e de outros 

títulos ou direitos relativos a valores mobiliários conversíveis em ações que venham a resultar na alienação de 

controle acionário da sociedade. § 2
o
 A Comissão de Valores Mobiliários autorizará a alienação de controle de 

que trata o caput, desde que verificado que as condições da oferta pública atendem aos requisitos legais. § 3
o
 

Compete à Comissão de Valores Mobiliários estabelecer normas a serem observadas na oferta pública de que 

trata o caput. § 4
o
 O adquirente do controle acionário de companhia aberta poderá oferecer aos acionistas 

minoritários a opção de permanecer na companhia, mediante o pagamento de um prêmio equivalente à 

diferença entre o valor de mercado das ações e o valor pago por ação integrante do bloco de controle”.  
86

 Nesse sentido, LIMONGI FRANÇA (1997, p. 127) assevera que “em face do direito constituído, a 

controvérsia não tem razão de ser. O § 3° do art. 2° da Lei de Introdução parece-nos claro ao dispor que: 

“Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência”. 
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requisito da permanência do poder decisório, foi o de evitar o controle meramente episódico 

(CARVALHOSA, 2009, v. 2, p. 491). Contudo, a permanência do poder decisório do mesmo 

acionista ou do grupo de acionista em mais de uma assembléia já é suficiente para caracterizar 

a existência de um acionista controlador. 

 

1.6.2 Sócio minoritário 

 

 A legislação brasileira optou por conceituar o termo acionista controlador, 

sendo o conceito de acionista minoritário relegado ao plano da exclusão. Em outras palavras, 

acionista minoritário é aquele que não é controlador, ou seja, aquele que não é titular de 

direitos de sócio que obtém de modo permanente maioria nas deliberações da companhia, 

elege a maioria dos administradores e usa o seu poder para efetivamente dirigir os negócios da 

companhia. 

 

 Não obstante, a doutrina esforçou-se em conceituar esse tipo de acionista. 

PERIN JÚNIOR (2004, p. 49) conceitua acionista minoritário como sendo “aquele 

proprietário de ações com direito a voto, cujo total não lhe garante o controle da sociedade.” 

Para COMPARATO (1983, p. 33): 

 

Minoria e maioria são noções que só fazem senso quando referidas ao 

direito de voto, às assembléias deliberatórias ou colégios eleitorais. No 

sistema da nova lei acionária, por exemplo, as ações preferenciais sem voto 

podem ser emitidas até dois terços do capital social. Nesta hipótese, quando 

a lei fala em acionistas majoritários está, porventura, se referindo aos 

titulares de ação não votante? 

 

 BULGARELLI (1998, p. 40) entende que “a minoria é o acionista ou conjunto 

de acionistas que, na Assembléia Geral, detém uma participação em capital inferior àquela 

do grupo oposto”.  Ao enfrentar a conceituação de minoria, FERRARA (2001, p. 545) indica 

que: 

 

Tale denominazione fu foggiata all´origine per alcuni poteri nei quali più 

evidente è lo scopo di porre um freno al predominio della maggioranza in 

assemblea, ma si è poi venuta estendendo gradatamente anche a casi in cui 

tale finalità no ricorre, per cui, volendo referirla a tutti, è inesatta; 
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comunque continuerò anch´io ad usarla per non creare equivoci com uma 

nuova terminologia
87

. 
 

 

 Uma questão a ser enfrentada refere-se às ações preferenciais sem direito a 

voto. Os acionistas detentores desse tipo de ação podem ser englobados no conceito de 

minoria, sujeitando-se aos seus direitos e obrigações? 

 

 AMENDOLARA (2003, p. 21) defende que sim, fundamentando-se no artigo 

3º
88

 da Instrução CVM n. 361/02 - que dispõe sobre o cancelamento do registro de companhia 

aberta - e na própria LSA, que, em seus 300 artigos, não é unívoca no tratamento do conceito 

de minorias, às vezes referindo-se a elas sob a expressão capital para incluir os 

preferencialistas sem direito a voto
89

. 

 

 Em igual sentido, REQUIÃO (v. 2, p. 143) critica o termo „proteção à 

minoria‟, por entender que nem sempre é a maioria dos acionistas que controla a sociedade, 

em razão das diversas possibilidades que a LSA assegura para que o controle seja exercido 

com cada vez menos participação no capital social, como já ocorre nos Estados Unidos. 

Assim, defende que o melhor seria falar em „proteção ao acionista‟, incluindo aí os acionistas 

sem direito a voto, já que o objetivo da lei é a proteção não só da minoria com direito a voto, 

mas da imensa maioria sem voto. 

 

 Apesar de as relações de poder na companhia se travarem, predominantemente, 

no âmbito das assembleias gerais, órgão societário deliberativo, é inegável que, em diversos 

momentos, a LSA trata a minoria como expressão do capital social, o que engloba os 

acionistas preferencialistas sem direito a voto. São exemplos desse fato as remissões aos art. 

4A, 109, 123, “b” e “c”, 126, § 3º e 141, § 4º, II da LSA, em que mesmo os acionistas 

preferencialistas sem direito a voto são agraciados com direitos protetivos da sua posição não 

controladora na companhia. De outro lado, não há como igualar os ditos acionistas 
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 Tal denominação (do termo minoria) foi forjada na origem por alguns poderes nos quais é mais evidente a 

finalidade de colocar um freio no predomínio da maioria em assembléia, mas a expressão se estende, também, 

gradativamente, em casos nos quais tal finalidade não acontece; assim,  querendo se referir a tudo, o sentido (do 

termo „minoria‟) é inexato. De qualquer forma continuarei a usá-la para não criar equivocos com uma nova 

terminologia (tradução nossa). 

 
88

 Artigo 3º Para os efeitos desta instrução, entende-se que: 

I – Ações em circulação: todas as ações emitidas pela companhia objeto. 
89

 Nesse sentido, confira também TOMAZETTE (2009, p. 480). 
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ordinarialistas minoritários com os acionistas preferencialistas sem direito a voto, pois, 

embora ambos tenham o laço comum de não gozarem do poder de controle, seus direitos e 

deveres em vários momentos são desiguais. 

 

 Diante do exposto, é de se reconhecer que há um grupo maior chamado de 

acionistas não controladores do qual são espécies: a) os acionistas minoritários stricto sensu - 

ordinarialistas e preferencialistas com direito a voto, mas que não detém o poder de controle -; 

b) os acionistas minoritários lato sensu - preferencialistas sem direito a voto. 

 

 A minoria lato sensu, notadamente nas sociedades anônimas, é muito 

importante para o desenvolvimento da empresa, já que, como visto, a LSA conferiu 

instrumentos para que o controle da sociedade fosse exercido por quem nem sempre 

subscreveu mais da metade do capital social.  Conforme COELHO (2007, v. 1, p. 37) acentua, 

considerando o direito sob o ângulo da teoria do direito-custo, toda norma jurídica pode 

acarretar um custo positivo ou negativo para quem sofrerá suas consequências. Esse custo 

interferirá no maior ou menor interesse da pessoa em contratar alguma obrigação. Assim, 

quanto maior a garantia de um negócio, menor será a taxa de risco que essa pessoa deverá 

exigir para contratar.  

 

 Transpondo esse raciocínio, os minoritários, na maior parte das vezes, têm 

interesse na sociedade apenas como especuladores ou rendeiros e, por isso, têm a expectativa 

de que o dinheiro investido com a subscrição do capital social da sociedade seja revertido em 

ganhos, por meio do recebimento de dividendos ou da alienação da sua participação acionária 

com ágio.  Portanto, se a Lei não estabelece um conjunto de normas que assegurem a esses 

acionistas minoritários um mínimo de garantias, quanto a esses aspectos, eles não terão 

interesse em subscrever o capital social da sociedade. De outro lado, as sociedades precisam 

da contribuição dos minoritários para o desenvolvimento das empresas. Essa contribuição, 

aliás, é uma alternativa muito mais barata de captação de recursos, se comparada com o custo 

do dinheiro no mercado financeiro. E o desenvolvimento das empresas exploradas pelas 

grandes sociedades, aqui entendidas como quasi public corporations, na acepção de BERLE 

E MEANS, é, em última análise, o atendimento do interesse do Estado, já que todas as 

relações que gravitam em torno da empresa promovem o desenvolvimento econômico e o 

bem-estar de toda a coletividade. 
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 Assim, houve a necessidade da construção de um arcabouço legal de garantias 

para que esses sócios continuassem interessados em participar do capital social dessas 

sociedades, mesmo sem exercer efetivamente o seu controle, a fim de estabilizar as relações 

de poder no interior da companhia. Nessa linha, a LSA assegurou uma série de garantias para 

que os minoritários pudessem manter o interesse na subscrição do capital social das grandes 

sociedades. Essas garantias podem ser divididas em cinco grupos: 1. direitos essenciais - 

participar nos lucros, fiscalizar, participar no acervo em caso de liquidação, preferência na 

subscrição de novas ações ou valores mobiliários, recesso ou retirada - que não podem ser 

excluídos pela assembleia geral ou pelo estatuto, conforme previsto no artigo 109 da LSA; 2. 

representação na administração da sociedade - eleição de membros em separado para 

conselho de administração e conselho fiscal -, conforme estabelece o artigo 141, § 4° e o art. 

161, § 4° ambos da LSA; 3. Tag along, garantia de ser incluído na oferta pública de alienação 

de controle, conforme previsto no artigo 254A da LSA; 4. quorum qualificado para aprovação 

de determinadas matérias em assembleia, conforme previsto no artigo 136 e 221 da LSA; 5. 

responsabilização do controlador por abuso no exercício do controle, conforme previsto no 

artigo 117 da LSA
90

.  

                                                 
90

 Conforme artigo 117 da LSA, “O acionista controlador responde pelos danos causados por atos praticados 

com abuso de poder. § 1º São modalidades de exercício abusivo de poder: a) orientar a companhia para fim 

estranho ao objeto social ou lesivo ao interesse nacional, ou levá-la a favorecer outra sociedade, brasileira ou 

estrangeira, em prejuízo da participação dos acionistas minoritários nos lucros ou no acervo da companhia, ou 

da economia nacional; b) promover a liquidação de companhia próspera, ou a transformação, incorporação, 

fusão ou cisão da companhia, com o fim de obter, para si ou para outrem, vantagem indevida, em prejuízo dos 

demais acionistas, dos que trabalham na empresa ou dos investidores em valores mobiliários emitidos pela 

companhia; c) promover alteração estatutária, emissão de valores mobiliários ou adoção de políticas ou 

decisões que não tenham por fim o interesse da companhia e visem a causar prejuízo a acionistas minoritários, 

aos que trabalham na empresa ou aos investidores em valores mobiliários emitidos pela companhia; d) eleger 

administrador ou fiscal que sabe inapto, moral ou tecnicamente; e) induzir, ou tentar induzir, administrador ou 

fiscal a praticar ato ilegal, ou, descumprindo seus deveres definidos nesta Lei e no estatuto, promover, contra o 

interesse da companhia, sua ratificação pela assembléia-geral; f) contratar com a companhia, diretamente ou 

através de outrem, ou de sociedade na qual tenha interesse, em condições de favorecimento ou não equitativas; 

g) aprovar ou fazer aprovar contas irregulares de administradores, por favorecimento pessoal, ou deixar de 

apurar denúncia que saiba ou devesse saber procedente, ou que justifique fundada suspeita de irregularidade; 

h) subscrever ações, para os fins do disposto no artigo 170, com a realização em bens estranhos ao objeto social 

da companhia”. 
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CAPÍTULO 2 –  DIVIDENDOS 

 

 O presente capítulo aborda as principais características do instituto dos 

dividendos, os quais, assim como os juros sobre o capital próprio, são considerados forma de 

participação no resultado (lucro) da sociedade empresária. Nesta linha de pensamento, é 

interessante explorarmos a natureza jurídica dos dividendos e classificar os seus diversos 

tipos, bem como apontarmos os aspectos societários, as condições e procedimentos para o seu 

pagamento, para, por fim, tratarmos da forma de distribuição e prazo de prescrição para sua 

cobrança. No aspecto tributário, analisaremos as regras matrizes de incidência do principais 

tributos, considerando a sociedade empresária pagadora e as pessoas físicas ou jurídicas 

beneficiárias. 

  

2.1 Conceito 

 

 O lucro é um dos elementos essenciais para a caracterização do empresário. Se 

a atividade econômica é explorada sem fins lucrativos, estar-se-á diante de outra atividade que 

não a empresa. Embora seja elemento essencial para a caracterização do empreendedor, o 

lucro não é objetivo exclusivo dele. As atividades econômicas não organizadas, como as 

profissões intelectuais e, até mesmo, a chamada atividade econômica informal, também 

podem perseguir o lucro.  Segundo MAMEDE (2004, v. 2, p. 603), o que leva as pessoas 

físicas ou jurídicas a destinarem parte do seu patrimônio pessoal para a constituição de uma 

sociedade empresária é o intuito lucrativo: 

  

Há na subscrição e integralização de ações – assim como se passa com as quotas, na 

sociedades contratuais – uma lógica econômica própria: ao investirem na 

companhia, na constituição de seu patrimônio social, os acionistas esperam auferir 

lucro, isso é, esperam por uma remuneração do capital investido: dinheiro que se 

alocou para a produção de mais dinheiro, segundo a lógica capitalista. 

 

 No seio da sociedade empresária, o lucro pode ser analisado sob o aspecto 

subjetivo e objetivo. Sob o aspecto subjetivo, o lucro diz respeito ao direito subjetivo 

essencial de todo acionista de participar dos resultados da empresa. Corresponde, portanto, à 

expectativa de auferimento de retorno financeiro, que motiva os acionistas a subscreverem e 

integralizarem ações das companhias.  Em termos objetivos, o lucro refere-se ao próprio fim 
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legal da sociedade empresária. Ou seja, a razão de ser de toda sociedade empresária e, 

notadamente, das sociedades anônimas é o fim lucrativo
91

.   

 

 Nesta linha de pensamento, há posição jurisprudencial do STF e do STJ no 

sentido de considerar o lucro como condição essencial para a caracterização da sociedade. 

Sem ele, a sociedade não cumpre a sua função social, podendo até ser dissolvida 

parcialmente: 

 

Entendeu a decisão recorrida, em face dos fatos e das provas, que a 

sociedade recorrente não podia preencher o fim para que fora constituída. 

Isso podia dar ensejo, como ocorreu, à discussão sobre a exata definição do 

que seja fim ou objeto das sociedades de comércio. Do acórdão relatado, 

pelo saudoso Nelson Hungria, citou-se trecho em que se afirma que o objeto 

da sociedade anônima somente pode ser empresa de fim lucrativo e que, se 

ela fracassa nesse objetivo, perde a sua razão de ser
92

. 

 

DIREITO COMERCIAL. SOCIEDADE ANÔNIMA. GRUPO 

FAMILIAR. INEXISTÊNCIA DE LUCROS E DE DISTRIBUIÇÃO DE 

DIVIDENDOS HÁ VÁRIOS ANOS. DISSOLUÇÃO PARCIAL. SÓCIOS 

MINORITÁRIOS. POSSIBILIDADE. 

Pelas peculiaridades da espécie, em que o elemento preponderante, quando 

do recrutamento dos sócios, para a constituição da sociedade anônima 

envolvendo pequeno grupo familiar, foi a afeição pessoal que reinava entre 

eles, a quebra da affecttio societatis conjugada à inexistência de lucros e de 

distribuição de dividendos, por longos anos, pode se constituir em elemento 

ensejador da dissolução parcial da sociedade, pois seria injusto manter o 

acionista prisioneiro da sociedade, com seu investimento improdutivo, na 

expressão de Rubens Requião. 

O princípio da preservação da sociedade e de sua utilidade social afasta a 

dissolução integral da sociedade anônima, conduzindo à dissolução parcial. 

Recurso parcialmente conhecido, mas improvido
93

. 

 

 Mas o vem que a ser lucro?  

  

 O lucro pode ser conceituado sob diferentes ângulos. Do ponto de vista 

econômico, MARX (1988, p. 63) relaciona o lucro à noção de mais-valia, o trabalho não pago 

do operário, a parte do valor total das mercadorias em que se encontra incorporado o trabalho 

excedente. Da perspectiva jurídica, lucro é, segundo REQUIÃO (2005, v. 2, p. 243), “o 

sobrevalor que a sociedade pode produzir, como resultado da aplicação do capital e outros 
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 MARTINS (1982, v. 1, p. 35), ao comentar o art. 2° da LSA, afirma que “o objeto da companhia é qualquer 

empresa de fim lucrativo, donde empresas que sem fim lucrativo, ainda mesmo que os atos praticados pelas 

mesmas sejam de caráter econômico, não poderem ser objeto de sociedades anônimas brasileiras”. 
92

 RE 75.957-SP, 1ª Turma, Rel. Min. Oswaldo Trigueiro, in RTJ 65/589. 
93

 REsp 111.294/PR, Rel. Ministro  BARROS MONTEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministro  CESAR ASFOR 

ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2000, DJ 28/05/2001, p. 161. 
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recursos na atividade produtiva”. Em concepção contábil, lucro é o saldo positivo da conta 

do resultado do exercício - esse conceito ainda pode ser desdobrado em subespécies como 

lucro real, lucro presumido, lucro arbitrado, cada uma com o seu tratamento fiscal 

apropriado
94

. Há, ainda, a conceituação formulada por ANDRADE FILHO (2008, p. 567), 

para quem o lucro se refere ao “resultado da exploração de uma atividade econômica sob a 

forma empresarial, em caráter permanente ou não”.   

  

 É de se destacar que o conceito legal de lucro é fundamentado no conceito 

contábil, razão pela qual, para o presente trabalho, importarão ambos os conceitos. Partimos, 

portanto, da definição de que lucro é o resultado positivo que se obtém pela apuração de todas 

as receitas auferidas pela atividade econômica, deduzidas todas as despesas incorridas para 

sua exploração, num determinado período. Conforme acentua VERÇOSA (2008, v. 3, p. 596-

597), “lucro é a soma algébrica de resultado positivo entre as contas de resultado 

representativas do ingresso de recursos econômicos para a sociedade (receitas) e as saídas 

de tais recursos (despesas)”. A LSA estabelece que o lucro líquido do exercício é o resultado 

que remanescer, após deduzidos os prejuízos acumulados, a provisão para o imposto de renda 

e as participações estatutárias dos empregados, administradores e partes beneficiárias
95

.  

 

 E qual a relação dos lucros com o conceito de dividendos?  

 

 Os dividendos, de modo simples e direto, são uma parte do lucro que é 

atribuída ao sócio, de acordo com a sua participação no capital social. Seguem algumas 

definições cunhadas por diferentes autores: 

 

 “dividendo é a parte dos lucros líquidos que se partilha, que se 

divide periodicamente pelos acionistas sobre cada uma das ações de 

conformidade com o estabelecido nos estatutos” (CARVALHO DE 

MENDONÇA, 2001, v. II, tomo II, p. 88). 
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 IUDÍCIBUS (1998, p. 143) 
95

 Conforme artigo 189. “Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os 

prejuízos acumulados e a provisão para o Imposto sobre a Renda.  Parágrafo único. o prejuízo do exercício 

será obrigatoriamente absorvido pelos lucros acumulados, pelas reservas de lucros e pela reserva legal, nessa 

ordem. Art. 190. As participações estatutárias de empregados, administradores e partes beneficiárias serão 

determinadas, sucessivamente e nessa ordem, com base nos lucros que remanescerem depois de deduzida a 

participação anteriormente calculada. Parágrafo único. Aplica-se ao pagamento das participações dos 

administradores e das partes beneficiárias o disposto nos parágrafos do artigo 201.  Art. 191. Lucro líquido do 

exercício é o resultado do exercício que remanescer depois de deduzidas as participações de que trata o artigo 

190”. 
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“o que toca a cada acionista, por distribuição de parte dos lucros 

líquidos, conforme o ato constitutivo stricto sensu ou os estatutos” 

PONTES DE MIRANDA, 1965, v. 50, p. 438).  

 

“designativa da parte que se atribui a cada acionista, 

proporcionalmente ao número de ações” (ESTRELA 1973, p. 441).  

 

O lucro líquido do exercício que, como sabemos, é o resultado do 

exercício que remanescer depois de deduzidas as participações 

estabelecidas no art. 190, dividido pelo número de ações integrantes 

do capital social, leva-nos ao que chamamos de dividendos 

(MIRANDA JÚNIOR, 1977, p. 280
 
). 

 

Dividendo, na terminologia do Direito Comercial, significa o 

rendimento que cabe aos acionistas de uma sociedade anônima, em 

proporção ao capital que possuem na mesma sociedade. É a parte da 

divisão do lucro destinado à distribuição entre os acionistas de uma 

companhia (FRAN MARTINS, 1984, v.2, p. 720).
 
 

 

 Para BORGES (1971, p. 457), no sentido etmológico da palavra, “dividendo é 

o número que se há de dividir, é o número dado para ser distribuído”. No entanto, para o 

sentido empregado na LSA, o dividendo não é a totalidade do lucro partilhável entre os 

acionistas, mas a parte que toca a cada um, isto é, não o dividendo, mas o quociente desse 

dividendo total - quantia a ser dividida - pelo número de ações. 

 

 Conforme SASOT BETES (1977, p. 3-4), o dividendo, como uma das 

vantagens que pode ser atribuída ao acionista da sociedade, pode ser considerado sob os 

aspectos jurídico, econômico, financeiro e contábil. Do ponto de vista jurídico, os dividendos 

são a parte dos lucros da sociedade que a assembleia decide distribuir como vantagem para 

cada ação, de acordo com os estatutos e o resultado do balanço do exercício. Sob o aspecto 

econômico, dividendo é toda renda que resulta do capital aportado na sociedade para a 

realização de um ato de comércio ou prestação de serviço. Em acepção financeira, dividendo 

é o custo do capital próprio ou o preço que a sociedade deve pagar ao acionista pelo capital 

fornecido e incorporado definitivamente na empresa. Da perspectiva contábil, dividendos 

pressupõem a existência de um balanço geral dos negócios da sociedade que demonstre, num 

comparativo entre as contas do ativo e do passivo, um lucro incorporável ao patrimônio 

social
96

.  

                                                 
96

 “El dividendo, en cuanto participación del accionista en las utilidades de la sociedad, puede ser considerado 

desde distintos ángulos, ya que el mismo amalgama aspectos jurídicos, económicos, financieros, y contables. 
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2.2 Natureza Jurídica  

 

 No início do século XX, estabeleceu-se uma discussão no Brasil sobre a 

natureza jurídica dos dividendos, em razão da criação de um imposto sobre dividendos de 

competência da União, que incidia sobre o lucro líquido correspondente ao número de ações, 

em oposição ao imposto da indústria ou profissão de competência dos Estados que recaía 

sobre o exercício da indústria e profissão. 

 

 A Constituição Federal de 1891 dispunha, no seu artigo 9º. que o imposto sobre 

indústrias e profissões era de competência exclusiva dos Estados. Já o artigo 12 do referido 

diploma estatuía que era lícito a União estabelecer outras fontes de receita, desde que não 

fossem aquelas previstas nos artigos 7º a 9º e  11, n. 1
97

. 

 

 Diante desse embate, firmaram-se duas posições. A primeira posição, acolhida 

pelo Supremo Tribunal Federal, defendia que os dividendos tinham natureza jurídica de lucro 

ou renda do capital do acionista e, portanto, não se confundiam com a renda ou o lucro 

industrial. Não haveria, assim, qualquer incongruência na cobrança de ambos os impostos, já 

que o primeiro atendia à competência residual da União em instituir impostos, na forma do 

artigo 12 da Carta Magna, e o segundo dizia respeito à competência exclusiva do Estado para 

tributar as indústrias e profissões
98

. 

  

                                                                                                                                                         
Jurídicamente, considerado, el dividendo puede definirse como aquella parte de los beneficios de la sociedad 

que la asamblea decide distribuir como utilidades sobre cada acción, conforme a los estatutos y a los resultados 

del balance de cierre de ejercicio. En su aspecto económico, el dividendo es la renta a que tiene derecho todo 

capital aportado para la realización de un acto de comercio o prestación de un servicio. En otros términos, es la 

renta que el accionista espera obtener de la sociedad por su aportación puesta a disposición de la empresa com 

miras al logro del objeto social. Financieramente, el dividendo representa el costo del capital proprio, por 

oposición al interés que la sociedad debe abonar por las aportaciones dinerarias efectuadas temporalmente por 

terceros, y puede ser definido como el precio que la empresa debe pagar al accionista por el capital 

incorporado definitivamente a la sociedad, como forma de asegurarse el flujo regular y permanente de dinero 

proprio. Y, contablemente, el dividendo presupone la existencia de un balance general de los negocios que 

arroje, en la comparación de las cuentas del activo y del pasivo, un beneficio incorporable al patrimonio 

social”  
97

 Art. 9º da CF de 1891: “É da competência exclusiva dos Estados decretar impostos : 1º Sobre a exportação de 

mercadorias de sua própria produção; 2º sobre immoveis ruraes e urbanos; 3º sobre transmissão de 

propriedade; 4º sobre indústrias e profissões”. Art. 12 da CF de 1891: “Além das fontes de receita 

discriminadas nos artigos 7º e 9º, é lícito a União, como aos Estados, cumulativamente ou não, crear outras 

quaesquer, não contravindo o disposto nos arts. 7º, 9º e 11, n. 1”. 
98

 Supremo Tribunal Federal, julgamento da Apelação Cível n. 5.153 – São Paulo, 24.07.1940, Rel. Eduardo 

Spinola P. Cunha Mello. 
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 VILLABOIM (1903, p. 7) demonstra a segunda posição, afirmando que os 

dividendos seriam proveitos industriais, renda mista resultante do capital e do trabalho e, 

portanto, não poderiam ser objeto de um novo imposto de competência da União, em razão da 

competência exclusiva dos Estados para instituírem tributos sobre indústria e profissões.  

 

 Nos idos de 1966, outra discussão tributária, travada novamente no Supremo 

Tribunal Federal, trouxe mais uma vez à baila a natureza jurídica dos dividendos. Tratava-se 

de pedido de restituição de pagamento de taxa de remessa de lucros ao exterior, em razão da 

interpretação da expressão “dividendos”, constante da Lei 156/47, que havia sido alterada 

pela Lei 1.433/51.  Segundo artigo 3º da Lei de 1947, apenas as remessas de juros ou 

dividendos restavam isentas. O dispositivo nada mencionava sobre os lucros. Já na Lei de 

1951, a redação do artigo foi alterada para incluir a expressão lucros, além dos juros e 

dividendos
99

. A União Federal entendia que lucros e dividendos eram palavras distintas, 

sendo certo que os últimos diziam respeito a lucros divididos, creditados ou pagos 

individualmente aos sócios ou acionistas, razão pela qual o pedido de restituição da taxa pela 

remessa de lucros deveria ser rejeitado. O Supremo Tribunal Federal, contudo, considerou 

“dividendo” com compreensivo de lucros e rejeitou o pleito de reforma da decisão que havia 

reconhecido o direito de restituição nas instâncias ordinárias
100

.  

 

 Não há como se apontar a natureza jurídica dos dividendos, sem investigar a 

natureza do vínculo existente entre a sociedade e seus sócios, que, como fenômeno legal, 

econômico e político, deve ser interpretado sob essas três perspectivas para que se tenha uma 

dimensão total da sua extensão e propósitos (HARRIS, 1996, p. 40-42). 

 

 Sob a perspectiva exclusivamente legal, a sociedade é um ente personalizado 

criado por uma ficção legal, capaz de ser titular de direitos e deveres, independentemente dos 

seus sócios.  Dessa personalização, decorre o princípio da autonomia patrimonial, segundo o 

qual os bens da sociedade são distintos dos bens dos seus sócios (COELHO, 2007, v. 2, p. 

14).  

                                                 
99

 Artigo 3º da Lei 156/47 in verbis:“São isentas do pagamento da taxa de que trata o artigo 1º: a) omissis; b) as 

remessas assim de fundos, destinadas ao retôrno de capitais estrangeiros aplicados no Brasil, como de juros e 

dividendos, observadas as estipulações do Decreto nº 9.025, de 27 de fevereiro de 1946”. 

Conforme art. 1º da Lei 1.433/51: “A alínea b, do art. 3º da Lei nº 156, de 27 de novembro de 1947, passa a ter 

esta redação: b) as remessas de fundos destinados ao retôrno de capitais estrangeiros aplicados no Brasil, e 

relativas a juros, lucros e dividendos, observadas as estipulações do Decreto-lei número 9.025, de 27 de 

fevereiro de 1945”  
100

  Supremo Tribunal Federal, julgamento do RE n. 29.990 – Guanabara, 20.06.1966, Rel. Victor Nunes Leal. 
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 No viés econômico, a ligação entre a sociedade e os seus sócios inverte-se, pois 

não há aqui separação de propósitos. A sociedade e seus sócios não são independentes 

economicamente, como o são legalmente. Pelo contrário, a sociedade somente existe como 

instrumento utilizado pelos sócios para obtenção do lucro do capital investido (HARRIS, 

1996, p. 43). 

 

 Já sob a perspectiva política, a criação da sociedade distintamente da dos seus 

sócios visa organizar e regulamentar a exploração da atividade econômica, a fim de evitar o 

colapso do sistema capitalista. Nesse caso, a sociedade, como na perspectiva econômica, 

apenas é considerada um veículo para a obtenção dos lucros da exploração da empresa. Nesse 

sentido, HARRIS (1996, p. 46-47) assinala que: 

 

The creation of the corporation was, perhaps, an inevitable political reaction 

to the growth of capital markets. […] This political perspective of the 

corporation as a method of regulating colletive investment, perhaps, 

provides support for viewing corporations as entities one and the same with 

their shareholders. Like the economic view of closely held corporations, 

this view considers corporations as merely a vehicle through which 

shareholders derive income, herein referred to as the conduit theory. On this 

view, the corporate form is not some magical economic phenomenon but 

rather the incarnation of state regulation of colletive investment. Without 

the corporate form  it would be the investors which are considered to 

carrying on corporate business. Indeed, when the registered corporation was 

first introduced it was merely considered an extension of the partnership 

form not only a political perspective but also from an economic and legal 

persperctive
101

.  

 

 Não obstante enfrente algumas dificuldades - notadamente por incluir no 

conceito de dividendo a renda de capital - a tese de VILLABOIM (1903, p. 7) foi a única que 

considerou a perspectiva econômica da relação entre a sociedade e os sócios, ao defender que 

os dividendos são renda mista resultante do capital e do trabalho. 

 

                                                 
101

 A criação das corporations foi, talvez, uma reação política inevitável ao crescimento dos mercados de capital. 

Esta perspectiva política da corporation como um método de regulação de investimentos coletivos, talvez, dê 

suporte para a visão de corporation como uma entidade e o mesmo com suas shareholders. Como a visão 

econômica de closely held corporations, esta visão também considera corporations meramente como um veiculo 

pelo qual as shareholders recebem os lucros, referidas dessa forma como a teoria do ducto. Neste ponto de vista, 

a corporation não é um fenômeno econômico mágico e sim a encarnação da regulação estatal do investimento 

coletivo. Sem a corporation os investidores que seriam considerados para manejar o corporate business. 

Realmente, quando a primeira corporation registrada foi iniciada no mercado foi meramente considerada uma 

extensão da sociedade, não só numa perspectiva política, mas também legal e econômica (tradução nossa). 
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 Ao tratar da situação do usufrutuário de ação, BATALHA (1977, p. 992) 

preconiza que os dividendos têm natureza jurídica de frutos civis, pois “são atribuídos ao 

usufrutuário, nas hipóteses de usufruto” (artigos 512 e 723 do Código Civil).  

  

 Na Argentina, a doutrina e a jurisprudência entendem que, ante a 

impossibilidade de situá-los numa categoria que englobe todas as suas características, os 

dividendos vêm sendo classificados como frutos civis. Contudo, essa caracterização não 

parece a mais adequada, já que os dividendos não se adquirem dia a dia e também podem não 

ser atribuídos ao acionista, em razão da destinação do lucro às reservas. Ademais, segundo 

VERÓN (1998, v. 2, p. 1.185), o dividendo não é uma renda segura e periódica de 

vencimento fixo, mas é aleatório e, portanto, sujeito às vicissitudes da atividade empresarial 

explorada. 

  

 SASOT BETES (1977, p. 17) afirma que, na Argentina, o dividendo, 

economicamente considerado, é uma renda, mas financeiramente, um custo. Contudo, do 

ponto de vista jurídico, não se pode afirmar que o dividendo é um crédito do acionista, pois, 

para que ele ocorra, é preciso que se passe do direito abstrato de participar nos lucros para o 

direito concreto derivado da distribuição do lucro. Também não se pode defender que se trata 

de juros, pois o acionista segue a sorte da sociedade, somente podendo receber dividendos, se 

a empresa obtiver lucro. Tampouco pode se sustentar que seja renda vitalícia, pois o direito do 

acionista é mais abrangente, cabendo-lhe também a participação no patrimônio distribuível 

que resulte da liquidação da sociedade. Em suma, a equiparação dos dividendos aos frutos 

civis somente pode ser aceita sob o ponto de vista pragmático, ante a inexistência de outra 

figura que melhor reflita a sua natureza jurídica. 

  

 Desse modo e, considerando a relação da sociedade com os seus sócios sob os 

diversos enfoques, os dividendos não podem ser considerados frutos civis, juros ou renda do 

capital, pois, em razão da autonomia patrimonial da sociedade, uma vez transferido o capital 

para a constituição da pessoa jurídica, os dividendos deixam de integrar o patrimônio do 

sócio, passando a integrar o patrimônio da sociedade criada. Em adendo, a possibilidade de 

não distribuição do resultado, ainda que haja a existência de lucro, não deixa margem de 

dúvidas de que a natureza jurídica de dividendos é bem diversa da natureza dos demais 

institutos. 
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 Também não procede a equiparação dos lucros aos dividendos, como se 

palavras sinônimas fossem, pois há a possibilidade da existência dos primeiros, sem que os 

últimos venham a existir. Basta para isso que os lucros apurados não sejam distribuídos aos 

sócios, mas, utilizados para constituição de reservas, absorção de prejuízos acumulados ou 

para reinvestimento na própria sociedade. 

  

 Diante do exposto, e considerando as perspectivas legal, econômica e política 

inseridas na definição de dividendos, podemos afirmar que: 1. os dividendos têm natureza 

jurídica de distribuição do resultado equivalente à participação no capital social da sociedade; 

e 2. os dividendos têm natureza diversa dos juros, das rendas de capital e dos frutos civis. Por 

outro lado, embora a sua existência tenha como pressuposto a existência de lucros, os 

dividendos não podem ser confundidos com estes, pois, como visto, os lucros podem existir, 

sem que necessariamente os dividendos existam.   

   

2.3 Tipos de dividendos 

 

 A LSA estabelece, no artigo 17, ao tratar das ações preferenciais, alguns tipos 

de dividendos - fixos, mínimos, diferenciais, cumulativos. Os artigos 202 e 204 também 

tratam de outros tipos de dividendos - obrigatórios e intermediários. Contudo, tais tipos não 

são exaustivos, podendo o estatuto definir outras formas. 

  

 Os tipos de dividendos estão diretamente relacionados com os tipos de 

vantagens que são estabelecidas para as ações no estatuto social. Há apenas dois limites para a 

criação de novos tipos de dividendos no estatuto: 1) a regra não pode excluir os demais 

acionistas de participarem nos lucros sociais; 2) os dividendos não podem ser distribuídos em 

prejuízo do capital social. 

 

 No contexto argentino, SASOT BETES (1977, p. 33) aduz que, por se tratar de 

questão puramente patrimonial que afeta exclusivamente os sócios, o legislador argentino 

conferiu-lhes liberdade para definirem a forma e a proporção para a distribuição dos lucros da 

sociedade. Assim, existem diversas combinações lícitas possíveis. São os tipos mais comuns: 

ordinários, extraordinários, preferidos, preferidos acumulativos temporal, preferidos 

acumulativo permanente, preferido com participação adicional, intercalarios, diferidos, 

provisórios, positivos e negativos. 
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 Quanto ao contexto brasileiro, os tipos mais comuns no nosso ordenamento são 

os previstos na LSA, conforme asseverado. Assim, os dividendos podem ser classificados 

como obrigatórios ou não, como preferenciais ou ordinários, como cumulativos ou não, como 

intermediários ou não, como definitivos ou antecipatórios. 

 

 No que tangem à sua obrigatoriedade - ou não -, os dividendos podem ser tanto 

aqueles previstos no art. 202 da LSA, que dizem respeito à parcela do lucro social que 

obrigatoriamente deve ser distribuída aos sócios, quanto aqueles que foram distribuídos pela 

companhia por deliberação da assembléia geral, após cumprida a exigência de distribuição 

dos obrigatórios. 

 

 Relativamente à sua preferencialidade ou ordinarialidade, os dividendos podem 

aqueles atribuídos às ações preferenciais - a Lei estabelece que esses dividendos podem ser 

fixos, mínimos ou diferenciais -; ou aqueles atribuídos às ações ordinárias, as quais não têm 

qualquer vantagem em relação à distribuição de dividendos. 

 

 No que se referem à sua cumulatividade - ou não -, os dividendos prioritários 

das ações preferenciais, de acordo com o que estabeleça o estatuto, podem ser cumulativos ou 

não para o exercício seguinte, na hipótese de a companhia não ter lucros suficientes para 

serem distribuídos naquele exercício.   

 

 Quanto à intermediaridade - ou não -, os dividendos podem ser não 

intermediários - se foram distribuídos na assembléia geral ordinária anual, a partir das 

demonstrações financeiras anuais obrigatórias - ou intermediários - se foram declarados pelos 

órgãos da administração ou pela assembleia geral extraordinária, a partir de demonstrações 

financeiras confeccionadas especialmente para esse fim. 

 

 Os dividendos podem, quanto à definitividade ou antecipação, ser definitivos - 

quando distribuídos com base em demonstrações financeiras aprovadas pela assembleia geral, 

que efetivamente apuram a existência de lucros a distribuir -, ou antecipatórios - quando 

distribuídos como antecipação do lucro que poderá ser apurado no final do exercício, mas 

ainda não ocorreu. 
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2.3.1. Dividendo obrigatório 

  

 O dividendo obrigatório foi introduzido no direito brasileiro em 1976, com a 

edição da Lei 6.404, que, em seu artigo 202, estabeleceu a obrigatoriedade de pagamento de 

dividendos aos acionistas da sociedade, de acordo com o previsto no estatuto ou, na sua 

omissão, de acordo com os critérios ali estabelecidos. Esse dispositivo revogou o artigo 131 

do Decreto-lei 2627/40 que previa a competência da assembleia geral para deliberar sobre a 

fixação do dividendo a ser distribuído e sobre a sua forma, na hipótese da omissão do estatuto. 

O objetivo desse instituto foi o de proteger os minoritários do abuso do poder de controle da 

maioria que, constantemente, impunha a capitalização dos lucros sociais em detrimento da 

distribuição de dividendos
102

. Segundo MARTINS (1996, p. 41): 

 

A perseguição de lucro é princípio legal imposto às sociedades anônimas e 

sua destinação periódica aos sócios, sob a forma de dividendos, é uma 

decorrência natural desse preceito. A personificação das sociedades é mera 

ficção jurídica, onde as pessoas dos sócios são sempre os seus destinatários 

finais. A função das sociedades anônimas, na expressão de Waldermar 

Ferreira é a da máquina de distribuir lucros. 
 

 

 De acordo com MODESTO CARVALHOSA (2002, p. 359), a introdução 

desse novo instituto na LSA de 1976 tinha como intenção garantir a efetividade do direito do 

acionista ao recebimento de dividendos, acabando com a distorção do sistema anterior - 

Decreto-Lei n. 2.627/40 -, que permitia os lucros sociais serem sempre capitalizados em 

detrimento dos interesses dos acionistas minoritários. 

 

 Nos debates iniciais da Lei, visava-se à garantia da integridade do acionista aos 

dividendos, estabelecendo-se a obrigatoriedade legal de um dividendo mínimo fixo, o que 

tornaria a ação um título de renda fixa.  O governo pretendia, com a criação do instituto, 

premiar os investidores com garantia de rentabilidade dos seus investimentos em ações, o que, 

na visão estatal, estimularia o mercado de capitais, instrumento vital para o autofinanciamento 

                                                 
102

 Artigo 131. do Decreto-lei 2627/40: “Se os estatutos não fixarem o dividendo que deva ser distribuído pelos 

acionistas ou a maneira de distribuírem-se os lucros líquidos, a assembléia geral, por proposta da diretoria, e 

ouvido o conselho fiscal, determinará o respectivo montante”. 

Artigo 202 da Lei 6.404/76: “Os acionistas têm direito de receber como dividendo obrigatório, em cada 

exercício, a parcela dos lucros estabelecida no estatuto ou, se este for omisso, metade do lucro líquido do 

exercício diminuído ou acrescido dos seguintes valores: I - quota destinada à constituição da reserva legal (art. 

193); e II - importância destinada à formação da reserva para contingências (art. 195) e reversão da mesma 

reserva formada em exercícios anteriores; III – lucros a realizar transferidos para a respectiva reserva (art. 

197) e lucros anteriormente registrados nessa reserva que tenham sido realizados no exercício”.       
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das empresas (REQUIÃO, 2005, v. 2, p. 250). Contudo, prevaleceu, no final, a tese da 

ação como um título de renda variável, sujeita às intempéries próprias da exploração da 

atividade econômica, resguardando-se o direito do acionista de participar dos lucros da 

empresa, mas sem olvidar o regime competitivo em que ela trabalha (MARTINS, 1984, p. 

729-730). 

 

 Assim, na redação final do artigo, ficou estabelecido que os acionistas teriam 

direito de receber como dividendo obrigatório, em cada exercício, a parcela dos lucros 

determinada no estatuto, ou, na hipótese de sua omissão, dividendos equivalentes à metade do 

lucro líquido ajustado. Também previa que, quando a assembleia deliberasse introduzir, no 

estatuto, matéria sobre dividendo obrigatório, em razão da sua omissão, o índice deveria ser 

de no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado
103

. 

 

 Preocupou-se, ainda, o legislador em fixar as bases do dividendo obrigatório 

que seriam previstas no estatuto, a fim de evitar manobras da maioria para esvaziar a 

aplicação do instituto. Desse modo, o estatuto poderia estabelecer os dividendos obrigatórios 

como percentual do lucro, do capital social ou qualquer outro critério, desde que eles fossem 

regulados com precisão e minúcia e não sujeitassem os minoritários ao arbítrio do 

controlador. 

 

 Para compensar, a legislação de 1976 dispunha de mecanismo para permitir 

que, em determinadas situações, houvesse flexibilidade quanto ao pagamento dos dividendos 

obrigatórios. Nesse espírito, nas companhias fechadas, desde que não houvesse oposição de 

qualquer acionista presente, poderia haver ou a deliberação de distribuição de dividendo 

inferior ao obrigatório ou a retenção de todo lucro.  

                                                 
103

 “§ 1º O estatuto pode estabelecer o dividendo como porcentagem do lucro ou do capital social, ou fixar 

outros critérios para determiná-lo, desde que sejam regulados com precisão e minúcia e não sujeitem os 

acionistas minoritários ao arbítrio dos órgãos de administração ou da maioria.  § 2
o
 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. § 3
o
 Nas companhias fechadas 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; § 4º O dividendo previsto neste artigo não será obrigatório no exercício social em que 

os órgãos da administração informarem à assembléia-geral ordinária ser ele incompatível com a situação 

financeira da companhia. O conselho fiscal, se em funcionamento, deverá dar parecer sobre essa informação e, 

na companhia aberta, seus administradores encaminharão à Comissão de Valores Mobiliários, dentro de 5 

(cinco) dias da realização da assembléia-geral, exposição justificativa da informação transmitida à assembléia. 

§ 5º Os lucros que deixarem de ser distribuídos nos termos do § 4º serão registrados como reserva especial e, se 

não absorvidos por prejuízos em exercícios subseqüentes, deverão ser pagos como dividendo assim que o 

permitir a situação financeira da companhia”.  
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 Em relação aos dividendos obrigatórios, a legislação de 1976 ainda estabeleceu 

que eles poderão não ser obrigatórios no exercício social em que os órgãos da administração 

informarem à assembleia geral ordinária serem eles incompatíveis com a situação financeira 

da companhia, devendo o conselho fiscal, se em funcionamento, dar parecer sobre a 

informação. Nas hipóteses das companhias abertas, os administradores ainda devem 

encaminhar justificativa com exposição de motivos para a CVM no prazo de cinco dias da 

realização da AGO. TOMAZETTE (2009, p. 560) acentua, contudo, que hipóteses 

excepcionais podem levar a sociedade a não distribuir dividendos ou a distribuí-los em 

percentual inferior ao obrigatório, o que demonstra a prevalência do interesse social sobre o 

individual. Essas hipóteses acontecem quando: a) os órgãos da administração informarem ser 

incompatível a distribuição do lucro com a situação financeira da companhia, conforme já 

dito acima; b) nas sociedades anônimas fechadas
104

, a assembleia geral decidir sem a oposição 

de quaisquer dos acionistas presentes.  

 

 BATALHA (1977, v. 2. p. 1000-1001), ao comentar a Lei de 1976, divide as 

hipóteses de tratamento do dividendo obrigatório de acordo com as seguintes situações: a) 

omissão do estatuto; b) explicitação estatutária anterior a 15.2.77 (vacatio legis); c) 

explicitação estatutária posterior a 15.2.77 e anterior a 15.2.78 - disposição do art. 296, § 4 da 

LSA; d) explicitação estatutária posterior a 15.2.78
105

. Na primeira hipótese, o dividendo 

obrigatório é equivalente à metade do lucro líquido ajustado. Na segunda hipótese, o 

dividendo obrigatório poderá ser distribuído de acordo com qualquer percentual, ainda que 

inferior a 25% (vinte e cinco por cento), e o acionista dissidente não teria direito à retirada. Na 

terceira hipótese, se o estatuto previr dividendos obrigatórios inferiores a 25% (vinte e cinco 

por cento) do lucro líquido ajustado, os acionistas têm direito à retirada. Na quarta hipótese, o 

estatuto não poderá fixar dividendos obrigatórios inferiores a 25% (vinte e cinco por cento) do 

lucro líquido ajustado. 

                                                 
104

 Válido apenas para as companhias fechadas que não sejam controladas direta ou indiretamente por 

companhias abertas que negociem ações no mercado.  
105

 Art. 296, § 4º da LSA in verbis:  “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.  § 1º  omissis; § 2º omissis; § 3º omissis;  § 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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 Cabe uma crítica à redação original do artigo, no que se refere ao tratamento 

diferenciado que foi dado às novas companhias em relação às existentes. As companhias que 

fossem constituídas a partir da vigência da Lei poderiam estabelecer no estatuto o dividendo 

obrigatório em qualquer percentual, enquanto as companhias existentes estavam obrigadas a 

respeitar o percentual mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado, 

após o prazo de um ano da vigência da Lei. 

  

 A Lei 10.303/01 alterou a disposição referente ao dividendo obrigatório, 

trazendo novas regras com o intuito, de um lado, de flexibilizar o instituto, evitando um 

engessamento das companhias, e adequá-lo, por outro lado, para impedir manipulações que 

estavam sendo praticadas no sentido de burlar o direito dos acionistas aos referidos 

dividendos. Assim, o dividendo obrigatório continuava a ser equivalente à parcela do lucro 

líquido ajustado, prevista no estatuto, ou, na sua omissão, à metade do lucro líquido ajustado, 

mas não mais sendo permitidos, no seu cômputo, os valores correspondentes a lucros a 

realizar ou lucros anteriormente registrados. 

 

 MODESTO CARVALHOSA (2002, p. 360-361) ensina que o objetivo da 

alteração do caput do artigo 202 da LSA e de seus incisos foi o de evitar que o valor dos 

dividendos obrigatórios fossem reduzidos em decorrência do cômputo da conta de reserva de 

lucros a realizar no cálculo do lucro líquido, apesar de a companhia possuir lucros 

financeiramente realizados em montante suficiente para o pagamento do dividendo 

obrigatório.  

 

 De fato, como a redação original do artigo previa que, na omissão do estatuto, 

dever-se-ia pagar metade do lucro líquido acrescido ou diminuído das contas de reserva legal, 

de reserva de contingências ou sua reversão e de lucros a realizar transferidos para a 

respectiva reserva, se a Companhia quisesse pagar dividendos inferiores aos obrigatórios, 

bastava que destinasse uma parte à conta de reserva de lucros a serem realizados, o que 

reduziria o valor do lucro líquido ajustado e, consequentemente, o valor do dividendo 

obrigatório. 

  

 Desse modo, somente após a garantia de que pelo menos o pagamento do 

dividendo obrigatório sobre o percentual do lucro líquido ajustado do exercício foi pago, é 
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que se poderia limitar o pagamento de dividendos obrigatórios por meio do registro da 

diferença de lucros apurada como reserva de lucros a realizar, conforme estabelece o inciso II 

do art. 202 da LSA.  CARVALHOSA (2002, p. 361) explica que “nesta situação, justifica-se 

a redução do dividendo obrigatório, uma vez que a companhia não teria condições de pagá-

lo, visto que seu montante seria superior aos lucros por ela financeiramente recebidos”. 

 

 No que se refere à hipótese de deliberação de distribuição de dividendo menor 

do que o obrigatório, ou à retenção total dos lucros, foi ampliada essa possibilidade para as 

companhias abertas, exclusivamente para a captação de recursos por debêntures não 

conversíveis em ações e restringida para as companhias fechadas que fossem controladas por 

companhias abertas
106

. Como proteção, foi assegurado aos acionistas que o lucro - que deixar 

de ser distribuído por essa razão - seja registrado como reserva especial e, se não absorvido 

por prejuízos em exercícios subsequentes, deverá ser pago tão logo a situação financeira da 

companhia permita. 

 

 BULGARELLI (1998, p. 60) critica a redação do artigo 202 da LSA, por 

entender que o dividendo obrigatório, da forma como disciplinado, não dá a devida proteção 

                                                 
106

 Conforme artigo 202 da Lei 6.404/76, “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: I - metade do lucro líquido do exercício diminuído ou acrescido dos 

seguintes valores: a) importância destinada à constituição da reserva legal (art. 193); e b) importância 

destinada à formação da reserva para contingências (art. 195) e reversão da mesma reserva formada em 

exercícios anteriores; II - o pagamento do dividendo determinado nos termos do inciso I poderá ser limitado ao 

montante do lucro líquido do exercício que tiver sido realizado, desde que a diferença seja registrada como 

reserva de lucros a realizar (art. 197); III - os lucros registrados na reserva de lucros a realizar, quando 

realizados e se não tiverem sido absorvidos por prejuízos em exercícios subseqüentes, deverão ser acrescidos ao 

primeiro dividendo declarado após a realização.      § 1º O estatuto pode estabelecer o dividendo como 

porcentagem do lucro ou do capital social, ou fixar outros critérios para determiná-lo, desde que sejam 

regulados com precisão e minúcia e não sujeitem os acionistas minoritários ao arbítrio dos órgãos de 

administração ou da maioria.  § 2
o
 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. § 3
o
 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. § 4º O dividendo previsto neste artigo não será obrigatório no exercício social em que os órgãos da 

administração informarem à assembléia-geral ordinária ser ele incompatível com a situação financeira da 

companhia. O conselho fiscal, se em funcionamento, deverá dar parecer sobre essa informação e, na companhia 

aberta, seus administradores encaminharão à Comissão de Valores Mobiliários, dentro de 5 (cinco) dias da 

realização da assembléia-geral, exposição justificativa da informação transmitida à assembléia. § 5º Os lucros 

que deixarem de ser distribuídos nos termos do § 4º serão registrados como reserva especial e, se não 

absorvidos por prejuízos em exercícios subseqüentes, deverão ser pagos como dividendo assim que o permitir a 

situação financeira da companhia. § 6
o
 Os lucros não destinados nos termos dos arts. 193 a 197 deverão ser 

distribuídos como dividendos.” (grifo nosso) 
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aos minoritários. Para o jurista, a regra geral estabelece que a fixação do dividendo é 

livremente disciplinada no estatuto, ou seja, de acordo com a vontade do controlador, 

podendo ser utilizado qualquer critério. O único limite é que o critério seja indicado com 

precisão e minúcia e que não fique sua definição ao alvedrio da maioria.  

 

 As críticas são procedentes. Basta que o controlador discipline a distribuição 

dos lucros no estatuto para que as garantias dos minoritários fiquem praticamente reduzidas a 

nada.  A disposição que obriga a precisão e minúcia no critério de distribuição de dividendos 

não impede, por exemplo, que o controlador estabeleça que o dividendo obrigatório será de 

0,1% do lucro líquido ajustado. Embora seja preciso e claro o critério, há naturalmente um 

prejuízo ao minoritário que não tem ferramentas para lutar contra essa deliberação. 

  

 BULGARELLI (1998, p. 80) afirma ainda que, nessas hipóteses, deu-se ao 

acionista minoritário discordante da alteração do dividendo obrigatório apenas o direito de 

recesso, o que constitui uma proteção incompleta. De fato, o acionista minoritário almeja a 

obtenção do lucro, razão maior que o fez subscrever ações, e não a retirada da sociedade, o 

que significa o desinvestimento do seu capital sem qualquer retorno. 

 

 MARTINS (1984, v. 2, p. 735) entende que a Lei de 1976 previu uma solução 

justa, na medida em que a deliberação que importe na alteração do dividendo obrigatório 

exige quorum qualificado de metade das ações com direito a voto. Sua aprovação dá ao 

acionista dissidente o direito de retirada, com o reembolso do valor das suas ações. 

 

 Em relação à sociedade empresária limitada, duas situações se apresentam. Se 

a referida sociedade for regida supletivamente pela LSA, aplicam-se todas as disposições 

expostas até agora. Contudo, se a sociedade empresária limitada for regida supletivamente 

pelas normas das sociedades simples, a lei não estabelece a obrigatoriedade da distribuição de 

dividendos obrigatórios, valendo a regra geral de que caberá à maioria detentora do capital 

social deliberar sobre a distribuição dos lucros apurados ou a sua total retenção. Esses lucros 

serão distribuídos de acordo com o previsto no contrato social, ou na omissão desse, de 

acordo com a proporção das respectivas cotas. Deve-se ressaltar, no entanto, a redação do 
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artigo 1008 do Código Civil, que estabelece a nulidade da cláusula contratual que exclua 

qualquer sócio de participar dos lucros e das perdas (SILVA, 2002, p. 54)
107

.  

 

 Vale ressaltar que os cotistas minoritários das sociedades empresárias limitadas 

poderão se defender dos abusos da maioria, impondo cláusula contratual que estabeleça a 

regência supletiva da sociedade pela LSA, conforme autoriza o artigo 1053 do CC, hipótese 

na qual incidirá o disposto no art. 202 da LSA e todas as suas conseqüências (CALÇAS, 

2003, p. 114). 

 

 Em Portugal, especificamente no que se refere ao direito aos lucros dos cotistas 

de sociedades limitadas, embora não haja uma disposição expressa sobre o dividendo 

obrigatório, o Supremo Tribunal de Justiça entende que, se existe cláusula contratual 

assegurando a participação dos sócios nos lucros apurados pela sociedade, não pode a 

assembleia dar aos lucros destino diverso, como a retenção integral para reservas, sem que 

haja acordo entre todos os sócios (CAEIRO, 1984, p. 504-505):  

 

I – Dispondo os estatutos duma sociedade por cotas que pelo balanço e 

contas aprovadas se verificarão os resultados do exercício comercial, 

dividindo-se os lucros e prejuízos entre os sócios e na proporção das suas 

cotas, depois de deduzidos 5% para o fundo de reserva legal, é anulável a 

deliberação da assembléia geral , tomada sem o voto concorde de todos os 

sócios, que destinou os lucros apurados a transitarem para a conta do novo 

exercício. 

II – Violando tal deliberação as regras estatutária e legal relativas à 

distribuição dos lucros, o vício afecta a deliberação no seu todo, não 

devendo limitar-se a anulação à parte que respeita ao direito do sócio 

autor
108

. 

 

 O dividendo obrigatório foi uma inovação do direito brasileiro. Não obstante, 

já está presente em países como Peru, Chile e Portugal. No direito americano e italiano, 

apesar de haver uma tendência de coibição dos abusos da maioria, ainda resiste o princípio da 

prevalência do interesse da companhia sobre o interesse individual de cada acionista. 

 

 No Direito peruano, o artigo 231 da Lei 26.887/97 estabeleceu o pagamento do 

dividendo obrigatório equivalente à metade do lucro líquido ajustado, desde que seja 

solicitado por pelo menos 20% (vinte por cento) de todas as ações com direito a voto 

                                                 
107

 Nesse sentido, confira também VERÇOSA (2006, p. 387). 
108

 Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de Portugal de 18.01.1983, nos autos de ação ordinária proposta por 

Manuel Martinho dos Santos em desfavor de Empresa das Águas do Areeiro, Ld. BMJ 323, p. 398. 
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(MORENO, 2003, p. 4)
109

. Esse dividendo obrigatório é menos abrangente do que o previsto 

no Brasil, pois somente quem tem pelo menos 20% (vinte por cento) de ações com direito a 

voto é que pode requerer o benefício, ficando excluídos os preferencialistas e os detentores de 

ações ordinárias que não alcancem o percentual estipulado em Lei. 

  

 No Chile, a Lei 18.046/81 estabelece que, nas sociedades anônimas abertas, os 

dividendos obrigatórios deverão ser equivalentes a, pelo menos, 30% do lucro líquido do 

exercício, salvo se a assembleia geral tiver deliberado o contrário por unanimidade das ações 

emitidas. No que se refere às sociedades anônimas fechadas, a Lei chilena estabeleceu que, na 

omissão do estatuto, deve prevalecer a mesma regra de dividendos obrigatórios para a 

sociedade anônima aberta
110

. 

  

 Em Portugal, o artigo 294 do Decreto-lei 262/86 estatui que, salvo cláusula 

contratual ou deliberação assemblear tomada por pelo menos ¾ dos acionistas, a companhia 

não pode deixar de distribuir pelo menos metade do lucro líquido do exercício aos acionistas. 

Tal disposição, apesar de não livrar os minoritários totalmente dos abusos do controlador, 

garante, ao menos, que a não distribuição de dividendos seja deliberada com quorum 

qualificado
111

. 

 

 No Direito argentino, a disciplina dos dividendos não encontra o mesmo 

tratamento que no Brasil. Naquele país, não obstante o direito do acionista de participar dos 

resultados da sociedade seja reconhecido a todos indistintamente, não há qualquer disposição 

de Lei que obrigue a sociedade a distribuir um percentual mínimo dos lucros apurados no 
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 Artigo 231 da Lei peruana n. 26.887/97 in verbis: “Es obligatoria la distribución de dividendos en dinero 

hasta por un monto igual a la mitad de la utilidad distribuible de cada ejercicio, luego de detraído el monto que 

debe aplicarse a la reserva legal, si así lo solicitan accionistas que representen cuando menos el veinte por 

ciento del total de las acciones suscritas con derecho a voto. Esta solicitud sólo puede referirse a las utilidades 

del ejercício económico inmediato anterior. El derecho de solicitar el referido reparto de dividendos no puede 

ser ejercido por los titulares de acciones que estén sujeitas a régimen especial sobre dividendos”. 
110

 Artigo 79 da Lei chilena n.18.046/81 in verbis “Salvo acuerdo diferente adoptado en la junta respectiva, por 

la unanimidad de las acciones emitidas, las sociedades anònimas abiertas deberán distribuir anualmente como 

dividendo en dinero a sus accionistas, a prorrata de sus acciones o en la proporción que establezcan los 

estatutos si hubiere acciones preferidas, a lo menos el 30% de las utilidades líquidas de cada ejercicio. En las 

sociedades anònimas cerradas, se estará a lo que determinem los estatutos y si éstos nada dijeren, se les 

aplicará la norma precedente”. 
111

 Conforme artigo 294 do Decreto-lei 262/86 de Portugal: “1. Salvo diferente cláusula contratual ou 

deliberação tomada por maioria de três quartos dos votos correspondentes ao capital social em assembleia 

geral para o efeito convocada, não pode deixar de ser distribuída aos accionistas metade do lucro do exercício 

que, nos termos desta lei, seja distribuível.” 
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exercício, estando a distribuição totalmente vinculada à deliberação assemblear (VERON,  

1998, v. 2. p. 1187). 

 

 Conforme lecionam GALGANO e GENGHINI (2006, v. 1, p. 558-559), na 

Itália, ao acionista não é reconhecido um direito individual à percepção do lucro constante no 

balanço. Esse direito somente surge a partir do momento em que tenha havido a deliberação 

assemblear, aprovando as contas da administração.  

 

 Prevalece naquele país o interesse social em detrimento do interesse individual 

de cada um dos acionistas, não havendo nem necessidade de explicações sobre a razão pela 

qual a distribuição do lucro apurado no balanço não será realizada ou o será em menor 

quantidade. A única hipótese de haver distribuição do lucro, mesmo a maioria não a tendo 

aprovado, formaliza-se quando houver prova de que o objetivo da maioria, ao reter os lucros, 

não está relacionado ao interesse da companhia.  

 

 Nos Estados Unidos, não há qualquer disposição semelhante ao direito 

brasileiro que obrigue a companhia a distribuir dividendos anualmente. Aliás, a deliberação 

para distribuição de dividendos não é de competência da assembleia geral, cabendo ao board 

of directors, conselho de diretores eleitos pela assembleia para fixar as orientações gerais do 

negócio da companhia, de acordo com o seu bom-senso, avaliar a conveniência para 

distribuição de lucros entre os acionistas, sem colocar em risco a sua situação financeira. 

Segundo COX (2003, p. 550): 

 

A corporation may have a surplus or accumulated profits legally available 

for dividends, but the right of the shareholders to the making of any 

distribution is dependent on the exercise of the director´s good faith 

discretion with regard to financial advisability at the time
112

.  

 

 O abuso do conselho de diretores - board of directors - no julgamento da 

conveniência para a distribuição, ou não, de dividendos ao acionista, seja para distribuir 

dividendos que coloquem em risco a situação financeira da companhia, seja para determinar a 

retenção de lucros desnecessários, frustrando a expectativa de retorno do investimento dos 

seus acionistas, pode ser revisto judicialmente no direito americano, mas de forma tímida 

                                                 
112

 A corporation pode ter lucros legalmente acumulados disponíveis para dividendos, mas o direito dos 

acionistas para fazer qualquer distribuição é dependente da decisão do diretor em exercício considerando o 

momento financeiro (tradução nossa). 
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ainda, sempre prevalecendo o interesse da companhia sobre o interesse dos acionistas. Nesse 

sentido, COX (2003, p. 551) esclarece que:  

 

It is accordingly a well-settled doctrine that whether or not dividends shall 

be paid, and the amount of the distribuition at any time, is primarily to be 

determined in the good faith discretion of directors. Courts examine 

director´s  decisions regarding dividends through the lens of the business 

judgment rule. In fact the rhetoric of the cases suggest a slightly more 

deferential standard, stating the court will not intrude upon the decision to 

not declare dividends absent “fraud ou gross abuse of discretion”. In sum, 

dividend declarations are like other matters within the discretion of the 

board of directors for which director  judgments are presumptively valid. 

The mere fact that a corporation reports a substancial surplus or large 

profits out of which a dividend might lawfully be declared is not of itself 

suficient ground to compel the directors to make a dividend
113

. 

 

 O leading case, em relação ao abuso do conselho de diretores na retenção de 

dividendos, teve sua origem em 1919, na Suprema Corte de Michigan - Estados Unidos -, no 

caso Dodge vs Ford  Motor Company. Os irmãos Dodge, acionistas minoritários da Ford 

Motor Co, ingressaram com demanda judicial contra a decisão do seu controlador, Henry 

Ford, de não distribuir os lucros especiais de dez milhões de dólares que a companhia 

habitualmente distribuía. O controlador argumentava que a companhia estava retendo aquele 

valor para suprir futuras despesas com a construção de uma nova planta. A Suprema Corte 

rejeitou o argumento e determinou a distribuição dos dividendos. Nasce dessa circunstância a 

noção dos mandatory dividends- na qual toda companhia deve distribuir o resultado social 

para os acionistas, tendo em vista que sua função precípua é pagar dividendos para os seus 

investidores. CLARK (1986, p. 604), comentando esse julgado, aduziu que: 

 

Dividends are basically matters of business judgment; courts will interfere 

only  if the directors´action in paying ou not paying dividends is such an 

abuse of discretion as would constitute a fraud, or a breach of that good 

faith that they are bound to exercise towards the shareholders. Ford acted in 

bad faith by deciding to suspend special dividends in order to acomplish a 

                                                 
113

 É de acordo com a doutrina majoritária que os dividendos que devem ou não ser pagos, e a quantia que deve 

ser distribuída a qualquer momento, é essencialmente determinada pela decisão do diretor. Um grupo avalia essa 

decisão, levando em consideração um grupo de leis que confere ao diretor imunidade coorporativa pelas 

conseqüências de suas decisões, quando tomadas em prol de todos. Na realidade, essa decisão sugere respeitável 

consenso, e a autoridade desse grupo não levará em conta uma decisão de não declarar dividendos como uma 

falta, ou fraude ou abuso de poder. Assim, declarações de dividendos são como outros problemas, que precisam 

da confiança do grupo de diretores, no qual o julgamento do diretor é presumivelmente válido. O simples fato de 

uma corporation relatar imensos capitais, ou grandes quantias, como dividendos legalmente declarados, não é 

suficiente para levar os diretores a determinar um dividendo(tradução nossa). 



93 

 

 

non-profit-maximizing objective dear to himself. The court ordered the 

payment of substancial dividends
114

. 

 

 Para COELHO (2000, p. 33), os dividendos obrigatórios são criação original 

do direito brasileiro, distanciando-se dos mandatory dividends americanos, notadamente em 

razão da competência do órgão societário para declarar os dividendos, que no Brasil é a 

assembleia geral e nos Estados Unidos, o conselho de diretores - board of directors.
 
 

 

 Não obstante a previsão dos dividendos obrigatórios no ordenamento jurídico 

brasileiro, a sua distribuição está sujeita a duas condições, sendo uma suspensiva e outra 

resolutiva. A suspensiva diz respeito à aprovação prévia do balanço pela assembleia geral, em 

que se tenha apurado lucro no exercício ou haja indicação de lucros na conta de lucros 

acumulados. A resolutiva diz respeito a não suspensão do pagamento pela assembleia geral, 

em razão da situação financeira da companhia (MARTINS, 1996, p. 40). 

 

 Para BORBA (2003, p. 464), no entanto, os dividendos obrigatórios somente 

comprometem os lucros do exercício, não havendo obrigatoriedade de seu pagamento à conta 

de lucros acumulados ou de reserva de lucros. Em outras palavras, na hipótese de não 

existência de lucros no exercício, mas existência de lucros na conta de lucros acumulados ou 

na de reserva de lucros a realizar, mesmo assim, a sociedade estará desobrigada do pagamento 

dos dividendos obrigatórios. 

 

2.3.2. Dividendo preferencial ou prioritário 

 

 No Direito brasileiro, todos os sócios das sociedades anônimas têm o direito, 

inafastável pela assembleia geral ou pelo estatuto, de participar dos lucros sociais
115

. Todavia, 

essa participação não se dá em igualdade de condições, podendo uns terem maiores 

participações que outros, a depender da espécie e classe das ações que possuem. Assim, além 

                                                 
114

 Dividendos são basicamente problemas de „business judgment‟ (decisões de negócio); a justiça só irá 

interferir se a ação do diretor em pagar ou não os dividendos seja considerada um abuso de confiança e que 

determine uma fraude, ou uma quebra na confiança que é essencial para o exercício de sua função diante dos 

acionistas. Ações baseadas em má fé ao decidir suspender dividendos especiais para alcançar objetivos em causa 

própria. A justiça ordenará o pagamento de dividendo substanciais (tradução nossa). 
115

 São direitos essenciais de todo acionista previstos no artigo 109 da LSA, que normatiza: “Nem o estatuto 

social, nem a assembléia geral poderão privar o acionista dos direitos de: I – participar nos lucros sociais; II – 

participar do acervo da companhia, em caso de liquidação; III – fiscalizar, na forma prevista nesta Lei, a gestão 

dos negócios sociais; IV – preferência para subscrição de ações, partes beneficiárias conversíveis em ações, 

debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição, observado o disposto nos arts. 171 e 172; V – retirar-

se da sociedade nos casos previstos em lei.” 
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do dividendo obrigatório, que é direito de todo e qualquer acionista independentemente da 

espécie ou classe da sua ação, existem também os dividendos preferenciais ou prioritários - 

aqueles atribuíveis às ações preferenciais sem direito a voto. Esses dividendos preferenciais, 

por sua vez, podem ser fixos, mínimos ou diferenciais. 

 

 COELHO (2007, v. 2, p. 333) estatui dividendos preferenciais como “o 

dispositivo estatutário que delimita a vantagem conferida particularmente a uma ou mais 

classes de ações preferenciais no exercício do direito de participação nos lucros da 

sociedade”. CALÇAS (2000, p. 44), por sua vez, conceitua dividendo preferencial ou 

prioritário como “aquele que pode ser conferido pelo estatuto como vantagem econômica 

para as ações preferenciais, as quais, normalmente, não outorgam a seus titulares o direito 

de voto”. 

 

 Dividendos preferenciais ou prioritários são aqueles que são atribuíveis pelo 

estatuto às ações preferenciais - geralmente sem direito a voto - e que estabelecem vantagens 

em relação às ações ordinárias na distribuição de dividendos, podendo ser mínimos, fixos ou 

diferenciais. Embora esses dividendos sejam atribuíveis no estatuto, o artigo 17 da LSA prevê 

algumas limitações. Caso a vantagem das ações preferências seja a distribuição dos 

dividendos prioritários, há regras a serem observadas. Para as companhias fechadas, os 

dividendos prioritários podem ser fixos ou mínimos. Para as companhias abertas, consideram-

se as seguintes garantias: 1) se dividendo mínimo, direito de participar de dividendo a ser 

distribuído, correspondente a pelo menos 25% do lucro líquido ajustado, desde que haja 

prioridade no recebimento dos dividendos correspondentes a no mínimo 3% do valor do 

patrimônio líquido da ação e direito de participar nos lucros distribuídos em igualdade de 

condições com as ordinárias, depois de a elas assegurado dividendo igual ao mínimo 

prioritário; 2) se dividendo diferencial, direito de recebimento de dividendo, por ação 

preferencial, pelo menos 10% maior do que o atribuído a cada ação ordinária. 

 

 COELHO (2007, v. 2, p. 333) ressalta que os dividendos preferenciais ou 

prioritários não podem ser pagos em valores superiores ao previsto no estatuto, sob pena de 

prejudicar os direitos dos ordinarialistas. Se a companhia aprova distribuição de dividendos 

preferenciais ou prioritários em valor superior ao previsto no estatuto, em prejuízo das ações 

ordinárias, os acionistas prejudicados têm ação contra a companhia e contra o controlador, 

salvo se aprovaram a deliberação de distribuição. 
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 Enquanto os dividendos obrigatórios somente comprometem os lucros do 

exercício, os dividendos prioritários devem ser pagos - mesmo na hipótese de inexistência de 

lucros no exercício -, se houver saldo positivo na conta de lucros acumulados ou na conta de 

reserva de lucros a realizar. Os dividendos prioritários podem ainda ser pagos à conta de 

reserva de capital Contudo, o pagamento somente pode ser feito se preenchidos os seguintes 

requisitos: a) lucro insuficiente; b) dividendo cumulativo; c) previsão estatutária (BORBA, 

2003, p. 464). 

 

 Os dividendos obrigatórios, como visto, são atribuíveis a todas as ações 

indistintamente e sua obrigatoriedade é limitada ao lucro líquido do exercício, não alcançando 

as contas de lucros acumulados, de reservas de lucros a realizar e de reserva de capital. Já os 

dividendos prioritários são aqueles atribuídos apenas às ações preferenciais que geralmente 

têm o direito a voto restrito e podem ser pagos não só contra as contas de lucros líquidos do 

exercício, mas também contra as contas de lucros acumulados, de lucros a realizar ou de 

reserva de capital.  

 

 Assim, a depender do quanto previsto no estatuto de dividendos prioritários e 

do quanto seja previsto de dividendos obrigatórios, duas possibilidades se apresentam
116

. Se 

os dividendos prioritários forem superiores ou iguais aos dividendos obrigatórios, a sociedade 

poderá nada pagar às ações ordinárias, já que o valor correspondente aos últimos foi todo 

consumido pelos primeiros. Se os dividendos prioritários forem inferiores aos dividendos 

obrigatórios, após o atendimento àqueles, o saldo será distribuído igualmente entre as ações 

ordinárias. 

 

 No Direito argentino, a única vantagem garantida em lei aos chamados 

dividendos preferidos em relação às ações ordinárias é a prioridade no recebimento de 

dividendos antes que essas últimas. Cabe ao estatuto estabelecer quais serão as vantagens 

atribuídas às ações preferenciais. Ademais, conforme afirma SASOT BETES (1977, p. 36), 

embora a norma legal não ponha limites nem condicione o montante possível de dividendos 

                                                 
116

 Essas três possibilidades consideram que não há saldo positivo nas contas de lucros acumulados e de reserva 

de lucros a realizar e também que as ações preferenciais desse exemplo não têm previsão estatutária de 

pagamento de dividendos prioritários contra a conta de reserva de capital. 
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preferidos, as vantagens estabelecidas para as ações preferenciais não podem impedir que as 

ações ordinárias participem dos lucros, sob pena de nulidade
117

. 

 

2.3.2.1 Dividendos fixos 

 

 Dividendos fixos ocorrem quando o estatuto estabelece, como vantagem para 

uma ação preferencial, o pagamento de um determinado valor fixo ao final do exercício, 

independentemente de quanto será distribuído para as demais ações. Os dividendos fixos 

podem ser um valor ou uma porcentagem dos lucros ou do capital social. Importante destacar 

que os acionistas preferencialistas com direito a dividendos fixos não participam dos lucros 

remanescentes, após atribuído o mesmo valor às ações ordinárias, salvo se houver disposição 

estatutária nesse sentido. 

 

 CALÇAS (2000, p. 45), ao estabelecer que o dividendo fixo é uma modalidade 

que assegura à ação preferencial uma remuneração certa e determinada, critica a possibilidade 

da estipulação de dividendos fixos sobre percentual do lucro da companhia, tendo em vista 

que ele é aleatório, o que torna o critério incompatível com a referida modalidade de 

remuneração.  

 

 Para CARVALHOSA (2007, v.1 p. 204), os dividendos fixos assemelham-se a 

um juro prefixado, que é garantido aos acionistas pelo capital por eles investido, pois a regra 

estabelece que os dividendos fixos não participam dos saldos de lucros remanescentes, salvo 

disposição estatutária. A fixação dos juros pode seguir os seguintes critérios: a) valor certo em 

moeda (reais) por ação; b) valor percentual sobre o valor nominal da ação preferencial; c) 

valor percentual sobre o capital social, na hipótese de a ação preferencial não ter valor.  

 

 Destarte, num caso hipotético, numa companhia em que se tem 100 ações, 

sendo 50 ordinárias e 50 preferenciais com dividendo fixo de R$ 1,00 por ação, e 

considerando que o estatuto é omisso quanto à participação das ações preferenciais no saldo 

de lucros remanescentes, após atribuído o mesmo valor da preferência às ações ordinárias, se 

                                                 
117

 “Si bien la norma legal, como hemos visto, no pone límites ni condiciona el monto posible del dividendo 

preferido, no debe de ello deducirse que se ha querido legitimar cualquier tipo de preferencia, no importa 

cuáles fuesen sus consecuencias para el accioista ordinario. Éste, como socio, cuenta con derechos 

fundamntales e irrencunciables, cuyo desconocimiento o privación por parte de la sociedad, acarrea la nulidad 

del acto o decisión tomada” 
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a AGO decide distribuir R$ 200,00 de lucros no período, as ações preferenciais terão direito a 

R$ 50,00, sendo R$ 1,00 para cada uma, e as ações ordinárias terão direito a R$ 150,00, sendo 

R$ 3,00 para cada uma.  De outro lado, se a companhia fosse distribuir apenas R$ 75,00, os 

acionistas preferencialistas teriam direito a R$ 1,00 por ação e os ordinarialistas a apenas R$ 

0,50 por ação. 

 

2.3.2.2 Dividendos mínimos 

 

 Os dividendos mínimos ocorrem quando o estatuto estabelece, como vantagem 

para uma ação preferencial, o pagamento de um determinado valor mínimo ao final do 

exercício. Esses dividendos também podem ter um valor nominal ou percentual do capital 

social ou do estatuto. Ademais, os acionistas preferencialistas participam do saldo de lucros 

remanescentes, após atribuído a mesma quantidade às ações ordinárias, salvo disposição em 

contrário no estatuto. 

 

 Assim, no exemplo dado no item anterior, considerando-se apenas que o 

dividendo mínimo é de R$ 1,00, a distribuição é feita em três fases. Inicialmente, garantem-se 

os dividendos preferenciais mínimos, que, no exemplo, seria de R$ 1,00 por ação. Em 

seguida, garante-se às ordinárias o mesmo valor que foi atribuído às preferenciais, ou seja, R$ 

1,00 para cada uma. Após essa fase, ainda sobrou R$ 100,00 para ser distribuído. Por fim, 

distribui-se o saldo dos lucros remanescentes de forma igualitária para todas as ações 

independentemente da sua classe. Com essa divisão a cada ação, seja ela ordinária, seja 

preferencial, foi atribuído R$ 2,00 a título de dividendos. Observe que esse número poderia 

variar de acordo com o valor de dividendos que seja distribuído. Desse modo, se em vez de 

R$ 200,00, a sociedade fosse distribuir apenas R$ 75,00, os acionistas preferenciais teriam o 

mesmo R$ 1,00 por ação e os ordinarialistas, apenas R$ 0,50 por ação. 

 

 CARVALHOSA (2007, v. 2, p. 204) salienta que a característica comum ente 

as ações preferenciais com dividendo fixo e as ações preferenciais com dividendo mínimo é 

que ambas têm o direito de receber os dividendos de forma prioritária. Isto é, os dividendos 

para as ações ordinárias poderão ser pagos, somente após os dividendos fixos ou mínimos 

serem garantidos. 
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2.3.2.3 Dividendos diferenciais 

 

 A redação original do artigo 17 da LSA
118

 não trazia garantias efetivas de 

retorno do investimento realizado pelos acionistas preferencialistas ao subscreverem ações de 

uma companhia. As vantagens ali estabelecidas consistiam apenas em prioridade no 

recebimento de dividendos ou no reembolso do capital, com ou sem prêmio. Como acentua 

CALÇAS (2000, p. 47), era comum que a vantagem estabelecida para as ações preferenciais 

se constituísse apenas em uma prioridade de tempo no pagamento de dividendos, o que não se 

revelava numa vantagem efetiva, submetendo-se os acionistas preferencialistas ao arbítrio dos 

controladores. 

 

 Como já visto no capítulo 1 deste trabalho, não se pode perder de vista que a 

sociedade anônima é uma sociedade de capital, voltada para a exploração de atividades 

econômicas que demandam a reunião de grandes quantidades de dinheiro. No entanto, esse 

volume de recursos necessários para a exploração dessas empresas não será alcançado sem o 

acesso ao capital de terceiros, já que o controlador sozinho, na maioria das vezes, não tem 

recursos suficientes para tal mister. O acesso ao capital de terceiros é mais barato no mercado 

de capitais do que no mercado financeiro, pois uma instituição financeira cobrará uma taxa de 

juros independentemente do sucesso do negócio, enquanto o prestador do capital, na maior 

parte das vezes
119

, torna-se sócio do negócio, estando sujeito às suas vicissitudes. 

 

 De outro lado, sob o ponto de vista do prestador de capital, a subscrição de 

ações preferenciais é uma alternativa de investimento que, como qualquer outra, deve ter um 

retorno financeiro atraente, para que importe ao investidor disponibilizar e imobilizar o seu 

capital nessa alternativa e não em outra. Contudo, sem garantias de efetivas vantagens no 

retorno do seu negócio, ele não terá interesse nesse tipo de investimento, pois o risco não 

compensará o retorno financeiro. Nessa linha de raciocínio, as sociedades anônimas terão 

dificuldades de acesso aos recursos, por intermédio do mercado de capitais, já que não haverá 

interessados em quantidade suficiente para suprir a sua necessidade de capital. Como 

                                                 
118 Redação original do artigo 17 da LSA, in verbis: “As preferências ou vantagens das ações preferenciais 

podem consistir: I - em prioridade na distribuição de dividendos; II - em prioridade no reembolso do capital, 

com prêmio ou sem ele; III - na acumulação das vantagens acima enumeradas”. 
119

 Nem todo valor mobiliário negociado no mercado de capitais dá ao seu titular o status de acionista. Além da 

ação, há também as debêntures, que apenas conferem direito de crédito ao seu titular contra a sociedade anônima 

emissora, de acordo com os termos constantes da escritura de emissão. Contudo, elas também, em regra, são 

financeiramente mais baratas do que o financiamento bancário.  
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consequência, elas serão obrigadas a captar recursos no mercado financeiro a um custo mais 

caro, o que implicará na redução do seu lucro e, consequentemente, dos dividendos que serão 

pagos aos seus acionistas. 

 

 Diante desse cenário, os dividendos diferenciais foram introduzidos no 

ordenamento jurídico brasileiro, com a edição da Lei 9.457/97, que alterou a redação do artigo 

17 da LSA
120

. Assim, para garantir que as ações preferenciais tivessem uma vantagem efetiva, 

o legislador estabeleceu no artigo que, se o estatuto fosse omisso ou se atribuísse qualquer 

outra vantagem para as ações preferenciais que não o pagamento de dividendos fixos ou 

mínimos, a elas seria garantido o pagamento de dividendos diferenciais de no mínimo 10% 

(dez por cento) em relação aos dividendos pagos às ações ordinárias. Isso tornaria as ações 

preferenciais atrativas ao investidor, o que, em última análise, beneficiaria a própria 

sociedade, que teria facilitado o acesso aos recursos de terceiros para o desenvolvimento dos 

seus negócios. 

 

 Em 2001, houve nova disciplina da matéria, a qual, infelizmente, representou 

retrocesso ao que se tinha conquistado em 1997. Com a publicação da Lei 10.303/01, os 

dividendos diferenciais passaram a ser obrigatórios somente nas companhias abertas e, 

mesmo assim, apenas como uma das opções de vantagens que podem ser atribuídas às ações 

preferenciais para que possam ser negociadas no mercado de capitais. Desse modo, nas 

companhias fechadas, os dividendos diferenciais não são mais obrigatórios, na hipótese de o 

estatuto ser omisso ou de não estabelecer como vantagem a distribuição de dividendos fixos 

ou mínimos. Assim, uma sociedade anônima fechada pode, por exemplo, atribuir como 

vantagem às ações preferenciais apenas a prioridade no reembolso do capital investido na 

hipótese de dissolução da sociedade, o que não se revela como uma garantia efetiva de retorno 

de investimento, conforme havia sido assegurado em 1997. 

 

 Os dividendos diferenciais são, portanto, a distribuição de dividendos num 

valor percentualmente maior do que o atribuído às ações ordinárias. Logo, no exemplo 

hipotético do item anterior, e considerando que as ações preferenciais têm como dividendo 

                                                 
120   Artigo 17 da LSA com a redação dada pela Lei 9.457/97 in verbis: “As preferências ou vantagens das 

ações preferenciais: I - consistem, salvo no caso de ações com direito a dividendos fixos ou mínimos, 

cumulativos ou não, no direito a dividendos no mínimo dez por cento maiores do que os atribuídos às ações 

ordinárias; II - sem prejuízo do disposto no inciso anterior e no que for com ele compatível, podem consistir: a) 

em prioridade na distribuição de dividendos; b) em prioridade no reembolso do capital, com prêmio ou sem ele; 

c) na acumulação das vantagens acima enumeradas”.  
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diferencial pelo menos 10% (dez por cento) do que for atribuído às ordinárias, a conta deve 

ser efetuada de forma inversa. Inicialmente, considera-se o valor global dos dividendos que 

serão distribuídos e, depois, calcula-se, de acordo com o número de ações ordinárias e 

preferenciais, qual valor será conferido a cada uma. No caso em tela, cada ação ordinária seria 

agraciada com R$ 1,90 e cada ação preferencial, com R$ 2,09. 

 

2.3.3 Dividendos intermediários 

 

 Os dividendos são geralmente atribuídos aos sócios anualmente, após a 

aprovação, pela assembleia geral ordinária, das demonstrações financeiras referentes ao 

último exercício findo. Contudo, a LSA
121

 estabelece a possibilidade de distribuição de 

dividendos intermediários semestrais, que podem ser declarados pelos órgãos da 

administração da companhia, desde que haja autorização estatutária. Não obstante a lei refira-

se apenas aos órgãos da administração, a assembleia geral extraordinária também terá 

competência para aprovar a distribuição desse tipo de dividendos, na hipótese de não 

existência de autorização estatutária para que a administração da sociedade assim o faça.  

 

 A distribuição de dividendos intermediários está sujeita a algumas limitações. 

Prioritariamente, há necessidade de levantamento de um balanço semestral
122

. Segunda 

limitação: os dividendos somente podem ser distribuídos, se houver demonstração da 

existência de lucros, ainda que na conta de lucros acumulados ou de reserva de lucros a 

realizar.  Como terceira limitação, interpõe-se a necessidade de autorização estatutária para 

que os dividendos sejam declarados pela administração da companhia.  

 

 O questionamento que se apresenta diz respeito à possibilidade de distribuição 

de dividendos intermediários para ações preferenciais à conta de reserva de capital, quando o 

estatuto previu esse tipo de vantagem: essa vantagem está restrita aos dividendos regulares 

                                                 
121

 Conforme artigo 204, “A companhia que, por força de lei ou de disposição estatutária, levantar balanço 

semestral, poderá declarar, por deliberação dos órgãos de administração, se autorizados pelo estatuto, 

dividendo à conta do lucro apurado nesse balanço. § 1º A companhia poderá, nos termos de disposição 

estatutária, levantar balanço e distribuir dividendos em períodos menores, desde que o total dos dividendos 

pagos em cada semestre do exercício social não exceda o montante das reservas de capital de que trata o § 1º 

do artigo 182. § 2º O estatuto poderá autorizar os órgãos de administração a declarar dividendos 

intermediários, à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou 

semestral.” 
122

 Carvalhosa (2009, v. 3, p. 870) afirma que a obrigatoriedade do levantamento de balanço para distribuição de 

dividendos intermediários não existia no Decreto 434 de 1891, mas passou a ser exigido desde o Decreto 2.627 

de 1940, sendo mantida a referida exigência na LSA de 1976. 
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que são distribuídos anualmente, após a aprovação das contas pela assembleia geral ordinária, 

ou poderia ser estendida para os dividendos intermediários?  

  

 A LSA não restringe a possibilidade de pagamento de dividendos preferenciais 

à conta de reserva de capital apenas aos dividendos regulares pagos anualmente. Assim, não 

há qualquer impedimento para que sejam atribuídos dividendos intermediários à conta de 

reserva de capital para as ações preferenciais que tenham essa vantagem estabelecida no 

estatuto. CARVALHOSA (2009, v. 3, p. 839) ressalva, contudo, que os dividendos das ações 

preferenciais não poderão ser distribuídos à conta de reserva de capital, se havia lucros 

suficientes para a referida distribuição à conta de lucros acumulados ou de lucros a realizar. 

 

 A LSA ainda admite a distribuição de dividendos intermediários em períodos 

inferiores a um semestre, mas limita o total a ser declarado, em cada semestre do exercício 

social, ao montante da conta de reserva de capital. Não obstante seja possível essa distribuição 

em período inferior a um semestre, o estatuto não pode autorizar, de forma genérica, o 

levantamento de balanços extraordinários a qualquer tempo para o fim específico de 

distribuição de dividendos. Deve, sim, estabelecer, de forma clara, a periodicidade do balanço 

inferior a um semestre; se será mensal, bimensal, trimestral etc. (CARVALHOSA, 2009, v. 3, 

p. 872). 

 

 O artigo 204 da LSA estabelece três hipóteses de distribuição de dividendos 

intermediários: 1) distribuição semestral de dividendos apurados no respectivo balanço 

semestral levantado; 2) distribuição de dividendos em qualquer período inferior a um 

semestre, com base em balanço levantado do período; 3) distribuição de dividendos durante o 

exercício, com base em balanço levantado do exercício anterior. Em verdade, apenas na 

última hipótese se podem considerar dividendos intermediários, pois dizem respeito a 

balanços já aprovados em assembleia geral. As duas primeiras situações referem-se a 

dividendos intercalares, visto que distribuídos com base em balanços que ainda não foram 

aprovados pela assembleia geral (CARVALHOSA, 2009, v. 3, p. 871).  

 

 Os dividendos intercalares devem ser ratificados pela assembleia geral, 

considerando que as demonstrações financeiras que foram fundamento para a distribuição não 

foram aprovadas por ela. Contudo, a sua distribuição é definitiva, não tendo caráter provisório 

ou de adiantamento. Assim, na hipótese de o semestre seguinte ter sido seguido de prejuízo, 
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os dividendos não poderão ser devolvidos - nem se poderá arguir a fraude a credores -, pois 

constituem crédito líquido do acionista, após a declaração pela administração da sociedade 

(CARVALHOSA, 2009, v. 3, p. 876). 

 

 Situação diversa, contudo, diz respeito a dividendos intercalares que não foram 

ratificados pela assembleia geral. Nesse caso, os dividendos pagos deverão ser devolvidos ou 

abatidos dos dividendos a serem pagos anualmente, de acordo com a aprovação da assembleia 

geral. CARVALHOSA (2009, v. 3, p. 874) defende, no entanto, que a recusa da ratificação da 

assembleia geral não poderá ser desmotivada. Se os dividendos intercalares foram 

distribuídos, pela administração com base em autorização estatutária e balanço levantado 

subsistente e verdadeiro, a ratificação da assembleia é impositiva. BORBA (2003, p. 465), em 

sentido contrário, assevera que os balanços levantados para distribuição dos dividendos 

intermediários não são submetidos à assembleia geral, servindo apenas para atestarem a 

existência de lucros no período.  

 

 Considerando a definitividade dos dividendos intermediários e intercalares, 

ainda que o semestre seguinte seja seguido de prejuízo, outra questão que se apresenta diz 

respeito à possibilidade de distribuição de dividendos intermediários ou intercalares às ações 

ordinárias, antes de ter sido assegurado às ações preferenciais o pagamento da vantagem anual 

prevista no estatuto.  

 

 BORBA (2003, p. 466) defende que, tendo em vista que o acionista 

preferencial goza da prerrogativa de receber o seu dividendo anual com prioridade em relação 

aos demais, qualquer distribuição de dividendos intermediários para as ações ordinárias, sem 

que tenha sido assegurado o pagamento integral às preferenciais, deve ser considerada ilícita, 

podendo os administradores ser responsabilizados por tal procedimento. 

 

2.3.4 Dividendos antecipados 

 

 Dividendos antecipados são dividendos que, pagos a título provisório para os 

sócios, serão confirmados no fim do exercício social com o levantamento do balanço anual 

que apure lucros distribuíveis no período. Diferentemente dos dividendos intermediários, os 

dividendos antecipados não têm por base demonstrações financeiras levantadas pela 
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administração da sociedade. São, em última análise, uma antecipação, por conta e risco, de 

possíveis lucros que poderão ser apurados no fim do exercício social. 

 

 A LSA veda expressamente esse tipo de prática. Os membros do conselho 

fiscal que derem parecer favorável à referida distribuição e os administradores que declararem 

dividendos, sem o levantamento de balanço patrimonial e sem a autorização do estatuto ou da 

lei, serão responsabilizados solidariamente, podendo, ainda, responder criminalmente pela 

conduta. Naturalmente, os membros do conselho fiscal e os administradores que discordarem 

da referida distribuição e tiverem como provar a sua discordância não serão 

responsabilizados. 

 

 São obrigados a devolver os dividendos antecipados, os acionistas que os 

receberam, pois a LSA
123

 estabelece a presunção de má-fé, em razão de os dividendos terem 

sido distribuídos sem levantamento de demonstrações financeiras.  Assim, os credores da 

sociedade têm legitimidade para não só impugnar os dividendos distribuídos antecipadamente 

como também para acionar tanto os administradores como os próprios acionistas que 

receberam os dividendos. Apesar da presunção de má-fé no recebimento desse tipo de 

dividendos, os acionistas que o fizeram não podem ser responsabilizados penalmente, pois o 

tipo penal previsto no código penal é de prática exclusiva de administradores de sociedades 

por ações. Assim, o fato de o acionista receber dividendos antecipados é atípico do ponto de 

vista penal
124

. 

                                                 
123

   Conforme artigo 201: “A companhia somente pode pagar dividendos à conta de lucro líquido do exercício, 

de lucros acumulados e de reserva de lucros; e à conta de reserva de capital, no caso das ações preferenciais de 

que trata o § 5º do artigo 17. § 1º A distribuição de dividendos com inobservância do disposto neste artigo 

implica responsabilidade solidária dos administradores e fiscais, que deverão repor à caixa social a 

importância distribuída, sem prejuízo da ação penal que no caso couber. § 2º Os acionistas não são obrigados a 

restituir os dividendos que em boa-fé tenham recebido. Presume-se a má-fé quando os dividendos forem 

distribuídos sem o levantamento do balanço ou em desacordo com os resultados deste”. 
124

 Art. 177 do Código Penal: “Promover a fundação de sociedade por ações, fazendo, em prospecto ou em 

comunicação ao público ou à assembléia, afirmação falsa sobre a constituição da sociedade, ou ocultando 

fraudulentamente fato a ela relativo: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa, se o fato não constitui 

crime contra a economia popular. § 1º - Incorrem na mesma pena, se o fato não constitui crime contra a 

economia popular: I - o diretor, o gerente ou o fiscal de sociedade por ações, que, em prospecto, relatório, 

parecer, balanço ou comunicação ao público ou à assembléia, faz afirmação falsa sobre as condições 

econômicas da sociedade, ou oculta fraudulentamente, no todo ou em parte, fato a elas relativo; II - o diretor, o 

gerente ou o fiscal que promove, por qualquer artifício, falsa cotação das ações ou de outros títulos da 

sociedade; III - o diretor ou o gerente que toma empréstimo à sociedade ou usa, em proveito próprio ou de 

terceiro, dos bens ou haveres sociais, sem prévia autorização da assembléia geral; IV - o diretor ou o gerente 

que compra ou vende, por conta da sociedade, ações por ela emitidas, salvo quando a lei o permite; V - o 

diretor ou o gerente que, como garantia de crédito social, aceita em penhor ou em caução ações da própria 

sociedade; VI - o diretor ou o gerente que, na falta de balanço, em desacordo com este, ou mediante balanço 

falso, distribui lucros ou dividendos fictícios; VII - o diretor, o gerente ou o fiscal que, por interposta pessoa, 
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 A vedação do pagamento dos dividendos antecipados visa proteger o princípio 

da intangibilidade do capital social que permeia toda sociedade e que é uma garantia para 

todas as pessoas que contratam com ela. Conforme assevera CARVALHOSA (2009, v. 3, p. 

831), “a Lei n. 6.404, de 1976, observa estritamente o princípio da integridade do capital 

social, visando aos interesses dos credores, dos acionistas e da própria companhia, no 

tocante ao regime de pagamento de dividendos.” 

 

 No Direito argentino, a regra estabelece que o pagamento de dividendos 

antecipados também seja vedado. Contudo, a LSC
125

 Argentina admite exceções. Com efeito, 

algumas sociedades anônimas que estão sujeitas à fiscalização pelo Estado podem distribuir 

dividendos antecipados, quais sejam: 1) sociedades que fazem oferta pública de ações ou 

debêntures ou emitam valores mobiliários ao público; 2) sociedades que tenham um capital 

social superior a vinte e um milhões de australes; 3) sociedades que sejam de economia mista 

ou de participação estatal majoritária; e 4) sociedades que explorem concessão ou serviços 

públicos. 

 

 Essas exceções são fortemente criticadas pela doutrina daquele país. 

Relativamente à primeira exceção, afirma-se que a permissão de distribuição de dividendos 

antecipados para algumas sociedades é um contrassenso ao princípio consagrado na própria 

LSC de não distribuição de dividendos em prejuízo ao capital social. Quanto à segunda 

exceção, assevera-se que essas sociedades anônimas, pelo seu potencial econômico, com 

maior razão, deveriam estar proibidas de distribuir dividendos antecipados. No que se refere à 

terceira exceção, advoga-se que o fato de essas sociedades estarem sujeitas à fiscalização pelo 

                                                                                                                                                         
ou conluiado com acionista, consegue a aprovação de conta ou parecer; VIII - o liquidante, nos casos dos ns. I, 

II, III, IV, V e VII; IX - o representante da sociedade anônima estrangeira, autorizada a funcionar no País, que 

pratica os atos mencionados nos ns. I e II, ou dá falsa informação ao Governo” 
125

 Artigo 224 da LSC: “[Dividendos antecipados] – Está prohibido distribuir intereses o dividendos 

anticipados o provisionales o resultantes de balances especiales, excepto em las sociedades comprendidas en el 

art. 299.” 

      Artigo 299 da LSC: “[Fiscalización estatal permanente] – Las sociedades anónimas, además del control de 

constitución, quedan sujetas a la fiscalización de la autoridad de contralor de su domicilio, durante su 

funcionamiento, disolución y liquidación, en cualquiera de los siguientes casos: 1) Hagan oferta pública de sus 

acciones o debentures; 2) Tengan capital social superior a veintiún mil millones de australes, monto este que 

podrá ser actualizado por el poder ejecutivo, cada vez que lo estime necesario; 3) Sean de economía mixta o se 

encuentren comprendidas en la sección VI; 4) Realicen operaciones de capitalización, ahorro o en cualquier 

forma requieran dinero o valores al público con promesa de prestaciones o beneficios futuros; 5) Exploten 

concesiones o servicios públicos; 6) Se trate de sociedad controlante de o  controlada por otra sujeta a 

fiscalización, conforme a uno de los incisos anteriores.” 
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Estado não garante que os dividendos antecipados não estarão sendo distribuídos em prejuízo 

do capital social (SASOT BETES, 1977, p. 51-52)
126

.  

 

2.3.5 Dividendos fictícios 

 

 Dividendos fictícios são os dividendos distribuídos em prejuízo do capital 

social e qualificados pela fraude dos administradores, fiscais e/ou acionistas. Diferem-se dos 

dividendos antecipados, na medida em que, enquanto esses últimos são distribuídos sem 

balanço, na expectativa de futuros lucros que poderão ser apurados ao fim do exercício social, 

os primeiros são distribuídos com base em balanço falso e com a certeza de que o lucro 

distribuível não existe. Diferem-se também dos dividendos intermediários, na medida em que 

esses são distribuídos com base em balanços verdadeiros, enquanto os dividendos fictícios são 

distribuídos com base em demonstrações financeiras que escamoteiam a realidade da 

companhia. 

 

 De acordo com VERON (1998, v. 2, p. 1193) a distribuição de dividendos 

fictícios se produz falseando ou valorando indevidamente as demonstrações financeiras que 

intregram o estado patrimonial e o resultado do exercício da companhia
127

. Para SASOT 

BETES (1977, p. 83-85), o conceito de dividendo fictício é negativo. Em outras palavras, é 

todo dividendo que não seja real, ou seja, que não tenha resultado de um balanço 

confeccionado de acordo com as normas legais e contábeis geralmente aceitas.  

 

 Com relação ao contexto italiano, AULETTA E SALANITRO (2008, p. 230) 

esclarecem que, se a título de dividendos, for distribuído lucro inexistente, a distribuição é 

contrária à lei e implica responsabilização, até mesmo penal, do administrador e do conselho 

fiscal. O acionista que tenha recebido dividendo de lucro inexistente somente não será 

                                                 
126

 Conforme SASOT BETES (1997, p. 51-52), “Frente a la LSC, esta antinomia resulta visible si se tiene em 

cuenta que, por um lado, reconoce la ilicitud de la práctica en que han incurrido las sociedades anónimas que 

distribuyeron dividendos a cuenta, y recalca la necesidad de mantener la prohibición ante el temor de que 

pueda ser un medio „para la distribución solapada del capital‟ y, por otro lado, se crean excepciones para 

ciertas sociedades anónimas en las que por su propria gavitación, dada su potencialidad económica, debería 

extremarse la prohibición de distribuir dividendos a cuenta. 

     Para justificar la excepción, se hace mérito de la circunstancia de que se trata de sociedades anónimas que 

están sujetas a un mayor control administrativo permanente, razón que, evidentemente, carece de suficiente base 

de sustentación, ya que el organismo de control no puede juzgar sobre las proyecciones de los negocios sociales 

para decidir se existen o no posibilidades de que el dividendo que se paga anticipadamente quede confirmado 

por el balance de cierre de ejercicio.” 
127

 “La distribución de dividendos fictícios se produce falseando o valorando indebidamente las cuentas que 

integran el estado patrimonial y/o el estado de resultados del ejercicio” 
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obrigado a devolvê-lo nas seguintes circunstâncias: a) se recebido de boa fé; b) se havia sido 

distribuído com base em um balanço regularmente aprovado; c) se o lucro distribuído for 

resultante do referido balanço. 

 

 O ordenamento jurídico brasileiro dá tratamento jurídico distinto para os 

dividendos antecipados e os dividendos fictícios. Assim, no lucro distribuído sem balanço, há 

uma presunção de má-fé dos acionistas e da administração e conselho fiscal da sociedade. Já 

no lucro distribuído com base em balanço falso, a responsabilização é dos administradores e 

dos conselheiros fiscais, não havendo presunção de má-fé dos acionistas na distribuição 

aprovada pela assembleia geral com base em demonstrações financeiras apresentadas pela 

administração que atestavam a existência de lucros no período. No que se refere ao aspecto 

penal, não há diferença entre os dividendos antecipados e fictícios: apenas os administradores 

podem ser responsabilizados. 

 

 Os administradores e membros do conselho fiscal não são os únicos 

responsáveis pela distribuição de dividendos fictícios. Os terceiros que tenham contribuído 

para o cometimento da fraude - confecção de balanço falso - também poderão ser 

responsabilizados. Assim, os auditores independentes que formularem pareceres favoráveis a 

demonstrações financeiras falsas também responderão pelos prejuízos causados 

(CARVALHOSA, 2009, v. 2, p. 842). 

 

2.4. Aspectos societários 

 

2.4.1 Cumulativade e exercício do direito a voto 

 

 O estatuto deverá disciplinar se os dividendos das ações preferenciais sem 

direito a voto ou com restrição a esse direito são cumulativos ou não. Caso sejam 

cumulativos, o não pagamento de dividendos num exercício acumula-se para o próximo, de 

modo que, no exercício seguinte, a companhia deverá pagar os dividendos dos dois exercícios 

para adimplir sua obrigação perante os acionistas preferenciais. 

  

 A LSA estabelece, ademais, que o não pagamento de dividendos pelo período 

previsto no estatuto - que não pode ser superior a três exercícios consecutivos - implica a 

aquisição do direito a voto pelas ações preferenciais até o adimplemento da obrigação de 
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pagar os dividendos, observando-se a disposição estatutária sobre a cumulatividade
128

. A lei 

estabelece um limite máximo para a aquisição do direito a voto. Não há impedimento para 

que o estatuto estabeleça um limite menor para a aquisição desse direito, inclusive, um único 

exercício.  O Decreto-lei 2.627/40 também previa esse direito no seu artigo 81, com uma 

redação próxima à da Lei 6.404/76. Contudo, era omisso quanto à forma da periodicidade dos 

três anos; se seria consecutiva ou alternada. CARVALHOSA (2009, v. 2, p. 417) defende que, 

se o estatuto for omisso, o direito a voto é adquirido imediatamente, sendo certo que o prazo 

previsto na lei apenas estipula o prazo máximo que o estatuto poderá impor ao preferencialista 

para aquisição do direito de voto por ausência de pagamento dos dividendos preferenciais. 

 

COELHO (2007, v. 2, p. 105) alerta que, se a vantagem atribuída à ação 

preferencial for outra que não o pagamento de dividendos fixos ou mínimos, a lei não garante 

a aquisição do direito de voto
129

. Assegura, ademais, que esse direito seja adquirido no exato 

                                                 
128

Conforme artigo 111 da LSA: “O estatuto poderá deixar de conferir às ações preferenciais algum ou alguns 

dos direitos reconhecidos às ações ordinárias, inclusive o de voto, ou conferi-lo com restrições, observado o 

disposto no artigo 109.  § 1º As ações preferenciais sem direito de voto adquirirão o exercício desse direito se a 

companhia, pelo prazo previsto no estatuto, não superior a 3 (três) exercícios consecutivos, deixar de pagar os 

dividendos fixos ou mínimos a que fizerem jus, direito que conservarão até o pagamento, se tais dividendos não 

forem cumulativos, ou até que sejam pagos os cumulativos em atraso”. 
129 

Nesse sentido também já decidiu o Egrégio STJ: 

“RECURSO ESPECIAL. SOCIETÁRIO. AÇÕES PREFERENCIAIS. DIREITO DE VOTO. POSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO. 

PREFERÊNCIAS E VANTAGENS. 

ALTERAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE DIREITO DE VOTO PERMANENTE OU CONVERSÃO EM ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. 

NULIDADE EM MATÉRIA SOCIETÁRIA. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS. 

AÇÕES SEM DIVIDENDO FIXO OU MÍNIMO. AUSÊNCIA DE DIREITO DE VOTO CONTINGENTE. ACORDO DE ACIONISTAS. 

NÃO ATRIBUIÇÃO DE DIREITO DE VOTO ÀS AÇÕES PREFERENCIAIS. VALIDADE. 

1. Não é ilegal a supressão do direito de voto das ações preferenciais, desde que se lhes atribua alguma das 

vantagens ou preferências previstas em lei. 

2. Durante a vigência da redação original do art. 17 da LSA, as preferências ou vantagens das ações preferenciais 

podiam se limitar àquelas arroladas nos incisos do referido artigo, que não compreendiam direito à percepção de 

dividendos superiores aos pagos às ações ordinárias (dividendo diferencial). 

3. O direito à percepção de dividendo diferencial foi indistintamente atribuído, por lei, a todas as ações 

preferenciais apenas durante a vigência da redação do art. 17 da LSA dada pela Lei n. 9.457, de 1997. 

4. Com a edição da Lei n. 10.303, de 2001, que alterou o referido artigo, não há obrigação legal de atribuir 

dividendo diferencial às ações preferenciais não negociadas no mercado de valores mobiliários, cujas vantagens 

e preferências podem se limitar àquelas arroladas nos incisos do caput do art. 17, isolada ou cumulativamente. 

5. A alteração das vantagens e preferências das ações preferenciais não lhes confere direito de voto definitivo, 

nem as converte em ações ordinárias, pois eventual reforma estatutária que não atribuísse, no mínimo, as 

vantagens e preferências previstas no art. 17 da LSA implicaria nulidade e o consequente retorno à redação 

anterior do estatuto. Eventual nulidade, porém, somente poderia ser alegada nos prazos previstos na LSA e não é 

dado ao juiz conhecê-la de ofício, pois, em matéria societária não se aplica, de ordinário, a teoria das nulidades 

de Direito comum. Consequência, ademais, incompatível com o pedido inicial. 

6. Também não há atribuição de voto definitivo às ações preferenciais, nem sua conversão em ordinárias se os 

acionistas preferencialistas não anuírem com as alterações de suas vantagens ou preferências. Nesta hipótese, as 

alterações são apenas ineficazes em relação às classes de ações preferenciais que não as aprovarem. 

7. No caso concreto, é impossível, sem reexame de provas e interpretação do estatuto da companhia, aferir se a 

alteração das preferências e vantagens das ações preferenciais infringiu o disposto na lei societária vigente à 

época e atribuiu aos preferencialistas não-vantagens ou não-preferências. Incidência das Súmulas n. 5 e 7 desta 

Corte a vedar o conhecimento de alegada ofensa aos arts. 15, 17, 18 e 19 da LSA. 
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momento em que houver a deliberação pela assembleia de não atendimento aos dividendos 

fixos ou mínimos estabelecidos, o que significa que esses acionistas podem votar em todas as 

matérias posteriores àquela em que foi aprovada a não distribuição de dividendos pelo terceiro 

exercício consecutivo, na mesma assembleia. Destarte, se da pauta constavam diversas 

matérias que seriam votadas e discutidas, e a primeira foi a aprovação da não distribuição de 

dividendos pelo terceiro exercício consecutivo, consequentemente, as ações preferenciais 

prejudicadas adquirem imediatamente o direito a voto, podendo deliberar sobre as demais 

matérias da ordem do dia. 

  

CARVALHOSA (2009, v. 2. p. 418) entende que o fato gerador do direito a 

voto pode ser tanto a mera verificação no balanço da inexistência de lucros distribuíveis 

quanto a declaração de não pagamento pela assembleia geral, sendo certo que o 

preferencialista adquirirá o direito na situação que ocorrer primeiro. Contudo, na hipótese de 

não convocação da assembleia geral para aprovação das demonstrações financeiras e para 

deliberação da destinação do lucro líquido do exercício, o autor adverte que o direito se inicia 

no dia seguinte ao término do quadrimestre em que a AGO deveria ter sido realizada, 

conforme previsão do art. 132 da LSA. 

 

A questão que se apresenta diz respeito às ações preferenciais sem direito a 

voto ou com restrição desse direito que tenham como vantagem o pagamento de dividendo 

diferencial, pelo menos 10% (dez por cento) superior ao atribuído às ações ordinárias. Nessa 

hipótese, após findos três exercícios consecutivos, sem que tenha havido o cumprimento da 

vantagem estabelecida para as ações preferenciais, elas adquirem o direito de voto?  

 

A redação do § 1° do artigo 111 da LSA atribui apenas aos dividendos fixos ou 

mínimos a prerrogativa de aquisição do direito a voto, sendo omissa no que se refere aos 

dividendos diferenciais. Contudo, os dividendos diferenciais previstos no inciso II do § 1° do 

artigo 17 da LSA, em verdade, são uma espécie de dividendos mínimos, já que a vantagem 

                                                                                                                                                         
8. A aquisição temporária do direito de voto pelas ações preferenciais, nos termos do § 1o do art. 111 da LSA 

(voto contingente), é restrita às ações preferenciais que fazem jus a dividendos fixos ou mínimos. Ausência de 

violação ao referido dispositivo legal. 

9. Não é ilegal disposição de acordo de acionistas que prevê que as ações preferenciais não gozarão de direito de 

voto, conforme admite o caput do art. 111 da LSA. Ausência de violação dos arts. 82 e 145, II, do Código Civil 

de 1916. 

10. Recurso conhecido em parte e, nessa parte, improvido”. 

(REsp 818.506/SP, Rel. Ministra  NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro  JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2009, DJe 17/03/2010). 
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estabelecida cria um limite-base mínimo obrigatório para que aquelas ações preferenciais 

sejam negociadas no mercado de capitais. Assim, também as ações preferenciais sem direito a 

voto ou com restrição desse direito, cuja vantagem estabelecida seja a atribuição de dividendo 

diferencial, adquirirão o direito de voto, na forma do artigo referido, na hipótese de não 

cumprimento por três exercícios consecutivos da vantagem ali estabelecida (CARVALHOSA, 

2009, v. 2, p. 416)
130

.  

 

 Outra questão a ser abordada diz respeito à expressão da lei “deixar de pagar 

os dividendos fixos ou mínimos a que fizerem jus”. Na hipótese de a companhia não ter 

apurado lucros em três exercícios consecutivos ou em período inferior previsto no estatuto, as 

ações preferenciais adquiririam o direito de voto? Isto é, se o não atendimento dos dividendos 

preferenciais ocorreu, não pela determinação da assembleia, mas pela total impossibilidade 

em razão da inexistência de lucros, as ações preferenciais adquiririam direito de voto? 

 

 Para AMENDOLARA (2003, p. 38), o fato de uma companhia não gerar 

lucros, deixando de distribuir dividendos pelo prazo estabelecido no estatuto, é justamente a 

razão pela qual devem os preferencialistas adquirir o direito a voto para remover a 

administração incompetente. 

 

 A LSA
131

 reconhece uma hipótese pela qual os preferencialistas não adquirirão 

direito a voto, mesmo que não sejam pagos os dividendos preferenciais. Trata-se da 

possibilidade de o estatuto prever que o referido direito vigorará somente após o final da 

implantação do empreendimento inicial da companhia. CARVALHOSA (2009, v. 2, p. 420) 

critica a redação da LSA por, nesse particular, não estabelecer uma noção do que seja a 

implantação do empreendimento inicial, ficando essa noção sujeita aos abusos da maioria 

controladora da companhia. Para o autor, cabe à CVM regulamentar a questão e deve o 

estatuto estabelecer, de forma clara e objetiva, até quando deverá ocorrer a implantação do 

empreendimento inicial, sendo vedado qualquer adiamento. 

  

                                                 
130

 Nesse mesmo sentido, CAMARGO (2008, p. 187) entende que, após a Lei 10.303/01, se a companhia deixar 

de pagar dividendos aos preferencialistas, estará, necessariamente, deixando de pagar dividendos fixos ou 

mínimos, o que implica a aquisição do direito de voto, mesmo que a vantagem estabelecida no estatuto não tenha 

sido expressamente o pagamento de dividendos fixos ou mínimos. 
131

 Art. 111, § 3° da LSA in verbis: “O estatuto poderá estipular que o disposto nos §§ 1° e 2° vigorará a partir 

do término da implantação do empreendimento inicial da companhia”. 
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 Assim, as ações preferenciais que não têm direito a voto ou que sofrem 

restrição a esse direito
132

, às quais é atribuído pagamento de dividendos fixos ou mínimos, 

adquirirão o direito a voto, após o período previsto no estatuto - que não pode ser superior a 

três exercícios consecutivos - sem o cumprimento da vantagem estabelecida.  Esse direito 

perdurará enquanto não forem pagos os dividendos. Vale destacar que, se os dividendos forem 

cumulativos, o direito perdurará até o pagamento de todos os dividendos, inclusive os não 

pagos e acumulados dos exercícios anteriores.   

 

2.4.2 Condições para distribuição de dividendos 

 

 O direito ao recebimento dos dividendos é essencial de todo e qualquer 

acionista, não podendo, portanto, ser restringido, nem pela assembleia geral nem pelo 

estatuto. Contudo, o exercício desse direito está sujeito a algumas condições. PONTES DE 

MIRANDA (1965, v. 50, p. 438-439) afirma que o direito ao dividendo é um direito 

expectativo
133

, que só se torna exercível, expectado, quando há integralização do capital social 

e lucros distribuíveis, já que não se pode ferir o princípio do tratamento igualitário dos 

acionistas e nem da integridade do capital social. CAMARGO (2008, p. 67) ressalta, contudo, 

que esse direito expectativo não se confunde com um direito condicional, pois, estando o 

exercício do direito sujeito a uma condição suspensiva, caso ela não se implemente, há 

extinção do direito. Tal fato não ocorre com o direito à participação nos lucros que, na 

hipótese de não acontecimento das condições impostas - integralização do capital social e 

existência de lucros -, não é assegurado apenas naquele exercício, podendo o ser nos 

exercícios seguintes.   

 

 Conforme CALÇAS (2000, 28), o direito de participação nos lucros decorre da 

própria lei e da natureza contratual da sociedade, sendo certo que a circunstância de não 

apuração de lucro num determinado período não significa que o direito de participação nos 

lucros não foi adquirido ou se extinguiu: 

 

                                                 
132

 CARVALHOSA (2009, v. 2, p. 415) diferencia as ações preferenciais sem direito a voto das ações 

preferenciais com restrição a esse direito: “as preferenciais sem direito de voto não formam quorum nas 

assembléias gerais. As com voto restrito formarão quorum se as matérias constantes da ordem do dia forem 

estatutariamente previstas como suscetíveis de deliberação pelas preferenciais”. 
133

 EIZIRIK (1998, p. 35) faz interessante distinção entre o „direito expectativo‟ e a „expectiva de direito‟, 

esclarecendo que o primeiro se refere a situações em que o indivíduo tem uma espera de direito - a depender da 

intensidade, o ordenamento jurídico atribui-lhe o direito a adquirir o objeto da expectativa; o segundo, por sua 

vez, não faz parte do mundo jurídico e, portanto, não está sujeito a qualquer proteção.  
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[Direito de participação nos lucros é] Um direito de natureza patrimonial-

obrigacional, configurando-se como uma prerrogativa pessoal que deriva 

do caráter contratual da companhia e é assegurado pela própria lei. O 

direito de participação nos lucros antecede e não se confunde com o direito 

de crédito de receber os dividendos, pois este decorre da decisão do órgão 

da administração e da assembléia geral de distribuí-lo, mercê do que deve-

se distinguir o direito ao dividendo do seu exercício. Em razão desta 

distinção, pode-se afirmar que o direito de participar dos lucros sociais é 

intangível e irrenunciável, enquanto o exercício de tal direito depende de 

um fato jurídico que pode ou não ocorrer, isto é, a efetiva apuração de 

lucro da companhia. 

 

 Além das condições básicas de integralização do capital social e da existência 

de lucros, a Lei brasileira estabelece, nas sociedades anônimas, algumas condições para 

distribuição e pagamento do lucro apurado aos sócios, por meio da distribuição dos 

dividendos. A primeira condição impõe que os prejuízos e o pagamento de imposto de renda 

sejam deduzidos do resultado do exercício antes de qualquer provisão
134

. A segunda 

condição prevê a destinação de 5% do lucro líquido até limite de 20% do capital social, antes 

de qualquer outra participação, para a conta de reserva legal
135

. A terceira condição refere-se 

à existência de lucro líquido no exercício, ou existência de saldo positivo na conta de lucros 

acumulados ou na conta de reserva de lucros ou na conta de reserva de capital, no caso de 

dividendos de ações preferenciais
136

.  Quanto à quarta condição, impõe-se a aprovação, pela 

assembleia geral, da proposta de destinação do lucro líquido, encaminhada pelos órgãos da 

administração
137

.  

 

 Conforme VERÇOSA (2008, v. 2, p. 605), a distribuição de dividendos está 

condicionada à existência de lucros no exercício, lucros acumulados, reserva de lucros ou 

reservas de capital - apenas para ações preferenciais que tenham essa vantagem garantida no 

                                                 
134

 Conforme art. 189 da LSA, “Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os 

prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de renda”. 
135

 Art. 193 da LSA in verbis:“Do lucro líquido do exercício, 5% (cinco por cento) serão aplicados, antes de 

qualquer outra destinação, na constituição da reserva legal que não excederá 20%  do capital social” 
136

 No art. 201 da LSA, consta: “A companhia somente pode pagar dividendos à conta de lucro líquido do 

exercício, de lucros acumulados e de reserva de lucros; e á conta de reserva de capital, no caso das ações 

preferenciais de que trata o § 5º do art. 17. § 1º A distribuição de dividendos com inobservância do disposto 

neste artigo implica na responsabilidade solidária dos administradores e fiscais ” 
137

 Art. 132 da LSA, in verbis: “Anualmente, nos quatro primeiros meses seguintes, ao término do exercício 

social, deverá haver uma assembléia geral para: I omissis; 11 – deliberar sobre a destinação do lucro líquido 

do exercício e a distribuição de dividendos. 

Art. 192 da LSA:“Juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, os órgãos da administração da 

companhia apresentarão à assembléia geral ordinária, observado o disposto nos arts. 193 a 203 e no estatuto , 

proposta sobre a destinação a ser dada ao lucro líquido do exercício”. 
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estatuto. Ademais, a distribuição de dividendos está condicionada à inexistência pela 

companhia de débitos fiscais ou previdenciários não garantidos
138

. 

 

 A regra estabelecida no artigo 201 da LSA, segundo MARTINS (1984, p. v. 2, 

p. 721) é salutar, pois visa proteger a integridade do capital social. Apesar de o interesse de 

todo acionista, ao destinar parte do seu patrimônio para a constituição de uma companhia, ser 

a retribuição pelo investimento feito, há o interesse de terceiros que contrataram com a 

companhia. Trata-se de um interesse que deve prevalecer sobre as pretensões dos acionistas. 

 

 Nesses mesmos termos, BATALHA (1977, p. 990) afirma que “é pressuposto 

da distribuição de dividendos que haja lucros líquidos do exercício, lucros acumulados ou 

reservas de lucros. Impossível é a distribuição de dividendos sem que haja lucros ou 

reservas de lucros, mesmo que se trate de dividendos fixos. Nisso, MAMEDE (2004, v. 2, p. 

603) demonstra concordância, ao explicar que a existência de lucros é condição para a 

distribuição dos dividendos, em razão do princípio jurídico de preservação da empresa, que 

impede a distribuição de lucros aos sócios em prejuízo do capital social. Se assim não fosse, 

prejudicar-se-ia toda a coletividade envolvida com a empresa, como empregados, 

fornecedores, Estado etc. 

 

 A distribuição de dividendos aos acionistas em prejuízo do capital social, ou 

seja, sem que tenha havido lucro no exercício ou saldo positivo nas contas de lucros 

acumulados ou de reservas de lucros a acumular, ou ainda saldo positivo na conta de reserva 

de capital - especificamente no caso das ações preferenciais com essa vantagem estabelecida 

no estatuto - implica a responsabilização dos administradores e fiscais na reposição dos 

valores distribuídos ao caixa da sociedade, sem prejuízo da ação penal cabível.  

 

 Os acionistas que receberam os dividendos em prejuízo do capital social não 

devem devolver os valores recebidos, se o receberam de boa-fé. Contudo, presume-se má-fé 

do acionista, se a aprovação da distribuição dos dividendos ocorreu sem a apresentação das 

demonstrações financeiras exigidas pela lei
139

. 

 

                                                 
138

 Artigo 52, I da Lei 8.212/91 e parágrafo único, art. 32 da Lei 4.357/54. 
139

 Conforme artigo 287, II, “c” da LSA, prescreve, em três anos - contados da publicação da ata da assembléia 

geral que tenha aprovado a distribuição - a ação contra acionistas para restituição de dividendos que tenham sido 

recebidos com má-fé.  
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 Na Argentina, a prática de recebimento de dividendos, sem que efetivamente 

haja lucros – portanto, em detrimento do capital social -, também é vedada. Quando 

distribuídos, os dividendos fictícios devem ser devolvidos para recompor o patrimônio da 

sociedade, salvo se os acionistas os receberam de boa-fé – nessa hipótese, administração e o 

conselho fiscal serão responsabilizados. VERON (1998, v. 2, p. 1192) ressalta que são várias 

as formas de proceder à distribuição de dividendos fictícios. Por exemplo: a) incremento 

irreal do ativo e uma diminuição do passivo real; b) manipulação das contas do patrimônio 

líquido ou dos resultados do exercício; c) descumprimento das normas contábeis na 

elaboração das demonstrações financeiras; d) por manobras levadas a cabo durante a 

realização da assembleia geral
140

. 

 

 Na sociedade empresária limitada, regida supletivamente pelas normas da 

sociedade simples, o princípio da intangibilidade do capital social também está presente. 

Nesse caso, a distribuição de lucros fictícios ou ilícitos acarreta a responsabilização solidária 

dos administradores que a realizaram e dos sócios que a receberam – se o fizeram imbuídos 

de má-fé
141

. 

 

 Relativamente ao contexto italiano, AULLETA E SALANITRO (2003, p. 

225-226) ensinam que o lucro apurado no exercício não é todo distribuído ao acionista. Isso 

se deve não só à possibilidade de prejuízos ocorridos no exercício, os quais devem ser 

absorvidos, mas também ao fato de a Lei italiana prever na sua constituição um fundo de 5% 

do lucro a título de reserva legal, a fim de garantir os credores da sociedade. Também podem 

ser previstas, no estatuto, outras reservas facultativas, além da legal, que também deverão ser 

separadas antes da atribuição do lucro aos acionistas. 

 

 Segundo GALGANO (2007, p. 276), o administrador só pode distribuir 

dividendos ao sócio mediante o atendimento a algumas condições, a saber: 

  

a) deve trattarsi di società il cui bilancio è assoggettato per legge a 

controllo da parte di società di revisione iscritte all´albo speciale; 

b) la distribuzione di acconti deve essere consentita dallo statuto e 

deliberata dagli amministratori, sulla base di um prospecto contabile e 

                                                 
140

 Nesse mesmo sentido, confira SASOT BETES (1977, p. 85). 
141

 O art. 1009 do CC assinala: “A distribuição de lucros ilícitos ou fictícios acarreta responsabilidade solidária 

dos administradores que a realizarem e dos sócios que os receberem, conhecendo ou devendo conhecer-lhes a 

ilegitimidade. 
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di uma relazione, nonchè del parere espresso su questi documenti dal 

revisore contabile, daí quali risultati che la situazione patrimoniale, 

economica e finanziaria della società ne consente la distribuzione; 

c) il bilancio dell´esercizio precedente deve avere ricevuto giudizio 

positivo della società di revisione e deve essere già stato approvato; 

d) da esso non debbono risultare perdite relative all´esercizio o agli 

esercizi precedenti
142

. 
 

 

 Quanto à realidade argentina, RICHARD E MUIÑO (2007, p.345) 

diferenciam o direito abstrato ao lucro, o direito à sua repartição periódica e o direito ao 

dividendo já aprovado. Segundo os autores, o direito abstrato ao lucro não implica um direito 

creditório do acionista, que surge somente quando forem preenchidas duas condições: uma 

suspensiva, consistente na aprovação do balanço com lucro pelo órgão social competente, e 

outra resolutiva, relativa à não disposição pelos órgãos sociais de afetação do lucro a alguma 

reserva especial ou facultativa
143

.  

 

2.4.3 Procedimento para distribuição de dividendos 

 

  A distribuição de dividendos aos acionistas é a etapa final de uma cadeia de 

atos, iniciada com os levantamentos contábeis, geralmente anuais, elaborados pela 

administração da companhia. Conforme salienta VERÇOSA (2008, v. 3, p. 598), “havendo 

lucro, não necessariamente deverá a companhia fazer a sua imediata e total distribuição aos 

acionistas”.   

 

 Assim, findo um exercício, os administradores da companhia procedem ao 

levantamento patrimonial para verificar se houve, naquele período, lucro ou prejuízo na 

                                                 
a) 142

 Deve tratar-se de sociedade cujo balanço esteja sujeito por lei a controle de parte da sociedade e de revisão 

inscrita na lista especial; 

b) A distribuição de dividendos deve estar inserida no estatuto e deliberada pelos administradores, sob 

fundamento de um prospecto contábil e de uma discriminação dos acionistas, não há necessidade de existir 

um  parecer expresso sobre a questão e documentos de revisão contábil que determinem quais resultados 

demonstrem a situação patrimonial, econômica e financeira da sociedade, no que concerne a sua distribuição; 

c) O balanço do exercício anterior deve ter sido aprovado  pela sociedade na revisão, quanto já ter sido 

anteriormente aprovado; 

d)   Disso não se devem ser consideradas perdidas as contas relativas ao exercício anterior (tradução nossa)    
143

 El tema se puede considerar desde diferentes puntos de vista: 1) el derecho abstracto a las utilidades; 2) el 

derecho a su reparto periódico, y 3) el derecho al dividendo ya aprobado. 

La característica que hemos señalado precedentemente como esencial de la relación societaria es la que 

determina ese derecho abstracto a las utilidades, el cual no comporta un derecho creditorio, pues como tal 

solamente nacerá (derecho al dividendo ya aprobado) cuando se cumplan dos condiciones: una suspensiva, 

consistente en que la utilidad resulte de un balance confeccionado de acuerdo con la ley y el estatuto y aprobado 

por el órgano social competente (art. 68, LSC), y otra resolutiva, relativa a que esos órganos sociales no 

dispongan la afectación de una reserva especial o facultativa (arts. 66 y 70, párr. 3º, LSC) 
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exploração daquela atividade empresarial.  Nesse processo, são elaboradas demonstrações 

financeiras que atestarão a situação patrimonial da sociedade naquela data. A LSA, em seu 

artigo 176, prescreve que devem compor essas demonstrações o balanço patrimonial, a 

demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, a demonstração do resultado do exercício, 

a demonstração de fluxo de caixa e, para as companhias abertas, demonstração do valor 

adicionado. 

 

 Confeccionadas as demonstrações, a administração da sociedade verificará a 

existência de lucros no período. Caso eles sejam atestados, deve-se ainda atentar para as 

retenções e reservas do lucro, previstas na LSA e no estatuto. MARTINS (1984, v. 2, p. 599) 

indica que “as reservas, genericamente, representam a separação de parcelas dos 

resultados do exercício social, constituindo apropriação do lucro que seria distribuível, 

para garantia do patrimônio líquido da companhia”.  

 

 VERÇOSA (2008, v. 2, p. 598) explica que são três os tipos de reserva 

existentes na sociedade anônima: as reservas de capital, que não se constituem em razão do 

resultado empresarial, podendo ser constituídas por subscrição de novas ações ou valores 

mobiliários; as reservas de reavaliação, que se referem a ajustes de avaliação patrimonial; as 

reservas de lucros, previstas na lei ou no estatuto e são parcelas do resultado da empresa no 

exercício. As reservas de lucro, por sua vez, subdividem-se em: a) reserva legal; b) reserva 

estatutária; c) reserva para contingências; d) reserva de lucros a realizar; e) reserva de 

incentivos fiscais. 

 

 Portanto, os prejuízos acumulados de exercícios anteriores e a provisão para 

imposto de renda devem ser deduzidos do lucro apurado. Além disso, posteriormente, devem 

ser deduzidas as participações estatutárias de empregados, administradores e partes 

beneficiárias. Feitas todas essas deduções, até que seja atingido o limite de 20% (vinte por 

cento) do capital social, deve a administração reter 5% (cinco por cento) do lucro líquido a 

título de reserva legal. Se houver alguma outra previsão estatutária de outra reserva, ou se 

administração entender a necessidade de reserva de contingência, essas reservas serão 

também retidas do lucro líquido.  

 

 Por fim, após todas as deduções e retenções, a administração proporá o 

percentual do lucro líquido que entenda dever ser distribuído aos acionistas, cabendo a 
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deliberação à assembleia geral, composta pelos sócios com direito a voto. VERÇOSA (2008, 

v. 3, p. 605) destaca que, à exceção da reserva legal, que é obrigatória, todas as reservas de 

lucro sofrem duas limitações: a) seus valores não podem frustrar a distribuição de dividendos 

obrigatórios; b) seu saldo total não pode exceder o valor do capital social.  

 

 O procedimento para distribuição de dividendos não depende exclusivamente 

da assembleia geral: inicialmente, os órgãos da administração devem apresentar à reunião 

ordinária proposta para destinação do lucro líquido, a qual poderá ser rejeitada, salvo a parte 

que se refira ao dividendo obrigatório, que é irrecusável (CARVALHOSA, 2009, v. 2, p 

796). Segundo COELHO (2007, v. 2, p. 328): 

 

A destinação do lucro – com observância dos parâmetros legais e 

estatutários atinentes à constituição de reservas, e à distribuição dos 

dividendos – deve ser proposta pelos órgãos da administração à assembléia 

geral ordinária, junto com as demonstrações financeiras e o parecer do 

conselho fiscal, se em funcionamento. Todos os documentos contábeis 

devem ser elaborados presumindo-se a aceitação da proposta da 

administração (art. 176, § 3º).  

 

 Na assembleia geral ordinária anual, as demonstrações financeiras 

apresentadas pela administração da companhia serão discutidas e votadas pelos acionistas 

presentes e com direito a voto.  CARVALHOSA (2009, v. 2, p. 831-832) esclarece que 

os documentos apresentados pela administração podem ter duas feições: 1. aqueles que não 

podem ser modificados pela assembleia geral, a quem cabe apenas aprová-los ou reprová-los 

– tal como ocorre com os relatórios dos administradores, dos auditores independentes e do 

conselho fiscal; 2. aqueles que podem ser modificados pela vontade assemblear, como é o 

caso das demonstrações financeiras, que, embora devam refletir a realidade da companhia 

com exatidão, não são documentos definitivos, podendo a assembleia geral alterá-los, seja 

porque houve a identificação de erro material na sua confecção - balanço patrimonial e 

demonstração dos resultados do exercício ou dos lucros e prejuízos acumulados -, seja 

porque o colegiado entendeu que a proposta dos administradores para a distribuição de 

dividendos não foi satisfatória para os acionistas. Nesse último caso, não há uma retificação 

das demonstrações financeiras, mas uma reformulação, razão pela qual é dispensada a sua 

republicação. 
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 Na Itália, as demonstrações financeiras com a proposta de destinação do 

resultado devem ser apresentadas pelo menos trinta dias antes da assembléia, que procederá à 

sua aprovação ou reprovação. Não é pacífica, no direito italiano, a possibilidade da 

assembleia modificar a proposta apresentada (AULETTA E SALANITRO, 2003, p. 229-

230). 

 

 No que se refere à Argentina, a administração da sociedade deverá reunir-se, 

pelo menos um mês antes da realização da assembleia geral ordinária, para discutir as 

demonstrações financeiras e para fixar a data da realização da assembleia. Após essa reunião, 

serão confeccionados o balanço patrimonial - balance general -, a demonstração dos 

resultados - estado de resultados -, a demonstração da evolução do patrimônio líquido - 

estado de evolución del patrimonio neto -, notas e quadros anexos, que serão 

disponiblizados, para análise dos acionistas, na sede da companhia, pelo menos, quinze dias 

antes da data marcada para realização da assembleia. Nela, os acionistas poderão aprovar as 

demonstrações financeiras, modificá-las ou rechaçá-las (VERON, 1998, v. 2, p. 1290-1291). 

 

2.4.4 Forma de distribuição, pagamento e prazo de prescrição dos dividendos 

  

 No Direito brasileiro, não há previsão expressa do chamado dividendo in 

natura, que seria pago em ações ou em outra forma – com imóveis, por exemplo. BORBA 

(2003, p. 462) afirma que os dividendos, em sendo frutos das ações, devem ser pagos em 

dinheiro. Sobre a hipótese de pagamento dos dividendos in natura, o autor esclarece que 

qualquer pagamento, que não seja em dinheiro, corresponderá a uma dação em pagamento e, 

portanto, dependeria da concordância do acionista-credor. Mesmo a previsão do dividendo in 

natura seria ilegítima, pois se estaria obrigando o acionista a receber pagamentos que não do 

seu interesse. Portanto, os dividendos devem ser pagos em dinheiro e em moeda corrente 

nacional. 

 

 Cabe uma questão relativa à possibilidade de o estatuto da companhia prever o 

pagamento do dividendo in natura e da possibilidade de os acionistas aceitarem o pagamento 

em outra espécie, que não em dinheiro: essa previsão estaria em desacordo com a LSA? 

 

 Segundo CARVALHOSA (2009, v. 3, p. 884), o estatuto não pode prever ou 

dispor de pagamento de dividendos que não em dinheiro. De igual modo, é vedado o acordo 
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entre acionista e sociedade para pagamento de dividendos em outra moeda. Essa convenção 

ou disposição estatutária poderia ferir o princípio da igualdade do valor de recebimento, já 

que a convenção poderia não abranger a unanimidade dos acionistas. Ademais, o valor em 

espécie, embora estimável em dinheiro, não equivale exatamente ao valor em moeda.  

 

 O argumento de que a distribuição de dividendos em outra forma que não em 

dinheiro fere o princípio da igualdade do recebimento, mesmo quando houver a concordância 

de todos os acionistas, não se sustenta. Sua admissão implica a invasão do poder público na 

esfera particular do acionista. Se o acionista tem liberdade para renunciar aos dividendos a 

que tem direito, por que não pode recebê-los em outra forma?  

 

 Também não convence o argumento de que o valor em espécie, embora 

estimável em dinheiro, não equivale exatamente ao valor em moeda, pois todo bem - seja 

ação, seja imóvel - poderá ser aferível economicamente por meio dos critérios de avaliação, 

previstos na própria LSA, para a formação do capital social. Se o capital social poderá ser 

formado por quaisquer outros bens suscetíveis de avaliação em dinheiro, por que não poderia 

ser suscetível de avaliação em dinheiro bens - ações ou imóveis - da sociedade, que tenham 

sido distribuídos a título de dividendos?
144

. 

 

 Assim, não obstante seja omissa quanto à possibilidade de distribuição de 

dividendos in natura, a LSA não traz nenhuma vedação expressa. A nosso ver, em algumas 

situações específicas, esse tipo de distribuição de dividendos deveria ser admitido. De fato, 

se houver aprovação unânime dos acionistas, não há razão para que não se considere legítima 

a distribuição de dividendos em ações. Essa distribuição em nada afetaria a situação jurídica 

de terceiros que tenham relação com a sociedade empresária e, certamente, seria uma forma 

de autofinanciamento da companhia.  

 

 No Direito estrangeiro, a previsão de pagamento de dividendos in natura é 

amplamente assegurada. Na Argentina,  conforme defende SASOT BETES (1977, p. 157) 

“El dividendo en cuanto crédito a favor del acionista, puede ser saldado por cualquiera de 

las formas admitidas en derecho para la cancelación de las obligaciones”. A Lei das 

                                                 
144

 Conforme art. 7 da LSA, “O capital social poderá ser formado com contribuições em dinheiro ou em 

qualquer espécie de bens suscetíveis de avaliação em dinheiro.” 
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Sociedades Comerciais da Argentina
145

 apenas estabelece que, na hipótese de pagamento de 

dividendos em outra forma que não em dinheiro, os administradores deverão justificar essa 

forma de pagamento no seu relatório. Conforme o autor, no silêncio do estatuto ou da 

assembleia, os dividendos na Argentina devem ser pagos em dinheiro; contudo, pode o 

estatuto ou a assembleia geral estabelecer outra forma de pagamento de dividendos. Nesse 

caso, deverá haver concordância dos acionistas. VERON (1998, v. 2, p. 1005) esclarece que 

o pagamento de dividendos em ações é a forma mais utilizada de autofinanciamento das 

sociedades anônimas na Argentina. Por isso, se o estatuto social não contém regra proibitiva, 

deve admitir-se essa modalidade, desde que aprovada pela assembleia.  

 

 No Chile, o pagamento de dividendos em outra forma diferente de dinheiro 

também é aceita. O artigo 82 da Lei de Sociedades Anônimas chilena - Ley 18.046/81 - 

estatui que os dividendos devem ser pagos em dinheiro, mas, se houver a concordância da 

unanimidade dos acionistas, podem ser pagos em outra forma. Ademais, nas companhias 

abertas, os dividendos que excedem os mínimos obrigatórios podem ser pagos em dinheiro, 

em ações da própria companhia ou em ações de outra sociedade da qual a companhia 

pagadora de dividendos seja titular
146

. 

 

 Nos Estados Unidos, o conselho de diretores - board of directors -, ao declarar 

os dividendos, deverá especificar o quantum, o prazo e a forma de pagamento. Há a 

possibilidade de o pagamento de dividendos ser feito em bens ou em ações da própria 

sociedade. A única vedação existente é a que diz respeito aos acionistas da mesma classe, 

que devem receber os dividendos sob a mesma forma, salvo se todos concordaram em 

sentido contrário, conforme salienta COX (2003, p. 550): 

 

A dividend is properly declared by formal resolution of the board of 

directors specifying the amount, the time of payment, and the “record 
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 Art. 66 da Lei argentina n 19.550: “[Memória] – Los administradores deberán informar en la memoria sobre 

el estado de la sociedad en las distintas actividades en que haya operado y su juicio sobre la proyección de las 

operaciones y otros aspectos que se consideren necesarios para ilustrar sobre la situación presente y futura de 

la sociedad. Del informe debe resultar: 1) omissis; 2) omissis; 3) omissis; 4) Las causas, detalladamente 

expuestas, por las que se propone el pago de dividendos o la distribución de ganancias en otra forma que en 

efectivo”. 
146

 Art. 82 da Lei chilena n. 18.046/1981: “ Salvo acuerdo diferente adoptado en la junta respectiva por la 

unanimidad de las acciones emitidas, los dividendos deberán pagarse en dinero. Sin embargo, en las sociedades 

anónimas abiertas se podrá cumplir con la obligación de pagar dividendos, en lo que exceda a los mínimos 

obligatorios, sean éstos legales o estatutários, otorgando opción a los accionistas para recibirlos en dinero, en 

acciones liberadas de la propria emisión o en acciones de sociedades anónimas abiertas de que la empresa sea 

titular”. 
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date”, and fixing the date for ascertaining the shareholders of record. Most 

dividends are distributed to shareholders in the form of cash. Distributions 

may also be made in property or in the corporation´s own shares. 

Regardless of the method of declaration or payment, the distribution of 

dividends among shareholders of the same class must be without 

discrimination and pro rata unless it is otherwise agreed by all
147

. 

 

 Segundo a LSA, os dividendos podem ser estabelecidos pelo estatuto como 

uma porcentagem do lucro ou do capital social ou de acordo com outros critérios, desde que 

sejam regulados com precisão ou minúcia e não submetam os minoritários aos abusos da 

maioria
148

. Já o Código Civil estabelece que, nas sociedades limitadas, os lucros serão 

distribuídos de acordo com o que previr o contrato social. É vedada apenas cláusula que 

exclua o sócio da participação do lucro social. Há ainda, no Código Civil para as sociedades 

limitadas, previsão expressa de possibilidade de distribuição desproporcional de dividendos 

em relação à participação dos sócios no capital social
149

. 

 

 Merece atenção a seguinte questão: é possível que dividendos sejam 

distribuídos de forma desproporcional à participação dos sócios no capital social das 

sociedades anônimas? 

 

 A participação nos lucros é direito essencial - indisponível e irrenunciável
150

 - 

nas sociedades anônimas. O espírito da LSA foi o de garantir aos acionistas o retorno dos 

                                                 
147

 O dividendo é propriamente declarado por uma resolução formal pelo corpo dos diretores que especifica a 

quantia, o tempo de pagamento e a record date, e fixam uma data para que os acionistas tenham os seus 

dividendo checados. A maioria dos dividendos é distribuída para os acionistas na forma de dinheiro. 

Distribuições também podem ser feitas em propriedades ou em ações da própria corporation. Independente do 

método de declaração ou pagamento, a distribuição dos dividendos entre os acionistas da mesma classe tem que 

ser feita sem discriminação e pro rata, a não ser que tenha sido decidido diferente por todos (tradução nossa). 
148

 § 1° do artigo 202 da LSA:“O estatuto poderá estabelecer o dividendo como porcentagem do lucro ou do 

capital social, ou fixar outros critérios para determiná-lo, desde que sejam regulados com precisão e minúcia e 

não sujeitem os acionistas minoritários ao arbítrio dos órgãos de administração ou da maioria”. 
149

 Conforme artigo 1007 do CC “Salvo estipulação em contrário, o sócio participa dos lucros e das perdas, na 

proporção das respectivas quotas, mas aquele, cuja contribuição consiste em serviços, somente participa dos 

lucros na proporção da média do valor das quotas”. 

     Segundo artigo 1008 do CC,“É nula a estipulação contratual que exclua qualquer sócio de participar dos 

lucros e das perdas”. 
150

 Segundo CARVALHOSA (2009, v. 2, p. 340-341), conforme artigo 171da LSA, não pode o acionista dispor 

e renunciar em abstrato e a priori os direitos essenciais declarados na lei. Pode, no entanto, deixar em 

determinados momentos, de concretamente exercê-los, como é o caso, v.g., do direito de preferência. O fato de 

não haver a exercitação da prerrogativa, no entanto, não implica renúncia ou disposição, nem pode ser entendido 

como um consentimento tácito à derrogação do direito, que permanecerá sempre intangível. “Os direitos de 

caráter passivo, como o de participar dos lucros sociais e do acervo da companhia, quando da sua liquidação, 

independem, para a sua concretização, da própria vontade do acionista. São, além de irrenunciáveis e 

indisponíveis, automaticamente atribuíveis ao acionista, não havendo como fugir ao seu exercício. Visa a norma 

tutelar o interesse público. Qualquer deliberação em contrário é nula, seja a simples decisão da assembléia, 
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seus investimentos realizados quando da subscrição das ações, assegurando-lhes um 

tratamento igualitário, de modo a evitar os possíveis abusos dos controladores. Assim, a 

legislação societária estabeleceu que os titulares de cada classe de ações terão direitos iguais 

entre si.
151

. Por essa razão, não é admissível a distribuição desproporcional de dividendos no 

âmbito da sociedade anônima de forma arbitrária, como é possível nas sociedades limitadas. 

 

 Essa vedação, contudo, não significa que todos os acionistas das sociedades 

anônimas sempre receberão dividendos proporcionais à sua participação no capital social. 

Dois aspectos explicam esse preceito: 1) o estatuto pode prever que os dividendos sejam 

distribuídos em razão de outros critérios; 2) a própria LSA estabelece mecanismos de criação 

de espécies e de classes de ações que podem, na prática, implicar o recebimento de 

dividendos pelos acionistas de forma desigual em relação à sua participação no capital 

social
152

.  

 

 O que é vedado na sociedade anônima é o arbítrio, que é assegurado na 

sociedade limitada, quanto à distribuição desproporcional dos dividendos, a qual pode ser 

realizada em qualquer proporção, estando limitada por dois fatores: 1) previsão dessa 

distribuição desproporcional no contrato social; 2) que esta distribuição não inviabilize a 

participação nos lucros dos demais sócios.  

 

 MAMEDE (2004, v. 2, p. 606) explica que os dividendos serão pagos à pessoa 

que, na data de sua declaração - ou seja, na data da assembleia geral que o aprovou -, era 

proprietária ou usufrutuária da ação. O pagamento far-se-á por cheque nominativo remetido 

via postal para o acionista ou, se as ações forem escriturais, mediante crédito em conta 

corrente bancária aberta em nome do acionista ou usufrutuário. Requião (2005, v. 2, p. 250) 

esclarece que “o dividendo deverá ser pago, salvo deliberação em contrário da assembléia 

                                                                                                                                                         
seja a modificação estatutária. Também será nula a convenção de renúncia ou disposição. E mais, a ação de 

nulidade, em todas essas hipóteses, é imprescritível”.
 
 

151
 Consta no § 1° do artigo 109 da LSA que“As ações de cada classe conferirão iguais direitos aos seus 

titulares”. 
152

  Nesse sentido, SILVA (2002, p. 56) estabelece: “Ainda, nas sociedades por ações, os dividendos poderão 

ser estabelecidos nos estatutos sociais em percentuais diferenciados entre as diversas espécies ou classes de 

ações; sendo assim, as ações ordinárias poderão ter dividendos diferenciados daqueles das preferenciais, ou, 

mesmo, poderão ações preferenciais de uma classe receber dividendos diferenciados das preferenciais de outra 

classe, desde que previamente estabelecido nos estatutos sociais e não esteja em conflito com o estabelecido o 

art. 202 da LSA.” 
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geral, no prazo de sessenta dias da data em que for declarado e, em qualquer caso, dentro 

do exercício social.” 

 

 O prazo de prescrição para o acionista cobrar da sociedade o pagamento de 

dividendos é de três anos, conforme estabelece o inc. III do § 3° do art. 206 do CC
153

. Esse 

prazo inicia-se a partir do momento em que os dividendos são efetivamente exigíveis da 

sociedade, o que ocorre apenas a partir do final do prazo para pagamento estabelecido na 

declaração de dividendos realizada pela AGO. 

   

2.5 Aspectos tributários 

 

 A regra matriz de incidência tributária é a representação lógica da norma 

jurídica que institui o tributo. Nesta linha de pensamento, a referida norma é composta pelo 

antecedente (hipótese) e o conseqüente (prescritor). O antecedente é formado pelo critério 

material  (fato que gerará a obrigação tributária), pelo critério espacial (delimitação do 

espaço onde o fato ocorrerá) e pelo critério temporal (momento de acontecimento do referido 

fato). O consequente é composto pelo critério pessoal (sujeitos ativo e passivo da obrigação) 

e pelo critério quantitativo (base de cálculo e alíquota do tributo).
154

 

 

 O recebimento de dividendos pelo sócio da sociedade empresária, seja ela 

limitada, seja anônima, implica alteração do seu patrimônio - acréscimo patrimonial em 

decorrência do retorno do investimento realizado - ato de subscrição de ações ou cotas -, o 

que pode acarretar consequências tributárias em decorrência do tipo do sócio - pessoa física 

ou jurídica - recebedor de dividendos da sociedade empresária e do regime fiscal a que 

ambos, pessoa física ou jurídica recebedora de dividendos e pessoa jurídica pagadora de 

dividendos, estejam submetidos. 

                                                 
153

“Art. 206 - Prescreve: 

§ 1
o
 omissis 

§ 2
o
 omissis 

§ 3
o
 Em três anos: 

I - omissis; 

II - omissis; 

III - a pretensão para haver juros, dividendos ou quaisquer prestações acessórias, pagáveis, em períodos não 

maiores de um ano, com capitalização ou sem ela;” 
154

 BARROS CARVALHO (1999, p. 339), sobre a regra matriz de incidência, afirma que “a regra-matriz de 

incidência tributária é, por excelência, uma norma de conduta, vertida imediatamente para disciplinar a relação 

do Estado com seus súditos, tendo em vista contribuições pecuniárias. Concretizando-se os eventos descritos na 

hipótese, deve-ser a conseqüência, e esta, por sua vez, prescreve uma obrigação patrimonial. Nela, 

encontraremos uma pessoa (sujeito passivo) obrigada a cumprir uma prestação em dinheiro.”  
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 A Constituição Federal de 1988, ao estabelecer limites ao poder de tributação 

do Estado
155

, delimitou quais seriam os critérios materiais para a tributação do imposto sobre 

a renda: os proventos de qualquer natureza e a renda. O CTN, por sua vez, estabeleceu como 

hipótese de incidência do imposto sobre a renda a aquisição de disponibilidade econômica ou 

jurídica de renda - produto do capital ou do trabalho ou ambos - ou proventos de qualquer 

natureza, que não estejam englobados no conceito de renda
156

. A doutrina moderna entende 

que esse conceito constitucional e legal de renda pode ser traduzido por acréscimo 

patrimonial
157

. Assim, todo acréscimo patrimonial que beneficie pessoa física ou jurídica está 

sujeito à hipótese de incidência da regra-matriz do imposto de renda, salvo as situações de 

isenção ou imunidade. 

 

  BARROS CARVALHO (1999, p. 177-180) faz interessante paralelo sobre as 

normas de imunidade tributária e as normas de isenção tributária. As primeiras dizem 

respeito a normas contidas no texto constitucional que tratam da construção de outras normas 

e que estabelecem a incompetência de pessoas políticas de direito constitucional interno para 

expedir regras instituidoras de tributos que alcancem situações específicas ali determinadas. 

As segundas referem-se a normas de estrutura, no plano da legislação ordinária, que visam 

transformar uma norma de conduta - instituidora de tributo - existente, reduzindo a 

abrangência dos critérios da hipótese ou da conseqüência da regra-matriz do tributo. Em 

sentido diverso, CARRAZZA (2007, p. 831-832), por entender que a norma de isenção 

impede que o tributo surja, assevera que: 

 

(...) isenção é uma limitação legal do âmbito de validade da norma jurídica 

tributária, que impede que o tributo nasça ou faz com que ele surja de modo 

mitigado (isenção parcial). Ou, se preferirmos, é a nova configuração que a 

lei dá à norma jurídica tributária, que passa a ter seu âmbito de abrangência 
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 Conforme artigo 153 da CF de 1988, “Compete à União instituir impostos sobre: I – omissis; II - omissis; III 

- renda e proventos de qualquer natureza”. 
156

 O artigo 43 do CTN assinala que “O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de 

qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica: I – de renda, 

assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos; II – de proventos de qualquer 

natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior. § 1° A incidência 

do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou 

nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. § 2° Na hipótese de receita ou de rendimento 

oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade para fins 

de incidência do imposto referido neste artigo.” 
157

 Nesse sentido, confira ANDRADE FILHO (2008, p. 22-23), LUI (2007, p. 39-40) e SPRANGIM (2007, p. 

37). 
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restringido, impedindo, assim que o tributo surja ´in concreto´ (naquela 

hipótese prevista na lei isentiva). 

 

2.5.1 Dos regimes fiscais 

 

2.5.1.1 Das pessoas jurídicas 

 

 As pessoas jurídicas (in casu sociedades empresárias) estão sujeitas a quatro 

tipos de regimes fiscais: 1) regime do lucro real; 2) regime do lucro presumido; 3) regime do 

lucro arbitrado; e 4) regime das microempresas e empresas de pequeno porte. Os regimes são 

assim classificados em razão da forma como a legislação tributária irá incidir sobre as 

pessoas jurídicas que a eles estejam sujeitas.  

 

 Logo, o regime do lucro real é aquele segundo o qual o lucro obtido pela 

pessoa jurídica será apurado de acordo com as adições, exclusões e compensações prescritas 

e autorizadas pela legislação tributária (SILVÉRIO DAS NEVES, 2004, p. 3). Isto é, trata-se 

do regime fiscal que visa apurar exatamente o valor do lucro obtido pela sociedade 

empresária num determinado período, de acordo com as orientações da legislação tributária, 

o qual servirá de base de cálculo para a apuração dos tributos devidos
158

. Conforme 

ANDRADE FILHO (2008, p. 26), o lucro real será obtido pela soma algébrica das seguintes 

parcelas: (a) lucro líquido do período de apuração; (b) mais parcelas de adição indicadas na lei como 

não dedutíveis; e (c) menos as parcelas relativas a exclusões prescritas ou autorizadas em lei, e 

compensações de prejuízos anteriores.  

 

 O regime do lucro presumido é aquele segundo o qual há presunção da 

existência do lucro, independentemente de efetivamente ter havido lucro real no período. 

Nesse regime, o legislador estabelece percentuais
159

 do valor das receitas de vendas que 
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 Conforme artigo 247 do RIR/99 “Lucro real é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas 

adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas por este Decreto. § 1º  A determinação do lucro 

real será precedida da apuração do lucro líquido de cada período de apuração com observância das 

disposições das leis comerciais.; § 2º  Os valores que, por competirem a outro período de apuração, forem, para 

efeito de determinação do lucro real, adicionados ao lucro líquido do período de apuração, ou dele excluídos, 

serão, na determinação do lucro real do período de apuração competente, excluídos do lucro líquido ou a ele 

adicionados, respectivamente, observado o disposto no parágrafo seguinte. § 3º  Os valores controlados na 

parte "B" do Livro de Apuração do Lucro Real - LALUR, existentes em 31 de dezembro de 1995, somente serão 

atualizados monetariamente até essa data, observada a legislação então vigente, ainda que venham a ser 

adicionados, excluídos ou compensados em períodos de apuração posteriores”. 
159

 Esses percentuais variam de acordo com a atividade da sociedade empresária, variando de 1,6% até 32%, 

conforme determinam os artigos 518 e 519 do RIR/99: “Art. 518.  A base de cálculo do imposto e do adicional 
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servirão como base de cálculo do tributo. Aqui não são admitidas nem inclusões nem 

exclusões na base de cálculo do imposto, como ocorre no lucro real. Vale destacar que o 

lucro presumido não é idêntico ao lucro real, sendo certo que esse acontecimento na prática é 

fruto de mera coincidência
160

. 

 

 ANDRADE FILHO (2008, p. 501) critica o regime do lucro presumido, por 

nem sempre representar um acréscimo patrimonial, única hipótese possível de incidência da 

legislação tributária de imposto de renda, conforme estabelecem a CF/88 e o CTN. Assim, se 

a sociedade sujeita ao regime do lucro presumido possuir receitas iguais ou inferiores às 

receitas dedutíveis, ela não terá acréscimo patrimonial e, portanto, não deverá estar sujeita à 

incidência da regra-matriz tributária. O próprio autor, ressalva, contudo, que essas cogitações 

não estão em acordo com a lei. Pela legislação tributária vigente, mesmo nessa hipótese - de 

prejuízo da sociedade empresária sujeita ao regime do lucro presumido -, haverá incidência 

da regra-matriz do tributo. 

 

 Nem todas as pessoas jurídicas podem se submeter ao regime do lucro 

presumido. A Lei estabelece que as pessoas jurídicas que não estejam obrigadas ao regime 

do lucro real podem optar pelo regime do lucro presumido. Assim, em razão da atividade que 

determinadas pessoas jurídicas exercem ou do tamanho da receita que auferem anualmente, a 

legislação veda seu acesso ao sistema do lucro presumido
161

.   

                                                                                                                                                         
(541 e 542), em cada trimestre, será determinada mediante a aplicação do percentual de oito por cento sobre a 

receita bruta auferida no período de apuração, observado o que dispõe o § 7
o
 do art. 240 e demais disposições 

deste Subtítulo. Art. 519.  Para efeitos do disposto no artigo anterior, considera-se receita bruta a definida no 

art. 224 e seu parágrafo único.§ 1º  Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de (Lei 

n
o
 9.249, de 1995, art. 15, § 1

o
):I - um inteiro e seis décimos por cento, para atividade de revenda, para 

consumo, de combustível derivado de petróleo, álcool etílico carburante e gás natural; II - dezesseis por cento 

para a atividade de prestação de serviço de transporte, exceto o de carga, para o qual se aplicará o percentual 

previsto no caput; III - trinta e dois por cento, para as atividades de: a) prestação de serviços em geral, exceto a 

de serviços hospitalares; b) intermediação de negócios; c) administração, locação ou cessão de bens, imóveis, 

móveis e direitos de qualquer natureza”. 

160 O regime do lucro presumido foi introduzido no Brasil pelo Decreto Lei n. 5.844 de 23 de setembro de 1943. 
161

 Conforme artigo 14 da Lei 9.718/1998, “Estão obrigadas à apuração do lucro real as pessoas jurídicas: I - 

cuja receita total, no ano-calendário anterior seja superior ao limite de R$ 48.000.000,00 (quarenta e oito 

milhões de reais), ou proporcional ao número de meses do período, quando inferior a 12 (doze) meses; II - cujas 

atividades sejam de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas 

econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades 

corretoras de títulos, valores mobiliários e câmbio, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de 

arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização e entidades 

de previdência privada aberta; III - que tiverem lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do exterior;  

IV - que, autorizadas pela legislação tributária, usufruam de benefícios fiscais relativos à isenção ou redução do 

imposto; V - que, no decorrer do ano-calendário, tenham efetuado pagamento mensal pelo regime de estimativa, 

na forma do art. 2° da Lei n° 9.430, de 1996; VI - que explorem as atividades de prestação cumulativa e 

contínua de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111116/decreto-lei-5844-43
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9430.htm
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 O regime de lucro arbitrado ocorre basicamente em razão de alguma desídia 

em relação às obrigações acessórias do sujeito passivo da obrigação tributária que impeça o 

fisco de conferir o valor do tributo recolhido. Assim, sempre que a pessoa jurídica sujeita ao 

regime de lucro real não mantiver as escriturações comerciais ou fiscais ou deixar de 

elaborar as demonstrações financeiras exigidas, poderá o sujeito ativo da obrigação tributária 

determinar a apuração do tributo pelo arbitramento. SILVÉRIO DAS NEVES (2004, p. 20) 

alerta que não se trata de uma modalidade optativa ou favorecida de tributação; representa, 

sim, uma determinação coercitiva do lucro em razão da falta cometida pelo contribuinte. 

  

 Quanto às microempresas e às empresas de pequeno porte, seu regime 

tributário, conhecido como SIMPLES, é diferenciado. Determinadas sociedades empresárias 

- elegíveis em razão da atividade que exercem e do seu faturamento anual – podem optar 

pela adoção desse regime. Nele, há recolhimento unificado e centralizado de todos os 

impostos e contribuições federais, além do ICMS e do ISS, mediante aplicação de uma única 

alíquota a incidir sobre a receita bruta auferida
162

. Há, ainda, a dispensa da obrigatoriedade 

de escrituração comercial para fins fiscais. As pessoas jurídicas optantes desse regime estão 

dispensadas do pagamento de contribuições instituídas pela União, destinadas, por exemplo, 

ao SESI, SESC, SENAI (ANDRADE FILHO, 2008, p. 559)
163

. 

  

2.5.1.2 Das pessoas físicas 

 

 As pessoas físicas estão sujeitas a um regime fiscal geral, pelo qual as pessoas 

físicas deverão anualmente elaborar uma declaração de rendimentos para que seja apurado o 

acréscimo patrimonial que tiveram num determinado ano-base. Nessa declaração faz-se um 

acerto de contas entre o contribuinte e o fisco, apurando-se todo o ganho
164

 obtido pela 

                                                                                                                                                         
de contas a pagar e a receber, compras de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de 

prestação de serviços (factoring). VII - que explorem as atividades de securitização de créditos imobiliários, 

financeiros e do agronegócio”. 
162

 Segundo HIGUCHI (2007, p. 85), “a pessoa jurídica optante pelo SIMPLES Nacional terá que recolher 

mensalmente, em documento único de arrecadação os seguintes impostos e contribuições (Art. 13 da LC n. 123, 

de 2006): I) IRPJ; II) IPI; III) CSLL; IV) COFINS; V) PIS/PASEP; VI) INSS patronal (tem exceção em alguns 

tipos de serviços); VII) ICMS; VIII) ISS”. 
163

 Esse regime de tributação foi regido pela Lei 9.317/96 até 01.07.2007, que tratava do SIMPLES Federal 

muito semelhante ao SIMPLES Nacional, à exceção também do pagamento dos impostos estaduais e municipais. 

Atualmente, esse regime de tributação é regido pela LC 123 de 14.12.2006. 
164

 O acréscimo patrimonial no regime de tributação das pessoas físicas é regido pelo regime de caixa, enquanto 

no regime de tributação das pessoas jurídicas é regido pelo regime de competência. Pelo regime de caixa, 
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pessoa física e deduzindo-se desse ganho as despesas que possam ser abatidas de acordo com 

a Lei. Após a dedução das despesas cabíveis, chega-se à base de cálculo do imposto de renda 

e aplica-se a alíquota de acordo com as faixas de ganho previstas na legislação. Por fim, 

abate-se do imposto devido aquele que tenha sido retido na fonte pagadora ou pago 

voluntariamente pelo próprio contribuinte (carnê-leão)
165

. 

 

 Contudo, nem todo acréscimo patrimonial da pessoa física será tributado dessa 

forma. Há situações em que o acréscimo patrimonial da pessoa física poderá não ser 

tributado - hipótese de imunidade, isenção ou não incidência. É o exemplo dos rendimentos 

auferidos em caderneta de poupança
166

. Há outras hipóteses em que o acréscimo patrimonial 

obtido é tributado exclusivamente na fonte ou de forma definitiva. Nesses casos, o imposto 

pago sobre aquele acréscimo patrimonial não entrará na declaração anual de rendimentos da 

pessoa física. São os exemplos respectivamente dos impostos incidentes sobre o décimo 

terceiro salário
167

 e sobre o ganho de capital obtido na alienação de bens ou direitos de 

qualquer natureza
168

. 

 

2.5.2 Do Imposto de Renda  

 

 A legislação fiscal brasileira do início do século XX tributava nos dividendos 

ou em outros produtos de ações, que fossem distribuídos pelas sociedades com sede no Brasil 

ou no exterior, a alíquota de 5% (cinco por cento)
169

.  Num passado mais recente, no final do 

mesmo século, essa posição da legislação prosseguiu, havendo a tributação dos dividendos 

distribuídos até 31.12.1995, quando sua distribuição foi isenta do imposto de renda pela Lei 

9.249/95. 

 

 O artigo 10 da Lei 9.249/95 estabelece que os lucros ou dividendos calculados 

com base nos resultados apurados a partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados 

                                                                                                                                                         
considera-se ocorrido o acréscimo patrimonial apenas, quando efetivamente ocorre a disponibilidade de dinheiro 

para o contribuinte. Pelo regime de competência, o acréscimo patrimonial que justifica a incidência da regra 

matriz de imposto de renda ocorre independentemente do momento em que o dinheiro – caixa - efetivamente é 

disponibilizado para a pessoa jurídica. 
165

 Consoante artigo. 83 do RIR/99. 
166

 Conforme artigo 39, VIII do RIR/99. 
167

 De acordo com o artigo. 638 do RIR/99. 
168

 Conforme artigo 117 do RIR/99. 
169

 CARVALHO DE MENDONÇA (2001, v.2, tomo III, p. 94) cita como fonte normativa a Lei n. 2.919, de 31 

de dezembro de 1914, at. 1°, n. 33. 
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pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real - presumido ou arbitrado -, não 

ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte nem integrarão a base de cálculo 

do imposto de renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica. 

 

 O objetivo desse dispositivo foi evitar a tributação em duplicidade. Isto é, 

como a pessoa jurídica pagou o imposto sobre a renda pela obtenção daquele lucro, não há 

por que se tributar a sua distribuição para os sócios. Logo, há uma mitigação da regra-matriz 

do imposto de renda pessoa física na distribuição de dividendos das sociedades para seus 

sócios
170

. 

 

2.5.2.1 Dos dividendos pagos por sociedade empresária sujeita ao lucro real 

 

 Em relação às pessoas jurídicas pagadoras de dividendos sujeitas ao regime do 

lucro real, no que se refere à incidência de imposto de renda sobre a distribuição de 

dividendos, as hipóteses que se apresentam são as seguintes: a) dividendos distribuídos 

referentes aos lucros apurados entre os anos-calendário 1989-1992; b) dividendos 

distribuídos referentes aos lucros apurados no ano-calendário 1993; c) dividendos 

distribuídos referentes aos lucros apurados nos anos-calendário 1994 e 1995; d) dividendos 

distribuídos referentes aos lucros apurados a partir do ano-calendário 1996. 

 

 Na situação “a”, os dividendos distribuídos estão isentos do imposto de renda 

na fonte, salvo na hipótese de a sociedade empresária beneficiária ser residente ou 

domiciliada no exterior, hipótese em que a distribuição de dividendos será tributada.
171

. Na 

situação “b”, os dividendos distribuídos também estão isentos do imposto de renda apenas 

para as pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no País
172

. Na situação “c”,  os 

dividendos distribuídos a pessoas físicas ou jurídicas residentes no País estão sujeitos  à 

incidência da regra-matriz de imposto de renda na fonte, à alíquota de 15%. Este imposto 

será deduzido da declaração de ajuste anual do beneficiário pessoa física e será compensável 

com o imposto que a pessoa jurídica recebedora dos dividendos tiver que recolher pela 

distribuição de dividendos feita a seus sócios.
173

. Na situação “d”, os dividendos distribuídos 

para pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no País ou no exterior estão 

                                                 
170

 Nesse sentido, confira AFONSO (2008, p. 102-103). 
171

 Segundo o artigo 660 c/c artigo 693 do RIR/99. 
172

 Conforme artigo 659 do RIR/99 e artigo 75 da Lei 8.883/91. 
173

 Consoante artigo 655 c/c artigo 656 do RIR/99. 



129 

 

 

isentos do imposto de renda na fonte e os valores distribuídos não integram a base de cálculo 

do imposto do beneficiário-recebedor de dividendos (pessoa física ou jurídica).
174

 

 

2.5.2.2 Dos dividendos pagos por sociedade empresária sujeita ao lucro presumido 

 

 Em relação às pessoas jurídicas pagadoras de dividendos sujeitas ao regime do 

lucro presumido,  no que se refere à incidência de imposto de renda sobre a distribuição de 

dividendos, a situação que se apresenta é a seguinte: a) dividendos distribuídos a pessoa 

jurídica referentes a lucros apurados até 31.12.1994; b) dividendos distribuídos a pessoa 

física referentes a lucros apurados nos anos-calendário 1993, 1994 e 1995; c) dividendos 

distribuídos a pessoa jurídica referentes a lucros apurados no ano-calendário 1995; d) 

dividendos distribuídos referentes a lucros apurados a partir de 01.01.1996. 

 

 Na situação “a”, os dividendos distribuídos à pessoa jurídica estão isentos de 

imposto de renda. Contudo, a parcela do lucro distribuído que ultrapassar o valor do lucro 

presumido, deduzido do imposto de renda pago pela pessoa jurídica distribuidora de 

dividendos, proporcional à participação da pessoa jurídica recebedora no capital social, 

deverá integrar o lucro líquido para efeito de determinação do lucro real. Em outras palavras, 

se o valor dos dividendos distribuídos for superior ao valor da presunção do lucro adotado no 

regime presumido, após as deduções dos impostos pagos pela pessoa jurídica distribuidora, 

há incidência do imposto de renda sobre a diferença
175

. 

 

 Na situação “b”, os dividendos distribuídos à pessoa física que ultrapassarem 

o valor do lucro presumido, após a dedução do imposto pago pela pessoa jurídica 

distribuidora de dividendos, sofrerão a incidência do imposto de renda na fonte. Os valores 

pagos a título de imposto estão sujeitos ao ajuste anual de rendimentos por parte da pessoa 

física recebedora
176

.  

 

                                                 
174

 Conforme artigo 654 do RIR/99 e artigo 10 da Lei 9.249/95. 
175

 De acordo com o artigo 664 do RIR/99 
176

 Conforme artigo 665 do RIR/99 e artigo 20 da Lei 8.541/92. 
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 Na situação “c”, os dividendos distribuídos a pessoas físicas e jurídicas estão 

isentos do pagamento de imposto de renda, mas a parcela que exceder o valor do lucro 

presumido, deduzido o imposto correspondente, sofrerá a incidência do imposto de renda
177

.  

  

 Na situação “d”, os dividendos distribuídos para pessoas físicas ou jurídicas 

residentes ou domiciliadas no País ou no exterior estão isentos do imposto de renda na fonte 

e os valores distribuídos não integram a base de cálculo do imposto do beneficiário-

recebedor de dividendos (pessoa física ou jurídica). Contudo, as IN´s 11/96 e 93/97 da 

Receita Federal do Brasil estabelecem algumas restrições em relação a essa última situação. 

A primeira restrição é que o valor distribuído seja equivalente à base de cálculo do imposto, 

após deduzidos todos os impostos e contribuições pagos. A segunda restrição prevê que a 

sociedade pagadora dos dividendos comprove, por meio de escrituração contábil, que o lucro 

efetivo é maior do que a porcentual de presunção sobre ela aplicado. Nesse caso, mesmo que 

o lucro efetivamente distribuído seja superior aos percentuais de presunção, a isenção se 

mantém
178

.  

   

                                                 
177

 Consoante o artigo 663 do RIR/99 e artigo 46 da Lei 8.981/95. 
178

 O artigo 48 da IN 93/97 assinala: “Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos pagos ou 

creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual.  

§ 1º O disposto neste artigo abrange inclusive os lucros e dividendos atribuídos a sócios ou acionistas 

residentes ou domiciliados no exterior.  

§ 2º No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou arbitrado, poderá ser distribuído, 

sem incidência de imposto:  

I - o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e contribuições a que estiver sujeita a 

pessoa jurídica;  

II - a parcela de lucros ou dividendos excedentes ao valor determinado no item I, desde que a empresa 

demonstre, através de escrituração contábil feita com observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior 

que o determinado segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto pela qual houver optado, 

ou seja, o lucro presumido ou arbitrado.  

§ 3º A parcela dos rendimentos pagos ou creditados a sócio ou acionista ou ao titular da pessoa jurídica 

submetida ao regime de tributação com base no lucro real, presumido ou arbitrado, a título de lucros ou 

dividendos distribuídos, ainda que por conta de período-base não encerrado, que exceder ao valor apurado com 

base na escrituração, será imputada aos lucros acumulados ou reservas de lucros de exercícios anteriores, 

ficando sujeita a incidência do imposto de renda calculado segundo o disposto na legislação específica, com 

acréscimos legais.  

§ 4º Inexistindo lucros acumulados ou reservas de lucros em montante suficiente, a parcela excedente será 

submetida à tributação nos termos do art. 3º, § 4º, da Lei nº 7.713, de 1988, com base na tabela progressiva a 

que se refere o art. 3º da Lei nº 9.250, de 1995. 

§ 5º A isenção de que trata o "caput" não abrange os valores pagos a outro título, tais como "pro labore", 

aluguéis e serviços prestados.  

§ 6º A isenção de que trata este artigo somente se aplica em relação aos lucros e dividendos distribuídos por 

conta de lucros apurados no encerramento de período-base ocorrido a partir do mês de janeiro de 1996.  

§ 7º O disposto no § 3º não abrange a distribuição do lucro presumido ou arbitrado conforme o inciso I do § 2º, 

após o encerramento do trimestre correspondente. § 8º Ressalvado o disposto no inciso I do § 2º, a distribuição 

de rendimentos a título de lucros ou dividendos que não tenham sido apurados em balanço sujeita-se à 

incidência do imposto de renda na forma prevista no § 4º”. 
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 Em relação à distribuição de dividendos pelo regime de lucro presumido, há 

que se questionar a respeito do tratamento tributário que se deve dar aos dividendos 

distribuídos por sociedade empresária optante que excedam o porcentual de presunção do 

lucro. A título de exemplo: A pessoa jurídica „A‟, optante pelo lucro presumido cujo 

percentual de presunção é de 32% das receitas de vendas, obtém receitas de vendas de R$ 

100.000,00 (cem mil reais) e distribui R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) de dividendos para 

os seus sócios, pessoas físicas ou jurídicas. O valor distribuído de dividendos pela sociedade 

empresaria A (R$ 40.000,00) superou a presunção de lucro da lei que seria de R$ 32.000,00 - 

correspondente a 32% de R$ 100.000,00. Nessa situação, há uma parcela do lucro 

correspondente a R$ 8.000,00 que não foi tributado, nem na pessoa jurídica pagadora nem na 

pessoa física ou jurídica recebedora dos dividendos. Levando em conta o exemplo, pergunta-

se: haveria incidência de imposto de renda na distribuição de dividendos? 

  

 HIGUCHI ( 2007, p. 57) indica que, em relação às pessoas jurídicas optantes 

pelo regime de apuração do imposto de renda pelo lucro presumido, a distribuição de 

dividendos que “exceder a base de cálculo prevista em lei, deduzidos impostos e 

contribuições, sujeita-se à incidência do imposto de renda com base na tabela progressiva 

se não foram apurados em balanço.” 

 

 Uma possível justificativa para esse entendimento seria o fato de que uma 

distribuição de lucros - na forma de dividendos - superior ao da presunção da lei poderia 

configurar a não tributação dos dividendos para quem os recebe e também para quem os 

distribui, o que implicaria a ofensa a regra-matriz de incidência do imposto de renda pessoa 

jurídica.  

 

 Em relação às situações “a”, “b” e “c”, o entendimento colmatado no 

RIR/99
179

 para a distribuição de dividendos referente a lucros apurados antes de 01.01.1996 

não está em acordo com a Lei
180

 e a Constituição. Ora, se o contribuinte não é beneficiado 

quando a sua receita de venda não gera lucro - ainda assim deve pagar imposto de renda 

sobre o lucro presumido
181

 -, não pode ser prejudicado se a sua receita gera mais lucro do 

                                                 
179

 Conforme artigos 663 a 665. 
180

 Consoante o artigo 13 da Lei 9.718/98. 
181

 Hipótese em que as despesas do contribuinte são equivalentes às receitas de venda que teve. Mesmo sem a 

ocorrência do lucro de fato, o contribuinte está obrigado a recolher o valor correspondente ao tributo que incide 

sobre um porcentual das receitas de venda. 
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que o que foi presumido pela lei. Esse procedimento fere o princípio da isonomia, na medida 

em que, na primeira situação, o contribuinte não pode modificar o regime fiscal para se 

beneficiar. Em sendo assim, não pode também o fisco, após a constatação de que o regime 

adotado pelo contribuinte lhe trouxe uma situação mais favorável em relação ao imposto, 

impor uma exação, mudando as regras no meio do caminho. Se há atividades em que o 

contribuinte ganha vantagem, cabe ao fisco propor ao Congresso Nacional a mudança da 

legislação, já que os porcentuais de presunção de lucro foram estabelecidos pela Lei e não 

pelo próprio contribuinte. Por outro lado, se o contribuinte percebe que aquela opção lhe traz 

uma carga tributária superior, cabe-lhe, com base nas regras de modificação do regime 

previstas em lei, migrar para outro regime que lhe seja mais interessante. Portanto, essas 

disposições do regulamento de imposto de renda que obriga o Contribuinte a complementar o 

recolhimento do imposto de renda são flagrantemente inconstitucionais, por ferirem os 

princípios da legalidade e da isonomia. 

 

  No que se refere à situação “d”, não obstante o artigo 10 da Lei 9.249/95 

tenha expressamente - e sem qualquer ressalva - isentado a distribuição de dividendos 

distribuídos para pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no país ou no 

exterior pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime do lucro presumido, as IN´s 11/96 e 93/97 

da Receita Federal do Brasil exigem que essas pessoas jurídicas mantenham escrituração 

contábil, a fim de comprovar que o lucro distribuído foi maior do que os porcentuais de 

presunção. Nessa hipótese, a isenção dos dividendos distribuídos se mantém.  

 

2.5.2.3 Dos dividendos pagos por sociedade empresária sujeita ao lucro arbitrado 

 

 Em relação às pessoas jurídicas pagadoras de dividendos sujeitas ao regime do 

lucro arbitrado, no que se refere à incidência de imposto de renda sobre a distribuição de 

dividendos, as situações que se apresentam são as seguintes: a) dividendos distribuídos à 

pessoa jurídica referentes a lucros apurados até 31.12.1993; b) dividendos distribuídos à 

pessoa jurídica referentes a lucros apurados nos anos-calendário 1994 e 1995; c) dividendos 

distribuídos à pessoa física referentes a lucros apurados a partir de 01.01.1996. 

 

 Na situação “a”, presume-se que o lucro arbitrado foi distribuído aos sócios a 

título de dividendos, havendo a incidência de imposto de renda na fonte exclusivamente à 

alíquota de 25%. Na situação “b”, presume-se que o lucro arbitrado foi distribuído aos sócios 
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a título de dividendos, havendo a incidência de imposto de renda na fonte exclusivamente à 

alíquota de 15%. Em ambas as hipóteses, a tributação é exclusiva e, portanto, não está sujeita 

a qualquer ajuste, dedução ou compensação. Na situação “c”, os dividendos distribuídos para 

pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no país ou no exterior estão isentos do 

imposto de renda na fonte e os valores distribuídos não integram a base de cálculo do 

imposto do beneficiário-recebedor de dividendos, pessoa física ou jurídica
182

. 

 

 A presunção, prevista no regulamento de imposto de renda, de que o lucro 

arbitrado será distribuído ao sócio é equivocada. Como visto, a distribuição de dividendos é 

um ato complexo que depende não só da existência de lucro, mas também da deliberação da 

assembleia geral ou dos próprios sócios. Ademais, a presunção referida torna obrigatória a 

distribuição de todo lucro, o que não está em acordo com o previsto na LSA.
183

 

 

2.5.2.4 Dos dividendos pagos por sociedade empresária sujeita ao SIMPLES 

 

 Não obstante esteja previsto no texto Constitucional desde 1998
184

, o regime 

tributário diferenciado para as microempresas e empresas de pequeno porte somente foi 

instituído em 1996, com a edição da Lei 9.317, que foi revogada pela LC 123/2006, estatuto 

jurídico atual que rege o regime tributário do SIMPLES. Contudo, o artigo 25 da Lei 

9.317/96 estabelecia que eram isentos de imposto de renda os valores recebidos por sócio ou 

titular de microempresa ou empresa de pequeno porte, salvo os decorrentes de pró-labore, 

aluguel e prestação de serviços. Em razão dessa disposição, o art. 39, XXXVII do Decreto 

                                                 
182

 Conforme artigo 666 e art. 667 do RIR/99. 
183

 Em sentido contrário, o E. STJ assim já decidiu:  

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSTO DE RENDA. LUCRO DA EMPRESA. 

PREVISÃO DE DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS SÓCIOS. SÚMULA 7 DO STJ. 

1. É pacífica a jurisprudência de que, ocorrendo o arbitramento do lucro, presumem-se distribuídos os 

dividendos aos sócios. 

Ressalva-se, contudo, a possibilidade de os sócios da empresa demonstrarem que a quantia arbitrada não lhes foi 

repassada, o que não se verificou no caso em apreço. 

2. O acórdão foi claro quando afirmou a ausência de comprovação da não-distribuição de parcela do lucro 

arbitrado aos sócios (fl. 65). 

Transcrevo: "examinamos os autos e constatamos que não há nenhum movimento por parte da impetrante para 

provar que não houve distribuição de lucro, eis que limita-se a propor tese jurídica segundo a qual a presunção 

seria inaplicável. Mais do que isso. 

Elegeu uma via processual que não importa dilação probatória, qual seja, o Mandado de Segurança." 3. Infirmar 

tal conclusão implicaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que não é cabível em sede de recurso 

especial, tendo em vista o óbice da Súmula 7 do STJ. 

4. Agravo regimental não provido. 

(AgRg no Ag 983.864/RS, Rel. Ministro  Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/05/2009, 

DJe 29/05/2009)”. 
184

 Conforme art. 179 da CF/88. 
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3.000/99 (RIR/99) - que regulamenta o imposto de renda – praticamente repetiu a redação da 

referida Lei.   

 

 Essa redação foi repetida também no art. 14 da LC 123/2006, ressalvando-se, 

contudo, que a isenção do imposto de renda estaria limitada ao valor resultante da aplicação 

dos porcentuais previstos em Lei
185

 sobre a receita bruta mensal, no caso de antecipação de 

fonte ou da receita bruta total anual, tratando-se de declaração de ajuste, subtraído do valor 

devido do Imposto SIMPLES no período. Essa sistemática de limitação do valor isento de 

imposto de renda, introduzida pela LC 123/06, é desarrazoada, já que onerou a situação dos 

sócios ou titulares das microempresas ou empresa de pequeno porte em relação aos sócios 

das demais sociedades sujeitas aos outros regimes fiscais. De fato, enquanto os sócios das 

microempresas e empresas de pequeno porte estão sujeitos ao referido limite, os sócios das 

sociedades empresárias sujeitas ao lucro real, presumido ou arbitrado, não sofrem qualquer 

limite de isenção quanto à distribuição de dividendos. 

 

 2.5.2.5 Das pessoas físicas recebedoras de dividendos pagos por sociedade empresária 

 

 A pessoa física sócia da sociedade empresária, ao receber dividendos por sua 

participação no capital social da referida sociedade, está sujeita às seguintes situações: a) 

dividendos, apurados no ano calendário de 1993, distribuídos por sociedade empresária 

sujeita ao lucro real; b) dividendos, apurados nos anos-calendários 1993, 1994 e 1995, 

distribuídos por sociedade empresária sujeita ao lucro presumido; c) dividendos, apurados a 

partir de 01.01.1996, distribuídos sociedade empresária sujeita ao lucro real, presumido ou 

arbitrado. 

 

 Na situação “a”, os dividendos distribuídos estão isentos do imposto de renda 

apenas para as pessoas físicas residentes ou domiciliadas no país
186

. Na situação “b”, os 

dividendos distribuídos à pessoa física que ultrapassarem o valor do lucro presumido, 

diminuído do imposto de renda da pessoa jurídica sobre ele incidente, sofrerão a incidência 

do imposto de renda na fonte. Os valores pagos a título de imposto estão sujeitos ao ajuste 

                                                 
185

 Conforme artigo 15 da Lei 9.249/95, que trata da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro das 

sociedades sujeitas ao lucro real 
186

 Conforme artigo 39, XXVI do RIR/99. 
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anual de rendimentos por parte da pessoa física recebedora.
187

. Na situação “c”, os 

dividendos distribuídos à pessoa física, residente no país ou no exterior, estão isentos de 

imposto de renda.
188

 

 

2.5.2.6 Da distribuição de dividendos para pessoa física ou jurídica domiciliada no 

exterior 

  

 Em relação ao recebimento de dividendos pelas pessoas físicas ou jurídicas 

residentes e domiciliadas no exterior, três situações apresentam-se: a) dividendos recebidos 

referentes a lucros apurados até o ano-calendário de 1993; b) dividendos recebidos referentes 

a lucros apurados nos anos-calendário 1994 e 1995; c) dividendos recebidos referentes a 

lucros apurados a partir do ano-calendário 1996.  

 

 Na situação “a”, haverá incidência do imposto de renda sobre os valores 

distribuídos à alíquota de 25%.  

 

 Na situação “b”, os dividendos distribuídos serão tributados à alíquota de 

15%. Na situação “c”, os dividendos distribuídos estão isentos de imposto de renda
189

. 

 

 HIGUCHI (2007, p. 509) adverte que o art. 693 do RIR/99 dispõe, de forma 

equivocada, que a alíquota do imposto de renda referente aos dividendos distribuídos, 

apurados até o ano calendário 1993, para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada 

no exterior é de 25%. Isso ocorre porque o art. 77 da Lei n. 8.383/91 reduziu a alíquota para 

15% para os dividendos distribuídos a partir de 01.01.1993, sem indagar a data da apuração. 

Desse modo, qualquer dividendo distribuído para pessoa física ou jurídica residente e 

domiciliada no exterior a partir de 1993 (e até 1995
190

), ainda que seja referente a lucros 

apurados em período anterior, deve sujeitar-se à alíquota de 15% de imposto de renda.  

                                                 
187

  De acordo com o  artigo 39, XXVII e XXVIII do RIR/99. 
188

 Conforme artigo 39, XXIX do RIR/99. 
189

 Conforme artigo 693 do RIR/99. 
190

 Pois a partir dessa data os dividendos distribuídos são isentos de imposto de renda. 
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2.5.2.7 Da distribuição de dividendos por pessoa jurídica que tenha débitos tributários 

não quitados 

 

 HIGUCHI (2007, p. 514) explica que a vedação da distribuição de lucros ou 

bonificações para os sócios das sociedades que tenham débitos sem garantia com a União ou 

com o INSS, com a aplicação de multa para os infratores, é prevista no ordenamento jurídico 

brasileiro desde 1964
191

, embora não se tenha notícia de uma imposição de multa sequer.  

Atualmente, essa vedação é regida pelo artigo 17 da Lei 11.051/04, que apenas incluiu mais 

um parágrafo na redação original, para limitar o valor da multa a 50% do débito não 

garantido com a União ou INSS
192

 

 

 Assim, a pessoa jurídica que possuir débitos não garantidos com a União ou 

com o INSS e, ainda assim, distribuir dividendos, estará sujeita ao pagamento de multa de 

50% dos valores distribuídos de forma irregular. De igual forma, os diretores e demais 

membros da administração que tenham recebido dividendos de forma indevida estarão 

sujeitos ao pagamento de multa de 50% do valor pago.  

 

 A redação do referido artigo de lei é injusta e confusa. Ela determina que a 

sociedade pague por um ato que, em regra, é praticado pelos administradores da empresa. De 

fato, numa sociedade anônima dificilmente os acionistas que aprovarem a deliberação de 

distribuição de dividendos terão conhecimento de que a companhia tinha débitos não 

garantidos com a União ou com o INSS. Esse é o tipo de informação que somente quem faz 

parte da administração da sociedade detém. 

                                                 
191

 Artigo 32 da Lei 4.357/64  in verbis: ““Art. 32. As pessoas jurídicas, enquanto estiverem em débito, não 

garantido, para com a União e suas autarquias de Previdência e Assistência Social, por falta de recolhimento 

de imposto, taxa ou contribuição, no prazo legal, não poderão: a) distribuir quaisquer bonificações a seus 

acionistas; b) dar ou atribuir participação de lucros a seus sócios ou quotistas, bem como seus diretores e 

demais membros de órgãos dirigentes, fiscais ou consultivos; § único. A desobediência ao disposto neste artigo 

importa em multa reajustável na forma do art. 7°, que será imposta: a) às pessoas jurídicas que distribuírem ou 

pagarem bonificações ou remunerações, em montante igual a 50% das quantias que houverem pago 

indevidamente; b) aos diretores e demais membros da administração superior que houverem recebido as 

importâncias indevidas, em montante igual a 50% destas importâncias.” 
192

 O artigo 17 da Lei 11.051/04 assinala que “„O art. 32 da Lei n
o
 4.357, de 16 de julho de 1964, passa a 

vigorar com a seguinte redação: "Art. 32 omissis; § 1
o
 A inobservância do disposto neste artigo importa em 

multa que será imposta: I - às pessoas jurídicas que distribuírem ou pagarem bonificações ou remunerações, em 

montante igual a 50% (cinqüenta por cento) das quantias distribuídas ou pagas indevidamente; e II - aos 

diretores e demais membros da administração superior que receberem as importâncias indevidas, em montante 

igual a 50% (cinqüenta por cento) dessas importâncias. § 2
o
 A multa referida nos incisos I e II do § 1

o
 deste 

artigo fica limitada, respectivamente, a 50% (cinqüenta por cento) do valor total do débito não garantido da 

pessoa jurídica". Também há previsão do art. 52 da Lei nº 8.212/91. Nesse sentido, confira Zanluca (2005, p. 

297). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4357.htm#art32§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4357.htm#art32§1i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4357.htm#art32§1ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4357.htm#art32§2
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2.5.2.8 Do pagamento de dividendos antecipados 

 

 É muito comum nas sociedades empresárias ocorrer a antecipação de 

dividendos para os sócios, os quais serão ratificados após a deliberação dos sócios ou 

acionistas em reunião ou assembleia geral. Cabem, aqui, questionamentos no que se refere ao 

tratamento tributário que se dará aos pagamentos feitos sob essa rubrica. Há, nesse caso, 

incidência de imposto de renda? Esses valores não seriam considerados como pró-labore ou 

remuneração por serviços prestados? 

 

 Como visto no item 2.3.4, dividendos antecipados são dividendos pagos a 

título provisório para os sócios, os quais serão confirmados no fim do exercício social com o 

levantamento do balanço anual que apure lucros distribuíveis no período. O ato de 

distribuição de dividendos é um ato complexo que está sujeito à existência de lucros 

apurados em balanço contábil regularmente confeccionado e à deliberação dos sócios no 

sentido de determinar a distribuição. Qualquer distribuição de dividendos sem elaboração de 

demonstrações financeiras e sem a aprovação dos sócios é irregular. Em assim sendo, os 

valores distribuídos a esse título não podem ser classificados como dividendos e, portanto, 

estão sujeitos à incidência do imposto de renda.  

 

2.5.3 CSLL – Contribuição social sobre o lucro líquido 

 

 A contribuição social sobre o lucro líquido tem fundamento de validade no art. 

195, I da CF. ANDRADE FILHO (2008, p. 567) afirma que, não obstante o CTN nada diga a 

respeito das contribuições em geral, não há dúvidas de que a elas devem ser aplicadas as 

normas gerais de direito tributário, previstas no art. 146 da CF. Para BARROS CARVALHO 

(2005, p. 1999), “as contribuições sociais são tributos que, como tais, podem assumir a 

feição de impostos ou de taxas”. 

 

 O critério material da regra-matriz de incidência da contribuição social sobre o 

lucro líquido é o lucro - aqui entendido como o resultado da exploração de uma atividade 

econômica sob a forma empresarial, em caráter permanente ou não (ANDRADE FILHO, 

2008, p. 567). O sujeito passivo dessa obrigação tributária serão as pessoas jurídicas 

domiciliadas no país ou a elas equiparadas. A base de cálculo da CSLL dependerá do regime 

de apuração - resultado ajustado, presumido ou arbitrado -, que sempre estará atrelado ao 



138 

 

 

regime adotado para cálculo e pagamento do IRPJ (ANDRADE FILHO, 2008, p. 571). A 

alíquota da CSLL é de 9% (nove por cento).  

 

 Se a sociedade empresária estiver sujeita ao regime de apuração pelo resultado 

ajustado, a base de cálculo da CSLL será o valor do lucro líquido com adições e exclusões 

previstas em lei. ANDRADE FILHO (2008, p. 572) critica o fato de a lei tributária não 

adotar integralmente o conceito de lucro líquido da lei societária (art. 191 da LSA), pois, 

enquanto essa última estatui que o lucro líquido será o resultado do exercício menos a) o 

valor dos prejuízos acumulados, b) o valor da provisão para imposto de renda, c) o valor das 

participações dos lucros atribuídos a administradores e empregados, a primeira não admite a 

dedução da provisão para o imposto de renda, tampouco a dedução integral do valor dos 

prejuízos.  

 

 O pagamento de dividendos não constitui hipótese de incidência da regra-

matriz da contribuição social sobre o lucro líquido. Contudo, a existência de lucros 

distribuíveis na pessoa jurídica constitui fato gerador do imposto, o qual, a depender do 

regime de apuração, incidirá sobre o resultado ajustado
193

, o presumido ou arbitrado. 

 

2.5.4 Indedutibilidade da base de cálculo do IRPJ/CSLL 

 

 Como visto, atualmente, os valores distribuídos pela sociedade empresária –

regida pelo lucro real, ou pelo presumido, ou pelo arbitrado, ou por SIMPLES - a título de 

dividendos estão isentos de imposto de renda, em razão de o acréscimo patrimonial 

decorrente do lucro já ter sido tributado na pessoa jurídica pagadora de dividendos. De outro 

lado, o pagamento de dividendos não é hipótese de incidência da CSLL, já que a receita 

decorrente do recebimento de dividendos não faz parte da base de cálculo da referida 

contribuição, ainda que tenham sido distribuídos para uma pessoa jurídica. 

 

 Destarte, os valores distribuídos a título de dividendos não podem ser 

deduzidos da base de cálculo do imposto de renda pessoa jurídica e da contribuição social 

                                                 
193

 Andrade Filho (2008, p. 572) destaca que a lei tributária não adota plenamente o conceito de lucro líquido 

previsto no art. 191 da LSA, na medida em que não permite a dedução da provisão para o imposto de renda, 

tampouco a dedução integral do valor dos prejuízos. 



139 

 

 

sobre o lucro líquido, pois, nessa hipótese, a sociedade não estaria tendo o seu acréscimo 

patrimonial tributado. 

 

2.5.5 PIS/PASEP E COFINS 

 

 A Lei 9.718/98 institui o alargamento da base de cálculo do PIS/PASEP e da 

COFINS, que deixou de ser o faturamento da pessoa jurídica e passou a ser a totalidade das 

receitas auferidas. A lei, no inciso II, do § 2º do art. 3º - com redação dada pela Medida 

Provisória n. 2158-35/2001 -, isenta, expressamente, os lucros e dividendos derivados de 

investimentos que tenham sido computados como receita. Essa isenção foi mantida tanto na 

Lei 10.637/02, que institui a não cumulatividade do PIS/PASEP (alínea “b”, do inciso V do § 

3º do art. 1º ), como na Lei 10.833/03, que instituiu a não cumulatividade da COFINS. Desse 

modo, sobre a distribuição de dividendos, mesmo após o novo regime de não cumulatividade 

criado, não há que se falar em incidência das referidas contribuições. 

 

2.5.6 Tributação dos dividendos no direito comparado 

 

 Nos Estados Unidos, apesar das críticas, os dividendos distribuídos são 

tributados, independentemente da tributação dos lucros ocorrida na pessoa jurídica. 

MOMBRUN (2006, p. 25) explica que o sistema tributário americano tributa duas vezes o 

acréscimo patrimonial obtido pela sociedade: inicialmente, no âmbito da companhia e, 

posteriormente, no âmbito do acionista. Segundo o autor, o Congresso americano vem 

tentando, por meio da diminuição das alíquotas dos impostos sobre dividendos, diminuir os 

efeitos da dupla tributação. 

 

 Na Argentina, a ley de impuestos a las ganancias
194

 isenta os dividendos 

recebidos pela pessoa física ou jurídica do pagamento de imposto de renda. Conforme estatui 

o artigo 46 do referido dispositivo: “Los dividendos, asi como las distribuciones en acciones 

provenientes de revalúos o ajustes contables, no serán incorporados por sus beneficiários en 

la determinación de su ganancia neta.” FERNÁNDEZ (2002, p. 81) adverte que os 

dividendos, do ponto de vista econômico, são um investimento como outro qualquer, como 

por exemplo, os juros. Contudo, a legislação lhes dá um tratamento especial, principalmente 

                                                 
194

 Lei argentina n.20.628/74. 
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porque os dividendos não são uma criação de renda nova, mas apenas de distribuição de uma 

renda já instituída e tributada no âmbito da sociedade. Portanto, não se revela justa a sua 

tributação em duplicidade
195

  

 

 Na Itália, o tratamento tributário dos dividendos sofreu uma reforma em 2004, 

passando do regime da imputação para o regime da isenção. Contudo, essa isenção não é 

plena; houve, em verdade, uma redução da base de cálculo do imposto de renda sobre os 

dividendos que somente incidirá sobre 5% dos valores distribuídos. Essa regra é excetuada 

quando os dividendos pagos são oriundos de sociedades com sede em paraíso fiscal, quando 

não há qualquer isenção
196

. 

 

                                                 
195

 “Desde el punto de vista económico los dividendos son, para sus preceptores, la renta originada en una 

inversión y, por tanto, no se diferencian mayormente de los intereses, regalías y otros conceptos incluidos en la 

base del impuesto. Pese a ello muchas legislaciones le acuerdan tratamientos especiales, distintos de los de 

otros resultados de inversiones; la causa está en que la fuente de la renta  - la sociedad que los distribuye – es 

sujeto de otro impuesto, el impuesto a la renta societaria y algunos sostienen que los dividendos, al haber 

pagado ya ese impuesto en cabeza de la sociedad, no es justo que se vuelvan a gravar en cabeza del inversor, 

habida cuenta que se trata sólo de una distribución y no de una creación de nueva renta.” 
196

 Segundo defende PETRANGELLI (2008, p. 94), “La Riforma Ires del 2004 (attuata con il D.Lgs. 12 

diciembre 2003 n. 344) ha radicalmente modificato, como è noto, la filosofia di fondo della tassazione dei 

dividendo, passando dal metodo dell´imputazione al metodo dell´esencione, e recependo in tal modo il principio 

secondo o cui l´utile viene tassato exclusivamente presso il soggetto che lo ha realmente prodotto con 

irrilevanza del sucesivo trasferimento dello stesso utile ai soci.” 
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CAPÍTULO 3 - JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO 

 

 O objetivo do presente capítulo é explorar o instituto dos juros sobre o capital 

próprio, utilizando-se das premissas fixadas no capítulo primeiro. Faremos um contraponto 

dos dividendos abordados no capítulo segundo com o os juros sobre o capital próprio 

enfrentados neste capítulo terceiro, destacando semelhanças e diferenças, notadamente 

quanto à natureza jurídica de ambos e aos aspectos societários e tributários. 

 

3.1 Histórico 

 

 BRANCO (2004, p. 111) esclarece que os juros sobre o capital próprio tem 

previsão no ordenamento jurídico brasileiro desde a década de 60, com a Lei 4.506/64. 

COELHO (2000, p. 39) assevera que a possibilidade de pagamento de juros sobre o capital 

da pessoa jurídica não é nova, pois já existia no Decreto-Lei 2.627/40 e também na Lei 

5.764/74. 
 
 

 

 O Decreto-Lei 2.627/40 estabelecia na alínea “e”, § 1º do artigo 129 os 

chamados “juros de construção”, que poderiam ser pagos aos acionistas no período que 

antecedia as operações sociais, cujo estatuto deveria prever o prazo para a amortização e a 

taxa de juros que não poderia exceder a 6% ao ano: 

 

 Artigo 129. No fim de cada ano ou exercício social, proceder-se-á a 

balanço geral, para a verificação dos lucros ou prejuízos.  

      § 1º Feito o inventário do ativo e passivo, a estimação do ativo 

obedecerá às seguintes regras: 

      a) os bens, destinados à exploração do objeto social, avaliar-se-ão pelo 

custo de aquisição. Na avaliação dos que se desgastam ou depreciam com o 

uso ou pela ação ao tempo ou de outros fatores, atender-se-á à 

desvalorização respectiva, devendo ser criados fundos de amortização para 

assegurar-lhes a substituição ou a conservação do valor; 

      b) os valores mobiliários, matéria prima, bens destinados à alienação, 

ou que constituem produtos ou artigos da indústria ou comércio da 

sociedade, podem ser estimados pelo custo de aquisição ou de fabricação, 

ou pelo preço corrente no mercado ou Bolsa. Prevalecerá o critério da 

estimação pelo preço corrente, sempre que este for inferior ao preço do 

custo. Quando o preço corrente ou venal estiver acima do valor do custo de 

aquisição ou fabricação, se avaliados os bens pelo preço corrente, a 

diferença entre este e o preço do custo não será levada em conta para a 

distribuição de dividendos, nem para as percentagens referentes aos fundos 

de reserva; 
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      c) não se computarão no ativo os créditos prescritos ou de difícil 

liquidação, salvo se houver, quanto aos últimos, reserva equivalente; 

      d) entre os valores do ativo poderão figurar as despesas de instalação 

da sociedade, desde que não excedam de 10 % (dez por cento) do capital 

social e sejam amortizadas anualmente;  

        e) nas despesas de instalação deverão ser incluidos os juros pagos 

aos acionistas durante o período que anteceder o início das operações 

sociais. Os estatutos fixarão a taxa de juro, que não poderá exceder de 6 % 

(seis por cento) ao ano, e o prazo para a amortização. (grifo nosso) 

 

 No entanto, boa parte da doutrina, de forma acertada, entende que os juros 

referenciados na antiga legislação do anonimato nada mais eram do que dividendos 

antecipados, notadamente em razão da impossibilidade de se receber juros sobre algo que 

não mais é da sua propriedade. 

 

 De fato, MARTINS (1984, v. 2, p. 721-722), ao mencionar o pagamento dos 

“juros” previstos na legislação do anonimato de 1940, defende a impropriedade do termo 

“juros” para se denominar o que em verdade são dividendos antecipados. Conforme o autor: 

 

No regime do Decreto-lei n. 2.627/40, o artigo 129, letra e, transformado 

em § 1º por determinação da Lei n. 5.589, de 3.7.70, permitia o pagamento 

de juros, até o máximo de 6% ao ano, aos acionistas, enquanto a 

companhia não oferecesse dividendos. Tais juros seriam incluídos nas 

despesas de instalação. 

Embora denominados de „juros‟, constituíam tais rendimentos verdadeiros 

dividendos pagos antecipadamente e amortizáveis em prazo a ser fixado 

nos estatutos. 

 

 Sobre a mesma temática, FERREIRA (1965, p. 586) afirma:  

 

Trata-se, evidentemente, de eufemismo. Não faz o acionista empréstimo à 

sociedade. Entrega-lhe, realizando ações, que subscreveu o que se obrigou 

a transferir do seu patrimônio social. Subscrevendo-as, obrigou-se a pagar 

o valor delas ou a prestar o fato ou transferir à sociedade os bens ou 

direitos prometidos. Assim, obrigando-se  e até que realize o prometido, é 

devedor da sociedade. Não é seu credor. Não sendo credor, lugar não há 

para obter o pagamento de juros, que mais não são, em verdade, do que o 

preço do aluguel do capital mutuado ou cedido temporariamente. Tanto 

mais, e é de salientar, que sua contribuição se destina à prática das 

operações sociais, de que devem resultar os lucros esperados pelo 

empreendimento. O juro, aludido no texto, não passa de dividendo 

antecipadamente pago e amortizável em prazo a ser fixado nos estatutos. 

Dividendo fictício, portanto. Se, realmente, as operações se frustrarem e o 

juro legal (há de ter certamente, este qualificado) for pago, isso poderá ter 

importado no desfalque do capital social e, não poucas vezes, contribuído 

para o insucesso da empresa. 
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 A Lei n. 4.506/64, que tratava do imposto de renda, mencionava a 

possibilidade de pagamento de juros sobre o capital social, os quais não seriam admitidos 

como custos ou despesas operacionais, salvo nas cooperativas e até o limite de 12% (doze 

por cento ao ano): 

 

Artigo 49. Não serão admitidas como custos ou despesas operacionais as 

importâncias creditadas ao titular ou aos sócios da emprêsa, a título de 

juros sôbre o capital social, ressalvado o disposto no parágrafo único dêste 

artigo. 

Parágrafo único. São admitidos juros de até 12% (doze por cento) ao ano 

sobre o capital, pagos pelas cooperativas de acôrdo com a legislação em 

vigor. 

 

 Também a Lei das Cooperativas (5.764/71) prevê, no § 3º do artigo 24, a 

possibilidade de pagamento de juros aos seus associados à taxa de no máximo 12% ao ano, 

que incidiriam sobre a parte integralizada: 

 

Artigo 24. O capital social será subdividido em quotas-partes, cujo valor 

unitário não poderá ser superior ao maior salário mínimo vigente no País. 

§ 1º Nenhum associado poderá subscrever mais de 1/3 (um terço) do total 

das quotas-partes, salvo nas sociedades em que a subscrição deva ser 

diretamente proporcional ao movimento financeiro do cooperado ou ao 

quantitativo dos produtos a serem comercializados, beneficiados ou 

transformados, ou ainda, em relação à área cultivada ou ao número de 

plantas e animais em exploração. 

 § 2º Não estão sujeitas ao limite estabelecido no parágrafo anterior as 

pessoas jurídicas de direito público que participem de cooperativas de 

eletrificação, irrigação e telecomunicações. 

 § 3° É vedado às cooperativas distribuírem qualquer espécie de benefício 

às quotas-partes do capital ou estabelecer outras vantagens ou privilégios, 

financeiros ou não, em favor de quaisquer associados ou terceiros 

excetuando-se os juros até o máximo de 12% (doze por cento) ao ano 

que incidirão sobre a parte integralizada.(grifo nosso) 

 

 Apesar das previsões acima, em nenhuma das hipóteses foi usado o termo 

“juros sobre o capital próprio”, tampouco, condicionado o seu pagamento à existência de 

lucros e limitado o seu valor em razão da correção pela TJLP da conta do patrimônio líquido 

no período. Isso nos leva a crer que os juros sobre o capital próprio, na forma como 

estabelecidos, são realmente uma criação da Lei 9.249/95, conforme previsto no artigo 9°, 

cuja redação original era: 

 

Artigo 9º A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do 

lucro real, os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, 
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sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados 

sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, 

da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP. 

§ 1º O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à 

existência de lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros 

acumulados, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros 

a serem pagos ou creditados. 

§ 2º Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à 

alíquota de quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao 

beneficiário. 

§ 3º O imposto retido na fonte será considerado: 

        I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de 

beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real; 

        II - tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou 

pessoa jurídica não tributada com base no lucro real, inclusive isenta, 

ressalvado o disposto no § 4º; 

§ 4º No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro 

presumido ou arbitrado, os juros de que trata este artigo serão adicionados 

à base de cálculo de incidência do adicional previsto no § 1º do artigo 3º. 

§ 5º No caso de beneficiário sociedade civil de prestação de serviços, 

submetida ao regime de tributação de que trata o artigo 1º do Decreto-Lei 

nº 2.397, de 21 de dezembro de 1987, o imposto poderá ser compensado 

com o retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos sócios 

beneficiários. 

§ 6º No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro 

real, o imposto de que trata o § 2º poderá ainda ser compensado com o 

retido por ocasião do pagamento ou crédito de juros, a título de 

remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou acionistas. 

§ 7º O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título de 

remuneração do capital próprio, poderá ser imputado ao valor dos 

dividendos de que trata o artigo 202 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 

1976, sem prejuízo do disposto no § 2º. 

§ 8º Para os fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, não será 

considerado o valor de reserva de reavaliação de bens ou direitos da pessoa 

jurídica, exceto se esta for adicionada na determinação da base de cálculo 

do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. 

§ 9º À opção da pessoa jurídica, o valor dos juros a que se refere este artigo 

poderá ser incorporado ao capital social ou mantido em conta de reserva 

destinada a aumento de capital, garantida sua dedutibilidade, desde que o 

imposto de que trata o § 2º, assumido pela pessoa jurídica, seja recolhido 

no prazo de 15 dias contados a partir da data do encerramento do período-

base em que tenha ocorrido a dedução dos referidos juros, não sendo 

reajustável a base de cálculo nem dedutível o imposto pago para fins de 

apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o 

lucro líquido.  

§ 10. O valor da remuneração deduzida, inclusive na forma do parágrafo 

anterior, deverá ser adicionado ao lucro líquido para determinação da base 

de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido.  
 

 Posteriormente, a Lei 9.430/96 alterou o artigo 9° da Lei 9.249/95, para incluir 

as seguintes alterações: 1) possibilidade de pagamento de juros sobre capital próprio contra 

reserva de lucros - nova redação do parágrafo primeiro; 2) exclusão dos juros sobre capital 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2397.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2397.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm#art202.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm#art202.
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próprio recebidos por pessoa jurídica sujeita ao regime do lucro presumido ou arbitrado da 

base de cálculo do adicional de imposto de renda - revogação do parágrafo quarto; c) 

exclusão dos juros sobre o capital próprio pagos da base de cálculo da CSLL - revogação dos 

parágrafos 9° e 10. Em razão de tais modificações, o artigo passou a vigorar com as 

seguintes modificações: 

 

Artigo 9º A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do 

lucro real, os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, 

sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados 

sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, 

da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP. 

§ 1º O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à 

existência de lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros 

acumulados e reservas de lucros, em montante igual ou superior ao valor 

de duas vezes os juros a serem pagos ou creditados.(Redação dada pela Lei 

nº 9.430, de 1996) 

§ 2º Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à 

alíquota de quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao 

beneficiário. 

§ 3º O imposto retido na fonte será considerado: 

        I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de 

beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real; 

        II - tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou 

pessoa jurídica não tributada com base no lucro real, inclusive isenta, 

ressalvado o disposto no § 4º; 

§ 4º No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro 

presumido ou arbitrado, os juros de que trata este artigo serão adicionados 

à base de cálculo de incidência do adicional previsto no § 1º do artigo 3º. 

(Revogado pela Lei nº 9.430, de 1996) 

§ 5º No caso de beneficiário sociedade civil de prestação de serviços, 

submetida ao regime de tributação de que trata o artigo 1º do Decreto-Lei 

nº 2.397, de 21 de dezembro de 1987, o imposto poderá ser compensado 

com o retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos sócios 

beneficiários. 

§ 6º No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro 

real, o imposto de que trata o § 2º poderá ainda ser compensado com o 

retido por ocasião do pagamento ou crédito de juros, a título de 

remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou acionistas. 

§ 7º O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título de 

remuneração do capital próprio, poderá ser imputado ao valor dos 

dividendos de que trata o artigo 202 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 

1976, sem prejuízo do disposto no § 2º. 

§ 8º Para os fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, não será 

considerado o valor de reserva de reavaliação de bens ou direitos da pessoa 

jurídica, exceto se esta for adicionada na determinação da base de cálculo 

do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. 

§ 9º À opção da pessoa jurídica, o valor dos juros a que se refere este artigo 

poderá ser incorporado ao capital social ou mantido em conta de reserva 

destinada a aumento de capital, garantida sua dedutibilidade, desde que o 

imposto de que trata o § 2º, assumido pela pessoa jurídica, seja recolhido 

no prazo de 15 dias contados a partir da data do encerramento do período-

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9430.htm#art78
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9430.htm#art78
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9430.htm#art88xxvi
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2397.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2397.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm#art202.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm#art202.
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base em que tenha ocorrido a dedução dos referidos juros, não sendo 

reajustável a base de cálculo nem dedutível o imposto pago para fins de 

apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o 

lucro líquido. (Revogado pela Lei nº 9.430, de 1996) 

§ 10. O valor da remuneração deduzida, inclusive na forma do parágrafo 

anterior, deverá ser adicionado ao lucro líquido para determinação da base 

de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido. (Revogado pela Lei 

nº 9.430, de 1996) 

 

 Os juros sobre o capital próprio, estipulados na Lei 9.249/95, surgiram como 

forma de “compensar” os acionistas pela extinção da correção monetária das demonstrações 

financeiras, prevista no artigo 4º, conforme segue: 

 

Artigo 4°. Fica revogada a correção monetária das demonstrações financeiras 

de que tratam a Lei n. 7.799, de 10 de julho de 1989 e o artigo 1° da Lei n. 

8.200, de 28 de junho de 1991. 

Parágrafo único. Fica vedada a utilização de qualquer sistema de correção 

monetária de demonstrações financeiras, inclusive para fins societários. 

 

 CARVALHOSA (2009, v. 1, p. 148-149) assinala que “esta era uma das 

formas de aumento do capital social, em que não havia entrada efetiva de bens ou moeda 

corrente, mas apenas adequação do seu valor real, em caso de depreciação da moeda 

corrente nacional”. ELZIRIK (1998, p. 55) amplia essa compreensão: 

 

A extinção de correção monetária constitui medida que poderia resultar, a 

longo prazo, numa disparidade entre lucros apurados e patrimônio líquido, 

persistindo uma taxa de inflação de cerca de 10% ao ano como ocorre 

atualmente.  

A própria Lei n. 9.249/95, em seu artigo 9º, estabeleceu mecanismos de 

“compensação”, visando a mitigar a distorção entre lucro e patrimônio 

líquido. 

A Lei n. 9.249/95, em seu artigo 9º, faculta a remuneração do capital próprio, 

a título de juros, até o limite anual da TJLP. A referida norma condiciona tal 

benefício à existência de lucros acumulados e reserva de lucros, em montante 

igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou 

creditados. 
 

 Para o jurista, o § 3º do artigo 17 da LSA, quando da edição da Lei 9.457 de 

05 de maio de 1997, cometeu um equívoco de técnica legislativa, já que a correção monetária 

das demonstrações financeiras já havia sido extinta com o advento da Lei 9.249/95. O erro, 

cometido pelo legislador de 1997, não foi repetido pelo legislador de 2001, quando editou a 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9430.htm#art88xxvi
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9430.htm#art88xxvi
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9430.htm#art88xxvi
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lei 10.303, suprimindo, das demonstrações financeiras, qualquer referência em relação à 

correção monetárias
197

. 

 

 CARVALHOSA (2009, v. 1, p. 221) explica que os juros sobre o capital 

próprio têm duas funções. A primeira é beneficiar a companhia pagadora com uma parcela 

de dividendos dedutível da base de cálculo do IRPJ, limitada à variação anual da TJLP. A 

segunda é a compensação pela extinção da possibilidade de correção monetária do 

patrimônio líquido, o que a longo prazo representaria uma desproporção entre as contas do 

patrimônio líquido e dos lucros acumulados. 

 

3.2 Conceito 

 

 A legislação não apresenta um conceito de juros sobre o capital próprio, 

tampouco conceitua o termo juros.  O artigo 591 do CC associa os juros ao mútuo que é 

operação de crédito viabilizada, mediante o empréstimo de coisas fungíveis. PONTES DE 

MIRANDA (1971, T. XXIV, p. 25/15) define que “juros é o que o credor pode exigir pelo 

fato de ter prestado ou de não ter recebido o que se lhe devia prestar”. Para SERPA LOPES 

(1995, p. 66), “os juros são a compensação ministrada pelo devedor ao credor em razão do 

uso de uma quantidade de coisas fungíveis, ou a remuneração que o credor pode exigir, 

para privar-se de uma soma em dinheiro que adiantou ao devedor”. 

 

 PEREIRA (2004, v. 2, p. 123) também apresenta sua definição: “chamam-se 

juros as coisas fungíveis que o devedor paga ao credor, pela utilização de coisas da mesma 

espécie a este devidas”. Pode, portanto, consistir em qualquer coisa fungível, embora 

frequentemente a palavra juro venha mais associada ao débito de dinheiro, como acessório 

de uma obrigação principal pecuniária. 

 

 Partindo desses conceitos de juros, pode-se afirmar que no termo juros sobre o 

capital próprio há uma redundância. Com efeito, os juros serão sempre do capital próprio 

para o credor. Não há possibilidade de um sujeito de direito receber juros do capital - ou de 

                                                 
197

 “§ 3º Os dividendos, ainda que fixos ou cumulativos, não poderão ser distribuídos em prejuízo do capital 

social, salvado quando, em caso de liquidação da companhia, essa vantagem tiver sido expressamente 

assegurada” (redação dada pela Lei 10.303/01). 
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qualquer outra coisa fungível - de terceiro, salvo se este os cedeu para aquele, hipótese na 

qual passaria a ser de capital próprio e não de terceiro. 

 

 O termo “juros sobre o capital próprio” foi introduzido pela lei sem qualquer 

rigor técnico, razão pela qual são imensas as dificuldades de conceituação e de 

individualização da sua natureza jurídica
198

. Pela análise da exposição de motivos da Lei 

9.245/95, percebe-se que o objetivo do legislador ao editar a norma foi o de compatibilizar o 

tratamento do que ele chamou de “diversos tipos de rendimento do capital”, entre os quais: 

a) a remuneração do capital próprio investido na atividade produtiva; b) dividendos
199

. Quer 

dizer, o próprio legislador classifica os juros sobre o capital próprio como espécie de 

rendimento de capital em razão da sua participação em atividade produtiva - melhor seria 

exploração de atividade econômica.  

 

 Contudo, a normatização do que ele chamou de “espécie de rendimento do 

capital” afastou o instituto criado da caracterização dos juros tradicionalmente conhecidos 

pela doutrina - aqui entendidos como remuneração do credor, pela privação de determinada 

coisa fungível de sua propriedade, num determinado tempo - e aproximou-o da 

caracterização dos dividendos - aqui entendidos como parte do lucro líquido que cabe a cada 

acionista. Essa aproximação deveu-se, sobretudo, à exigência de existência de lucros, ainda 

que na conta de lucros acumulados, para pagamento do referido instituto, e à possibilidade de 

imputação dos valores pagos ao dividendo mínimo obrigatório das sociedades anônimas, o 

que o descaracteriza completamente como juros.  

 

 Ademais, não se pode perder de vista que, uma vez constituída a sociedade 

com a subscrição e integralização do capital social pelos sócios, os valores ali 

empreeendidos, em razão do princípio da separação patrimonial, deixam de ser de 

                                                 
198

 Segundo XAVIER (1997, p. 11), “O artigo 9° da Lei n. 9.249/95 não criou uma nova figura jurídica de 

direito privado, tendo-se limitado  a estabelecer um regime fiscal opcional, até certo limite, dos lucros 

distribuíveis para a pessoa jurídica”. 
199

 Exposição de motivos da Lei 9.249/95 “[...} 10. Com vistas a equiparar a tributação dos diversos tipos de 

rendimentos do capital, o Projeto introduz a possibilidade de remuneração do capital próprio investido na 

atividade produtiva, permitindo a dedução dos juros pagos aos acionistas, até o limite da variação da Taxa de 

Juros de Longo Prazo – TJLP, compatibiliza as alíquotas aplicáveis aos rendimentos provenientes de capital de 

risco aquelas pelas qual são tributados os rendimentos do mercado financeiro, desonera os dividendos; caminha 

na direção da equalização do tratamento tributário do capital nacional e estrangeiro; e revoga antiga isenção 

do imposto de renda incidente sobre a remessa de juros para o exterior, prevista no Decreto-Lei n. 1.215, de 

1972 (arts. 9° a 12, § 2° do artigo 13, artigo 28 e inciso I do artigo 32), a fim de que não ocorra qualquer 

desarmonia no tratamento tributário que se pretende atingir, igualando-se, para este fim, o aplicador nacional e 

estrangeiro”. 
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propriedade dos sócios e passam a ser de propriedade da pessoa jurídica criada. É outro fator 

que demonstra a impropriedade do termo. De fato, após a constituição da sociedade, os 

sócios não são mais proprietários do capital investido, mas de cotas ou ações que lhes 

atribuem direitos e obrigações, entre os quais o direito de participar nos lucros da sociedade. 

Assim, juros sobre o capital próprio são uma forma de participação do sócio no resultado da 

sociedade, sujeita a um regime fiscal diferenciado. 

 

3.3 Natureza Jurídica 

 

 Na doutrina, está longe a pacificação da natureza jurídica dos juros sobre 

capital próprio. Alguns fatores podem justificar a confusão doutrinária: 1. o fato de o 

conceito de juros não estar positivado no ordenamento jurídico brasileiro, o que leva a 

doutrina, muitas vezes, a ampliar o seu campo de abrangência; 2. a confusão trazida pela Lei 

9.249/95, que exige para o pagamento de juros sobre capital próprio a existência de lucros no 

período ou em contas de lucros acumulados ou em conta de reserva de lucros.  

 

 Outro fator importante sobre a natureza jurídica dos juros sobre o capital 

próprio está relacionado às consequências tributárias que advirão, a depender de qual seja a 

natureza jurídica do referido instituto. Assim, discute-se se os juros sobre o capital próprio 

são uma receita financeira para quem os recebe, ou se são uma receita não financeira 

decorrente da participação da pessoa recebedora no resultado da sociedade empresária 

pagadora.  

 

 Há, na doutrina, três posições sobre o tema. A primeira considera que os juros 

sobre o capital próprio são uma modalidade de dividendos e, portanto, devem ter o mesmo 

tratamento desses últimos. Para a segunda posição, os juros sobre o capital próprio têm 

natureza jurídica de juros e, nessa linha de pensamento, são receitas financeiras para as 

pessoas jurídicas beneficiárias do pagamento. A terceira posição entende que os juros sobre o 

capital próprio são uma espécie de participação no resultado da sociedade, sujeita a um 

regime fiscal diferenciado. 

 

 A polêmica que se instituiu sobre a natureza jurídica dos juros sobre o capital 

próprio está relacionada ao aparente conflito de normas que surgiu em razão da edição dos 
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seguintes atos normativos: 1) IN´s 11/96 e 41/98 da Receita Federal do Brasil; 2) 

Deliberação 207/96 da CVM; 3) Decretos 5.164/04 e 5.442/05 da Presidência da República. 

 

 Como visto, os juros sobre o capital próprio foram instituídos pela Lei 

9.249/95, com o intuito de compensar a extinção da correção monetária das demonstrações 

financeiras, tendo como premissas as seguintes características:  

 

1) Necessidade de existência de lucros no exercício ou na conta de lucros 

acumulados para a sua distribuição pelo menos duas vezes superior ao montante que será pago a 

título de juros sobre o capital próprio (§ 1° do artigo 9°);  

2) Possibilidade da pessoa jurídica pagadora sujeita ao regime do lucro real, 

deduzir da base de cálculo do IRPJ apenas, os valores pagos a título de juros sobre o capital próprio 

até o montante equivalente ao constante da conta do patrimônio líquido (excetuado o valor da reserva 

de reavaliação), corrigido pró rata dia pela TJLP, (caput do artigo 9° e § 8° do artigo 9°);  

3) Incidência de imposto de renda na fonte para os beneficiários dos valores 

pagos a título de juros sobre o capital próprio à alíquota de 15%, sendo que tal tributação: 3.1) 

definitiva para os beneficiários pessoas físicas ou jurídicas sujeitas os regime do lucro presumido ou 

arbitrado; 3.2) antecipação do devido na declaração de rendimentos para os beneficiários sujeitos ao 

regime do lucro real (§§ 2° e 3° do artigo 9°);  

4) Em relação às pessoas jurídicas sujeitas a apuração pelo lucro real ou as 

sociedades civis de prestação de serviços profissionais regulamentados
200

, possibilidade de 

compensação do imposto retido pela pessoa jurídica pagadora com o imposto a ser retido pela pessoa 

jurídica recebedora, quando do pagamento de juros sobre capital próprio a seus sócios (§§ 5° e 6° do 

artigo 9°); 5)  

5) Possibilidade de imputação dos juros sobre o capital próprio pagos aos 

dividendos obrigatórios previstos na LSA (§ 7 do artigo 9°);  

6) Integração da base de cálculo do adicional de IRPJ do valor juros recebidos 

pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime do lucro real ou presumido (§ 4° do artigo 9°);  

7) Na hipótese dos juros sobre o capital próprio serem incorporados ao capital 

social, reconhecimento da dedutibilidade do IRPJ apenas do valor pago sob esta rubrica, não sendo 

dedutíveis o valor do imposto pago, nem para o IRPJ, nem para a CSLL (§ 9° do artigo 9°);  

8) Não dedutibilidade dos valores pagos pela pessoa jurídica da sua base de 

cálculo da CSLL (§ 10 do artigo 9°). 

 

                                                 
200

 Artigo 1° do Decreto-Lei 2.397/87. 
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 A IN 11/96, de 21 de fevereiro de 1996, que regulamenta o disposto na Lei 

9.249/95, estabeleceu algumas premissas que não constavam na Lei. De fato, a citada 

instrução normativa determinou que o pagamento dos juros sobre o capital próprio deve 

observar o regime de competência, o que significa dizer que a possibilidade (prevista em lei) 

da dedutibilidade dos valores pagos, a título de juros sobre o capital próprio, até  montante 

do patrimônio líquido (excetuada a conta de reserva de reavaliação) corrigido pela TJLP, 

somente poderia se realizar considerando os lucros apurados no exercício, e não 

considerando os lucros acumulados ou constantes da reserva de lucros a realizar. Reza o 

artigo 29 da referida Instrução: 

 

Artigo 29. Para feito de apuração do lucro real, observado o regime de 

competência, poderão ser  deduzidos os juros pagos ou creditados 

individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de 

remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio 

líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo 

Prazo – TJLP. (grifo nosso) 

 

 A referida instrução normativa determinou que, quando o beneficiário do 

pagamento dos juros sobre o capital próprio for uma pessoa jurídica sujeita ao regime do 

lucro real, ela deverá contabilizar o recebimento como „receita financeira‟, assim como o 

valor do imposto de renda retido na fonte a compensar. Estatuiu, ainda, que os valores pagos 

a título de juros sobre capital próprio pela pessoa jurídica devem ser contabilizados por ela, 

para efeitos de dedutibilidade, como despesas financeiras in verbis: 

 

Artigo 29 omissis 

§ 10 O imposto incidente na fonte, assumido pela pessoa jurídica, será 

recolhido no prazo de quinze dias contados do encerramento do período-

base em que tenha ocorrido a dedução dos juros, sendo considerado: 

a) definitivo, nos casos de beneficiário pessoa física ou jurídica não 

submetida ao regime de tributação com base no lucro real, inclusive; 

b) como antecipação do devido na declaração, no caso de beneficiário 

pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro 

real 

§ 11 Na hipótese da alínea “b” do § anterior, a pessoa jurídica 

beneficiária deverá registrar, como receita financeira, o valor dos juros 

capitalizados que lhe couber e do imposto de renda na fonte a compensar. 

Artigo 30 omissis 

Parágrafo único – Para efeito de dedutibilidade na determinação do lucro 

real, os juros pagos ou creditados, ainda que imputados aos dividendos, 

ou quando exercida a opção de trata o § 1° do artigo anterior, deverão ser 

registrados em contrapartida de despesas financeiras.  (grifo nosso) 
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 Em conclusão, estabeleceu a IN 11/96 que os juros sobre o capital próprio 

pagos serão classificados como „despesas financeiras‟ para quem paga e como „receita 

financeira‟ para quem os recebe. 

 

 De outro turno, em 13 de dezembro de 1996, a CVM,  cumprindo a sua 

competência legal de regulamentar matérias referentes a LSA, emitiu a Deliberação 

207/2006, em que estabelece: 1) os juros sobre o capital próprio pagos ou  creditados pelas 

companhia abertas devem ser por elas contabilizados diretamente à conta de lucros 

acumulados, sem afetar o resultado do exercício; 2) os juros sobre o capital próprio recebidos 

pelas companhias abertas devem ser contabilizados por elas, da seguinte forma
201

:  

 

I – Os juros pagos ou creditados pelas companhias abertas, a título de 

remuneração do capital próprio, na forma do artigo 9° da Lei n. 9.249/95, 

devem ser contabilizados diretamente à conta de lucros acumulados, sem 

afetar o resultado do exercício; 

II – Os juros recebidos pelas companhias abertas, a título de remuneração 

do capital próprio, devem ser contabilizados da seguinte forma: 

a) como crédito da conta de investimentos, quando avaliados pelo 

método da equivalência patrimonial e desde que os juros sobre o 

capital próprio estejam ainda integrando o patrimônio líquido da 

empresa investida ou nos caso em que os juros recebidos já estiverem 

compreendidos no valor pago pela aquisição do investimento; e  

b) como receita, nos demais casos.(grifo nosso) 

 

 A referida deliberação também estabeleceu que os juros sobre o capital 

próprio, quando imputados aos dividendos mínimos obrigatórios, devem ser pelo valor 

líquido do imposto de renda. Nesta linha, ainda esclareceu que as disposições ali elencadas 

aplicar-se-iam exclusivamente às demonstrações financeiras elaboradas de acordo com a 

LSA, não implicando em alteração ou interpretação das disposições de natureza tributária, tal 

como pode ser observado nos seguintes dispositivos: 

 

                                                 
201

 Segundo ANDRADE FILHO (2008, p. 403) “A sistemática legal de avaliação de investimentos pelo 

chamado “ método da equivalência patrimonial” tem por função permitir que os resultados de uma sociedade 

que seja sócia ou acionista de outra, reflitam em cada balanço, o valor da participação nos lucros, prejuízos, ou 

qualquer outro acréscimo ao patrimônio líquido gerado por Reservas de Capital ou Reavaliação de bens, nas 

sociedades investidas.Esse reflexo é feito independentemente do fato de a investidora suportar prejuízos gerados 

pelas sociedades investidas e da efetiva distribuição ou emprego de lucros ou reservas.Desse modo, tanto a 

perda (prejuízo), quanto o ganho (lucros ou incrementos de reservas) devem ser contabilizados em ambas as 

empresas, mas com denominação e natureza jurídica diferentes. Na sociedade investida, esse ganho ou perda 

será computado no resultado do exercício ou diretamente na conta do patrimônio líquido, ao passo que na 

controladora o valor que lhe corresponder será sempre considerado como resultado de equivalência 

patrimonial”. 
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V – Os juros pagos ou creditados somente poderão ser imputados ao 

dividendo mínimo, previsto no artigo 202 da Lei 6.404/76, pelo seu valor 

líquido do imposto de renda na fonte 

VII – O disposto nesta Deliberação aplica-se, exclusivamente,  às 

demonstrações financeiras elaboradas na forma dos artigos 176 e 177 da 

Lei n. 6.404/76, não implicando alteração ou interpretação das 

disposições de natureza tributária. 

 

  

 A Lei 9.430/96 alterou algumas disposições da Lei 9.249/95, notadamente 

para: 1) incluir a possibilidade do pagamento de juros sobre o capital próprio à conta de 

reserva de lucros; 2) revogar o § 4° do artigo 9° da Lei 9.249/95, que estabelecia que os juros 

sobre o capital próprio recebidos por pessoa jurídica sujeita ao lucro presumido ou arbitrado 

constituíam-se como base de cálculo do adicional de imposto de renda; 3) determinar que os 

juros sobre o capital próprio recebidos por pessoa jurídica sujeita ao regime do lucro 

presumido ou arbitrado serão a estes lucros adicionados, para efeitos de apuração de imposto 

de renda; sendo certo que os valores retidos na fonte serão considerados „antecipação do 

devido‟ na declaração de rendimentos
202

; 4) revogar o § 9° do artigo 9° da Lei 9.249/95, que 

impunha indedutibilidade do imposto pago para fins de apuração do lucro real e da base de 

cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, na hipótese de os juros sobre o capital 

próprio serem destinados a aumento de capital social; 5) revogar o § 10 do artigo 9° da Lei 

9.249/95 que determinava que o valor dos juros sobre o capital próprio pagos deveriam ser 

adicionados ao lucro líquido para fins de determinação da base de cálculo da contribuição 

social sobre o lucro líquido. 

 

 A Lei n. 9.430/96 ainda revogou o artigo 1° do Decreto-Lei n. 2.397/87, que 

estabelecia a não incidência de imposto de renda sobre o lucro apurado pelas sociedades 

civis de prestação de serviços profissionais, relativos ao exercício de profissão legalmente 

regulamentada. Tal disposição revogou (tacitamente) o § 5° da Lei 9.249/95, pois o referido 

parágrafo restou inaplicável, por disciplinar os efeitos tributários do pagamento de juros 

sobre o capital próprio por aquelas sociedades sujeitas a um regime fiscal diferenciado
203

. 

                                                 
202

 Artigo 51 da Lei 9.430/96 “Art. 51. Os juros de que trata o art. 9° da Lei n. 9.249, de 26 de dezembro de 

1995, bem como os rendimentos e ganhos líquidos decorrentes de quaisquer operações financeiras, serão 

adicionados ao lucro presumido ou arbitrado, para efeito de determinação do imposto de renda devido. 

Parágrafo único. O imposto de renda incidente na fonte sobre os rendimentos de que trata este artigo será 

considerado como antecipação do devido na declaração de rendimentos.” 
203

 In casu, o artigo 1° do Decreto-Lei 2.397/97 estatui que o lucro apurado por estas sociedades estava isento de 

imposto de renda, in verbis:  “Artigo 1° A partir do exercício financeiro de 1989, não incidirá o Imposto de 

Renda das pessoas jurídicas sobre o lucro apurado, no encerramento de cada período-base, pelas sociedades 
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 A IN 41/98, da Receita Federal do Brasil, alterou o quanto disposto na IN 

11/96 estabelecendo em linhas gerais que: 1) considera-se creditado o valor dos juros sobre o 

capital próprio, quando a despesa for registrada na escrituração contábil da pessoa jurídica 

pagadora; 2) A utilização do valor creditado para aumento do capital social não prejudica o 

direito da pessoa jurídica pagadora de deduzir o valor pago, tanto da base de cálculo do 

imposto de renda pessoa jurídica, como da base de cálculo da contribuição social sobre o 

lucro líquido. Ainda reiterou o disposto no artigo 1° da IN 11/96 ao determinar que os 

valores recebidos pelos beneficiários pessoas jurídicas, sob esta rubrica, devem ser 

escriturados como receita, observando-se o regime de competência dos exercícios, como 

pode ser observado no seguinte dispositivo: 

 

Artigo 1º Para efeito do disposto no artigo 9º da Lei nº 9.249, de 26 de 

dezembro de 1995, considera-se creditado, individualizadamente, o valor 

dos juros sobre o capital próprio, quando a despesa for registrada. na 

escrituração contábil da pessoa jurídica, em contrapartida a conta ou 

subconta de seu passivo exigível, representativa de direito de crédito do 

sócio ou acionista da sociedade ou do titular da empresa individual. 

Parágrafo único. A utilização do valor creditado, líquido do imposto 

incidente na fonte para integralização de aumento de capital na empresa, 

não prejudica o direito a dedutibilidade da despesa, tanto para efeito do 

lucro real quanto da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro 

líquido. 

Artigo 4º Na hipótese de beneficiário pessoa jurídica o valor dos juros 

creditados ou pagos deve ser escriturado como receita, observado o regime 

de competência dos exercícios. 

   

 Por fim, os Decretos 5.164/04 e 5.442/05, ao reduzirem as alíquotas do 

PIS/PASEP e da COFINS a zero sobre as receitas financeiras das pessoas jurídicas sujeitas 

ao regime de incidência da não-cumulatividade determinaram que a redução de alíquotas  

não se aplicaria às receitas financeiras decorrentes de juros sobre o capital próprio
204

. 

                                                                                                                                                         
civis de prestação de serviços profissionais relativos ao exercício de profissão legalmente regulamentada, 

registradas no Registro Civil das Pessoas Jurídicas e constituídas exclusivamente por pessoas físicas 

domiciliadas no País.” 
204

 Artigo 1° do Decreto 5.164/04 “Ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o 

PIS/PASEP/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS incidentes sobre 

as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de incidência não-cumulativa das 

referidas contribuições. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica às receitas financeiras oriundas de 

juros sobre o capital próprio  e as decorrentes de operação de hedge.” 

   Artigo 1° do Decreto 5.442/05 “Ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o 

PIS/PASEP/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS incidentes sobre 

as receitas financeiras, inclusive decorrentes de operações realizadas para fins de hedge, auferidas pelas 

pessoas jurídicas sujeitas ao regime de incidência não-cumulativa das referidas contribuições. Parágrafo único. 

O disposto no caput: I não se aplica  aos juros sobre o capital próprio; II – aplica-se às pessoas jurídicas que 
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 Feita esta pequena digressão, sobre as principais normas que regulam o 

instituto, vamos analisar as peculiaridades de cada uma das posições referentes à natureza 

jurídica dos juros sobre o capital próprio. 

 

3.3.1 Juros sobre o capital próprio como modalidade de dividendos 

 

 CARVALHOSA (2009, v.1, p. 221) defende que  os juros sobre o capital 

próprio são modalidade de dividendos, que foi criada com o intuito de compensar as 

conseqüências que adviriam com a extinção da possibilidade de correção monetária das 

demonstrações financeiras. Segundo o autor, a prova de que os juros sobre o capital próprio 

são modalidade de dividendos está no próprio artigo 9° da Lei 9.249/95, que no seu § 7° faz 

referência expressa ao artigo 202 da LSA, a qual disciplina não só o dividendo obrigatório, 

como também o dividendo mínimo. Por outras palavras, o que a lei fez foi apenas permitir 

que, dentro do valor dos dividendos a serem distribuídos, uma parcela fosse referente a juros 

sobre o capital próprio. 

 

 Contudo, essa afirmação considera apenas os aspectos societários. Como 

afirmado no capítulo 2, os dividendos são uma espécie de distribuição dos lucros de uma 

sociedade aos seus sócios. Lucros e dividendos não são idênticos, embora estejam 

intimamente ligados. Enquanto o lucro é o resultado positivo da sociedade empresária, que 

se obtém da diferença entre todas as receitas geradas e todas as despesas, num determinado 

período; os dividendos são a distribuição deste resultado a cada sócio. O primeiro é o 

resultado da sociedade, o segundo é o resultado da sociedade, distribuído a cada um dos seus 

sócios. 

 

 COELHO (2000, p. 40) apresenta dois argumentos para refutar a 

caracterização dos juros sobre o capital próprio como espécie de dividendos. Primeiro, a 

possibilidade de imputação dos juros sobre o capital próprio aos dividendos obrigatórios 

previsto no artigo 202 da LSA demonstra que, se os primeiros fossem iguais a estes últimos, 

não haveria necessidade de tal disposição legal, já que eles já estariam incluídos entre os 

                                                                                                                                                         
tenham apenas parte de suas receitas submetidas ao regime de incidência não-cumulativa da Contribuição para 

o PIS/PASEP/PASEP e da COFINS.” 
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dividendos obrigatórios. Segundo, o regime tributário diferenciado para ambos os institutos 

afasta qualquer dúvida sobre a distinção entre um e outro.  

 

 Com efeito, se fossem institutos iguais, em razão do princípio constitucional 

da isonomia, não poderiam ter tratamento distintos. Enquanto o artigo 9° da Lei 9.249/95 

estabelece que os juros sobre o capital próprio recebidos sofreram a incidência de imposto de 

renda na fonte à alíquota de 15%, o artigo 10 do mesmo diploma legal, estatui a isenção de 

imposto de renda dos valores recebidos a título de dividendos
205

.  

 

3.3.2 Juros sobre capital próprio como espécie de juros 

 

 OLIVEIRA (1998, p. 114) entende que os juros sobre capital próprio têm 

natureza de juros, em razão do regime jurídico diferenciado em relação aos dividendos, os 

quais tem características específicas: 

 

Trata-se de possibilidade da pessoa jurídica remunerar os participantes no 

seu capital social através do pagamento de juros, e não de dividendos. 

Pode-se ver pelas disposições do artigo 9º da Lei n. 9.249 que, não apenas 

pelo título jurídico a eles conferido, mas também por todo o regime 

jurídico a que se submetem, que se trata propriamente de juros 

remuneratórios do capital, embora com características específicas, e 

distintos da participação nos resultados que a lei regula como dividendos. 

 

 SILVA (1997, p. 80) aduz que não há como se discutir, ante a expressa 

determinação da lei, que a natureza jurídica dos juros sobre o capital próprio é de “juro”, 

razão pela qual se assim não for considerado, poderá não haver reconhecimento por parte da 

fiscalização da Receita Federal da possibilidade de dedução do valor pago das bases de 

cálculos do IRPJ e da CSLL. 

 

 Na mesma esteira, ANDRADE FILHO (2006,  p. 66) defende que os juros 

sobre o capital próprio tem natureza de juros, em razão de serem compensatórios do 

empréstimo realizado pelo sócio ou acionista à sociedade, quando da integralização do 

                                                 
205

 A Lei 9.249/95, no Art. 9°, em seu parágrafo segundo, disciplina que:“Os juros ficarão sujeitos à incidência 

do imposto de renda na fonte à alíquota de quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário” 

Art. 10 da Lei 9.249/95 “Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir 

do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, 

presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte, nem integrarão a base 

de cálculo do imposto de renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou no exterior”. 
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capital social. Assim, quando a assembléia geral delibera a distribuição de juros sobre o 

capital próprio não está determinando a distribuição de lucro gerado pela atividade 

empresarial, mas sim a compensação pelo empréstimo feito. 

 

 Essa posição, também acolhida pela Receita Federal, nas IN 11/96 (artigo 30) 

e 41/98 (artigo 4º) é fundamentada, principalmente, em razão da possibilidade de dedução 

dos valores pagos a título de juros sobre capital próprio da base de cálculo do IRPJ e da 

CSLL, com a classificação contábil destes como despesa (para quem paga). Desse modo, os 

juros sobre o capital próprio tem natureza de juros e, por isso, devem também ser 

contabilizados como receitas financeiras para quem recebe. 

  

 Entretanto, XAVIER (1997, p. 7) assevera que a chamada remuneração sobre 

o capital próprio não tem natureza de juro, na medida em que tal remuneração não tem a sua 

origem numa operação de crédito, entendida como uma obrigação de restituir dinheiro 

entregue a título de antecipação. Os equivocadamente nominados “juros” são calculados 

sobre o patrimônio líquido que é uma conta do passível não exigível da pessoa jurídica
206

. Se 

juros efetivamente fossem, deveriam ter o seu cálculo sobre uma conta do passível exigível, 

ainda que circulante ou a longo prazo. Nesta linha, Silva (2000, p. 67) aduz que “JCP é 

rendimento muito particular derivado de participação societária e não de um negócio do 

tipo que se formaliza propriamente num contrato, unilateral ou bilateral.” 

 

 Aliás, o próprio OLIVEIRA (1998, p. 114) ao caracterizar o regime dos juros, 

distancia-os dos juros sobre o capital próprio, quando aduz que “os juros são remuneratórios 

de recursos financeiros colocados temporariamente à disposição de outrem, independendo 

dos riscos dos empreendimentos do tomador, sendo ganhos pelos simples decurso do tempo, 

e tendo por base o próprio valor do capital entregue.”  

  

 Neste sentido, GOMES (2005, p. 65), ao traçar os elementos característicos 

dos juros, sentencia que os juros pressupõem a existência de uma dívida de capital, de 

nascimento coetâneo e equivalente a uma fração do capital devido.  Já para WALD (1979, p. 

97), os juros têm natureza jurídica de frutos civis, acessórios do capital.  

 

                                                 
206

 Artigo. 178, § 2°, b da LSA. 
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 BRANCO (2004, p. 113) afirma que, não obstante o instituto dos juros sobre o 

capital próprio tenha sido nominado de “juros”, tal fato é irrelevante para caracterizar o 

regime jurídico do mesmo. Aliás, nesta mesma direção está o artigo 4° do CTN, ao assegurar 

que a natureza jurídica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, 

sendo irrelevante para qualificá-la a sua denominação e demais características formais, 

adotadas pela lei. 

 

 Conforme preleciona SOUZA (2005, p. 27), ao condicionar o pagamento dos 

juros sobre o capital próprio à previa existência de lucros, a legislação conferiu ao instituto 

uma natureza jurídica distinta da natureza dos juros, os quais são ou uma remuneração do 

capital mutuado ou uma penalidade em razão da mora no cumprimento das obrigações. 

 

 Portanto, no nosso entender, os juros sobre o capital próprio, apesar de serem 

nominados de “juros” pela Lei 9.249/95, não tem natureza de juros. Isto porque o seu 

pagamento está condicionado a situações (necessidade de existência de lucros, ainda que na 

conta de lucros acumulados ou de reserva de lucro, limitação de pagamento ao valor da conta 

do patrimônio líquido, subtraída da reserva de reavaliação, corrigida pela TJLP) que são 

totalmente estranhas ao regime geral dos juros.  

 

 Ademais, o fato de a lei denominar de juros o montante pago aos sócios pela 

remuneração do capital próprio integralizado numa sociedade não quer dizer que essa 

remuneração, não obstante tenha sido chamada de “juros” tenha o mesmo regime jurídico da 

remuneração paga a terceiros não-sócios, que emprestaram dinheiro à sociedade.  

 

3.3.3 Juros sobre capital próprio como resultado distribuível sujeito a regime fiscal 

especial 

 

 XAVIER (1997, p. 5-6) defende que os juros sobre capital próprio têm 

natureza de resultado distribuível, sujeito a regime fiscal especial.  Para o referido autor, se 

este resultado distribuível, sujeito a regime fiscal especial, pode ser imputado aos dividendos 

obrigatórios, então os juros sobre o capital próprio têm natureza substancial de dividendos. 

Além disso,  não há como se desprezar que a fonte da obrigação de pagar dividendos ou 

juros sobre o capital próprio reside no mesmo fato, qual seja, a existência de lucros no 

exercício, na conta de lucros acumulados ou na conta de reserva de lucros. 
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 SALLES (2004, p. 111) assevera que os juros sobre o capital próprio tem uma 

natureza bastante peculiar e, apesar da nomenclatura adotada pela Lei, tem natureza de uma 

forma de distribuição do resultado da empresa, alternativa aos dividendos ou à mera 

distribuição de lucros, sendo uma forma de remuneração do acionista pelo investimento de 

risco. 

 

 A nosso ver, os juros sobre o capital próprio tem natureza de resultado 

distribuível sujeito a regime fiscal especial. Contudo, não concordamos que todo resultado 

distribuível tenha natureza de dividendos. O resultado distribuível tem natureza de 

distribuição de lucros, que pode ser na forma de dividendos, ou na forma de juros sobre o 

capital próprio. Com entendimento muito semelhante, COELHO (2000, p. 41) defende que: 

 

os juros sobre o capital próprio, com certeza, são um tipo de remuneração 

da participação dos acionistas, feita em razão do investimento que eles 

realizam na atividade empresarial explorada pela companhia pagadora; mas 

uma remuneração de natureza diferente da dos dividendos. 

 

 A possibilidade de imputação dos juros sobre capital próprio ao dividendo 

obrigatório demonstra que aqueles não podem ser equiparados a esses últimos, já que se 

fossem a mesma coisa, não haveria que se falar em imputação de um ao outro. Também não 

podem ter a mesma natureza jurídica, em razão do regime tributário diferenciado, 

estabelecido expressamente pela Lei 9.245/95, a qual respeitou o princípio da reserva legal, 

previsto no artigo 150, I da CF.  

 

 Na Lei 9.245/95, o pagamento de juros sobre o capital próprio implica na 

tributação na fonte em 15% do valor recebido pelas pessoas físicas ou jurídicas residentes no 

País, o que não ocorre com o pagamento de dividendos, sendo certo que o seu pagamento 

está isento de imposto de renda para as pessoas físicas ou jurídicas recebedoras.  

 

 De outro lado, os juros sobre capital próprio também não podem ser 

classificados como juros, em razão da condição suspensiva constante da lei que determina 

que os mesmos somente poderão ser distribuídos se houver lucros no exercício ou na conta 

de lucros acumulados de pelo menos o dobro do valor a ser distribuído.  
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3.3.4 Juros sobre capital próprio como espécie de receita financeira. Posição do STJ. 

 

 O Superior Tribunal de Justiça vem decidindo no sentido de considerar os 

juros sobre o capital próprio como espécie de receita financeira, decorrente da remuneração 

do capital do investidor subscrito na sociedade, aproximando-se de parte da doutrina que 

defende que os juros sobre o capital próprio não tem natureza jurídica de dividendos.  

 

 O primeiro julgado sobre esta matéria foi de relatoria do Ministro Francisco 

Falcão, que entendeu que os juros sobre o capital próprio não tem natureza de lucros ou 

dividendos, mas de receita financeira: 

 

MANDADO DE SEGURANÇA. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO 

DISTRIBUÍDOS AOS SÓCIOS/ACIONISTAS. INCIDÊNCIA DE 

PIS/PASEP E COFINS. NATUREZA DE DIVIDENDOS. 

IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. 

ARTIGO 111 DO CTN. OMISSÃO QUANTO A DISPOSITIVO 

CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. 

I - Incabível a análise de omissão quanto à análise de dispositivo 

constitucional, em razão da falta de interesse da parte, eis que suficiente a 

oposição de embargos declaratórios para ensejar o prequestionamento na 

via do recurso extraordinário. Precedente: AgRg no Ag nº 799.362/RS, 

Rel. Min. FELIX FISCHER, DJ de 05/03/07. 

II - Discute-se, nos presentes autos, a incidência na base de cálculo do 

PIS/PASEP e da COFINS dos juros sobre capital próprio (JCP), com base 

no Decreto nº 5.164/2004, o qual reduziu a zero a alíquota das referidas 

contribuições, excluindo as receitas decorrentes dos JCP e de operações de 

hedge. 

III - Os juros sobre capital próprio não possuem natureza de lucro ou 

dividendo, mas de receita financeira. 

IV - De acordo com a Lei nº 9.249/95, apresentam-se os juros sobre capital 

próprio como uma faculdade à pessoa jurídica, que pode fazer valer de seu 

creditamento sem que ocorra o efetivo pagamento de maneira imediata, 

aproveitando-se da capitalização durante esse tempo. Além do mais, ao 

contrário dos dividendos, os JCP dizem respeito ao patrimônio líqüido da 

empresa, o que permite que sejam creditados de acordo com os lucros e 

reservas acumulados. 

V - As normas instituidoras de isenção (artigo 111 do CTN), por preverem 

exceções ao exercício de competência tributária, estão sujeitas à regra de 

hermenêutica que determina a interpretação restritiva, dada à sua natureza. 

Não prevista, expressamente, a hipótese de exclusão dos juros de capital 

próprio da base de cálculo do PIS/PASEP e da COFINS, pelas Leis nºs 

10.637/2002 e 10.833/2003, incabível fazê-lo por analogia. 

VI - Recurso especial improvido. 
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(REsp 921269/RS, Rel. Ministro  FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 22/05/2007, DJ 14/06/2007 p. 272, RDDT vol. 144 

p. 119)
207

 

 

 Os principais argumentos utilizados no referido acórdão, para descaracterizar  

a natureza jurídica dos juros sobre o capital próprio como dividendos foram: 1) os juros 

sobre o capital próprio teriam natureza jurídica de receita financeira, em razão do quanto 

disposto no artigo 29 da IN 11/96; 2) os juros sobre o capital próprio tem regramento diverso 

dos dividendos, tendo em vista que, enquanto estes últimos estão condicionados ao 

desempenho da empresa no respectivo exercício social, os primeiros dizem respeito ao 

patrimônio líquido da empresa, permitindo que sejam creditados de acordo com os lucros ou 

reservas acumulados; 3) as regras instituidoras de isenção (artigo 111 do CTN), por 

preverem exceções ao exercício de competência tributária, estão sujeitas à regra de 

hermenêutica que determina a interpretação restritiva, razão pela qual a isenção do 

PIS/PASEP e da COFINS dada para as receitas decorrentes de lucros ou dividendos não 

pode ser estendida aos juros sobre o capital próprio; 4) a deliberação CVM n. 297/96 não 

possui disposições de cunho tributário, razão pela qual não se pode aplicar o entendimento 

ali esposado, de que os juros sobre o capital próprio recebidos devem ser contabilizados 

diretamente na conta de investimentos e não de receita financeira. 

 

 Estes argumentos, trazidos no acórdão, não convencem. E há quatro motivos 

que nos levam a questioná-los. Primeiro, porque não se pode utilizar uma instrução 

normativa como fundamento de validade para caracterizar os juros sobre o capital próprio 

como uma receita financeira, afinal, tal determinação foi uma inovação não prevista na Lei 

9.249/95, que estabeleceu o regime fiscal especial. Segundo, porque tanto o pagamento dos 

juros sobre o capital próprio, como o pagamento de dividendos estão sujeitos à existência de 

lucros, seja no exercício, seja na conta de lucros acumulados ou na conta de reserva de 

lucros. Assim, mesmo que não haja lucros no exercício, é possível  ocorrer a distribuição de 

dividendos. De outro turno, mesmo que não existam lucros acumulados, é possível haver a 

distribuição de juros sobre o capital próprio. 

 

 Além disso, a hipótese de não pagamento do PIS/PASEP e da COFINS sobre 

os valores pagos a título de juros sobre o capital próprio diz respeito à não-incidência da 

                                                 
207

 Neste sentido também os acórdãos proferidos no RESP n. 952.566/SC, RESP n. 1.018.013/SC e AgRg no 

RESP n. 964.411/SC. 
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regra matriz, e não de isenção. De qualquer forma, ainda que fosse o caso de isenção, não se 

pode perder de vista que o artigo 4° do CTN estabelece que a natureza jurídica específica do 

tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevante para 

determiná-lo a denominação e demais características formais adotadas pela lei.  

 

 Por fim, o quarto argumento seria que, mesmo sem a existência da 

Deliberação 207/96 da CVM, os juros sobre o capital próprio têm natureza jurídica de 

participação no resultado da sociedade empresaria, sendo certo que o seu recebimento não 

constitui receita financeira sujeita à incidência da regra matriz do PIS/PASEP e da COFINS.  

 

 Em julgado mais recente, datado de 15 de outubro de 2009, o Superior 

Tribunal de Justiça voltou a manifestar-se sobre a matéria, tendo o Ministro Mauro Campbell 

relatado o RESP n. 717.743/PR , em que concluiu terem, os juros sobre o capital próprio, 

natureza jurídica de resultado distribuível da empresa, sob forma alternativa de remuneração 

ao pagamento de dividendos: 

 

PROCESSUAL. TRIBUTÁRIO. JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. 

INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 

SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. 

POSSIBILIDADE. ARTIGO 9º, § 10, DA LEI Nº 9.249/95. 

1. Se o tribunal local não declara o acórdão, nos casos em que tal 

declaração não tem lugar, descabe o recurso especial por violação ao artigo 

535 do CPC. Incide, na espécie, o enunciado nº 211 da Súmula do STJ, 

pois "inadmissível recurso especial quanto a questão que, a despeito da 

oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo". 

2. Os juros sobre o capital próprio caracterizam-se como resultado 

distribuível da empresa, sob forma alternativa de remuneração ao 

pagamento de dividendos, não havendo óbice para que componham a base 

de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL. 

3. O Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IPRJ e a Contribuição Social 

Sobre o Lucro Líquido - CSLL não têm a mesma base de cálculo, nem o 

mesmo fato gerador, eis que exações distintas, com finalidades diversas. 

4. A lei pode admitir a dedução dos juros referentes à remuneração do 

capital próprio para a apuração do Imposto de Renda, sem admiti-la em 

relação à Contribuição Social, conforme o fez o §10 do artigo 9º da Lei 

9.249/95. 

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. 

(REsp 717743/PR, Rel. Ministro  MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 15/10/2009, DJe 28/10/2009) 

 

 

 Esta decisão representa uma possível mudança no entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, na medida em que deixa de considerar os juros sobre o capital próprio 
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como receita financeira e passa a considerá-los como resultado distribuível da empresa, uma 

forma alternativa ao pagamento de dividendos de remuneração do sócio da sociedade 

empresária. 

 

3.4 Aspectos societários 

 

3.4.1 Competência para deliberação 

 

 Os juros sobre o capital próprio, como espécie de participação nos lucros da 

sociedade, assim como os dividendos, devem ser deliberados pela Assembléia Geral, salvo se 

houver previsão no estatuto autorizando este tipo de deliberação para o conselho de 

administração. SILVA (1997, p. 80) assevera que a imputação dos juros sobre o capital 

próprio aos dividendos mínimos obrigatórios é um ato facultativo da sociedade, e, como tal, 

independe de previsão estatutária. O seu exercício depende apenas da deliberação da 

assembléia de acionistas, ainda que seja para ratificar a imputação realizada pela 

administração da sociedade. 

 

 OLIVEIRA (1998, p. 116) afirma que, assim como ocorre com relação à 

distribuição ou retenção de lucros, o pagamento dos juros sobre o capital próprio não é 

matéria de competência das diretorias e gerências das sociedades, nem mesmo dos conselhos 

de administração. Portanto, a decisão de pagar juros sobre o capital próprio é matéria para 

deliberação da assembleia geral ou reunião de sócios, conforme dispuser o estatuto ou 

contrato social. Para o referido autor, o conselho de administração apenas poderá deliberar 

sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio se estiver autorizado pela assembleia 

geral, e nos limites por ela delimitados, de acordo com o estatuto. 

 

3.4.2 Imputação aos dividendos mínimos obrigatórios  

  

  SILVA (1997, p. 80) alerta que o dispositivo previsto no § 7° do artigo 9° da 

Lei 9.249/95, quando se refere à possibilidade de imputação dos juros sobre o capital próprio 

aos dividendos mínimos obrigatórios, não está se referindo à substituição destes por aqueles, 

nem tampouco à figura da imputação de pagamento, prevista nos arts. 991 a 994 do CC. Por 

outras palavras, a imputação dos juros sobre o capital próprio aos dividendos é um modo de 

pagamento, ainda que parcial, destes últimos. 
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  OLIVEIRA (1998, p. 117) assevera que a imputação dos juros sobre o capital 

próprio aos dividendos obrigatórios deve respeitar o limite mínimo previsto no artigo 202 da 

LSA, de 25% do lucro líquido ajustado, ou a porcentagem estatutária. Se os juros sobre o 

capital próprio imputados forem menores que os dividendos mínimos obrigatórios, os 

acionistas não terão afastado o direito a receber este mínimo. 

 

O § 7º do artigo 9º da Lei 9.249/95 estabelece a possibilidade da imputação 

dos juros sobre o capital próprio aos dividendos obrigatórios. A referida imputação não 

desobriga o pagamento dos dividendos obrigatórios na hipótese daquela não ser igual ao 

valor estabelecido no estatuto ou na lei para estes. Nessa linha, importante destacar a posição 

do item V da Deliberação 207/96 da CVM que estabelece que os juros sobre o capital 

próprio somente podem ser imputados aos dividendos obrigatórios pelo seu valor líquido, 

descontado o imposto de renda na fonte. 

 

3.4.3 Previsão Estatuária e direito de retirada 

 

 Questão que se apresenta diz respeito a se deve haver previsão no estatuto 

para imputação de juros sobre o capital próprio aos dividendos obrigatórios ou preferenciais, 

ou basta que a assembleia geral assim o determine? 

 

 Para CARVALHOSA (2009, v. 1, p. 220), juros sobre o capital próprio são 

apenas uma modalidade de dividendos, devendo ter o mesmo tratamento que estes últimos, 

podendo inclusive serem imputados aos dividendos obrigatórios e preferenciais, desde que 

expressamente previstos no estatuto social.  Já COELHO (2000, p. 43) entende que é 

necessária a previsão estatutária apenas para os dividendos preferenciais, sendo que para os 

dividendos obrigatórios, a imputação dos juros sobre o capital próprio decorrem da 

autorização da própria lei.  

 

 SILVA (1997, p. 82) diz que como a previsão estatutária da imputação do 

pagamento dos juros sobre o capital próprio aos  dividendos mínimos obrigatórios diz 

respeito apenas ao modo do pagamento destes sem implicar na alteração do quantum devido 

sob aquela rubrica, a estipulação da possibilidade da referida imputação no estatuto não 
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exige quorum qualificado e também não dá aos dissidentes, da alteração estatutária, o direito 

de retirarem-se da sociedade.
 
 

 

 Portanto, em relação à possibilidade de imputação do pagamento dos juros 

sobre o capital próprio aos dividendos mínimos obrigatórios, parece-nos que tal possibilidade 

decorre da própria lei e independe de previsão estatutária, sendo apenas necessário que a 

assembleia geral de acionistas aprove a referida imputação. É certo, ainda, que tal 

deliberação não enseja o direito de retirada dos acionistas dissidentes, já que não lhes traz 

nenhum prejuízo, na medida em que não afeta o quantum devido a título de dividendos 

mínimos obrigatórios.  

 

 Quanto à possibilidade de imputação do pagamento dos juros sobre o capital 

próprio aos dividendos preferenciais, Oliveira (1998, p. 117) defende a possibilidade de 

exercício de direito de retirada dos preferencialistas, na hipótese de alteração do estatuto para 

a inclusão de cláusula que admita a possibilidade de imputação de juros sobre o capital 

próprio aos dividendos preferenciais, sob o argumento de que tal medida poderá afetar os 

dividendos próprios da referida classe de preferencialistas.
 
 

 

 Tal entendimento não nos parece acertado. Considerando que os juros sobre o 

capital próprio são uma forma de participação dos sócios no resultado (lucro) da sociedade, 

não haverá qualquer prejuízo na imputação dos pagamento dos juros sobre o capital próprio 

aos dividendos preferenciais, desde que não haja alteração do quantum devido; o que 

significa que o juro sobre o capital próprio, pago e líquido de imposto de renda na fonte, tem 

que equivaler ao valor dos dividendos preferenciais previstos no estatuto. Num exemplo, se 

um determinado acionista tem direito a receber R$ 0,85 de dividendos preferenciais, mas, ao 

invés destes, recebe juros sobre o capital próprio no valor de R$ 1,00 (os quais após a 

retenção do imposto de renda na fonte de 15%, equivalerão a R$0,85), nesta hipótese, o 

referido acionista não sofreu nenhum prejuízo, já que recebeu exatamente o mesmo valor a 

que teria direito a título de dividendos, razão pela qual não há que se falar em direito de 

retirada da sociedade. 

 

 COELHO (2000, p. 43) esclarece, ademais, que se os juros sobre o capital 

próprio forem imputados a dividendos preferenciais, sem que o estatuto da sociedade 

expressamente preveja tal hipótese, os preferencialistas poderão adquirir o direito de voto 
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previsto no § 1° do artigo 111 da LSA, se for esta a única remuneração paga a tais sócios, 

pela sociedade empresária. 

 

3.4.4 Deliberação CVM n. 207/96 e o § 2º do artigo 177 da LSA 

 

 A CVM é uma entidade autárquica sujeita a regime especial, que possui 

personalidade jurídica e patrimônios próprios, sem subordinação hierárquica e dotada de 

independência administrativa. De acordo com a Lei. 6.385/76, compete a CVM regulamentar 

as matérias previstas na LSA,  administrar os registros de valores mobiliários, fiscalizar as 

atividade e serviços de mercado de valores mobiliários e bem como as sociedades anônimas 

abertas, notadamente aquelas que  deixem de apresentar lucro ou de pagar os dividendos 

mínimos obrigatórios: 

 

Artigo 5
o
 É instituída a Comissão de Valores Mobiliários, entidade 

autárquica em regime especial, vinculada ao Ministério da Fazenda, com 

personalidade jurídica e patrimônio próprios, dotada de autoridade 

administrativa independente, ausência de subordinação hierárquica, 

mandato fixo e estabilidade de seus dirigentes, e autonomia financeira e 

orçamentária. 

Artigo 8º Compete à Comissão de Valores Mobiliários:  

I - regulamentar, com observância da política definida pelo Conselho 

Monetário Nacional, as matérias expressamente previstas nesta Lei e na lei 

de sociedades por ações;  

II - administrar os registros instituídos por esta Lei;  

III - fiscalizar permanentemente as atividades e os serviços do mercado de 

valores mobiliários, de que trata o Artigo 1º, bem como a veiculação de 

informações relativas ao mercado, às pessoas que dele participem, e aos 

valores nele negociados;  

IV - propor ao Conselho Monetário Nacional a eventual fixação de limites 

máximos de preço, comissões, emolumentos e quaisquer outras vantagens 

cobradas pelos intermediários do mercado;  

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. 
 

 Diante da sua competência, instituída em lei, e visando esclarecer as dúvidas 

que foram introduzidas pela Lei 9.249/95, A CVM emitiu a Deliberação n. 207/96, em que se 

estabeleceu que os juros sobre o capital próprio pagos devem ser contabilizados à conta de 

lucros acumulados da pessoa jurídica pagadora e que os juros sobre o capital próprio 

recebidos devem ser contabilizados pela pessoa jurídica recebedora sujeita ao regime do 

lucro real, como: 
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a) crédito da conta de investimentos, quando avaliados pelo método da 

equivalência patrimonial, desde que ainda estejam integrando o patrimônio 

líquido da empresa investida ou nos casos em que os juros recebidos já 

estiverem compreendidos no valor pago pela aquisição do investimento 

b) como receita nos demais casos.  

 

 Questão que se apresenta diz respeito ao conteúdo da Deliberação CVM 

207/96. Esta deliberação ultrapassou o seu poder regulamentador, ao  imiscuir-se em 

matérias contábeis? 

 

 LIMONGI FRANÇA (1997, p. 76-77), ao classificar as leis segundo o critério 

da hierarquia, define que as normas podem ser constitucionais (aquelas que se referem à 

estrutura e funcionamento do Estado); ordinárias (leis comuns emanadas do poder 

legislativo) e regulamentares (também conhecidas por decretos-regulamentadores) que 

desenvolvem, no plano administrativo, as determinações contidas nas leis ordinárias. A 

referida  deliberação, portanto, é um decreto-regulamentador e está sujeita aos limites 

previstos em Lei, in casu, a LSA e a Lei 6.385/76.  

 

 No caso concreto, relativo à questão acima apontada, a resposta é negativa. A 

referida deliberação teve como fundamento de validade o inciso IV ,do § 1°, do artigo 22 da 

Lei. 6.385/76 e o artigo 177 da LSA, os quais determinam que compete a CVM estabelecer 

normas referentes a padrões de contabilidade e que cabe à companhia manter registros 

auxiliares sempre que a legislação tributária apresente critérios que não coincidam com os da 

escrituração mercantil, previstos na lei societária, a fim de não influir no resultado da 

companhia
208

: 

 

Artigo 22 da Lei 6.386/76 “Considera-se aberta a companhia cujos 

valores mobiliários estejam admitidos à negociação na bolsa ou no 

mercado de balcão.  

§ 1
o
 Compete à Comissão de Valores Mobiliários expedir normas 

aplicáveis às companhias abertas sobre:  

I - a natureza das informações que devam divulgar e a periodicidade da 

divulgação;  

II - relatório da administração e demonstrações financeiras;  

III - a compra de ações emitidas pela própria companhia e a alienação 

das ações em tesouraria;  

                                                 
208

 § 2º, artigo 177 “A companhia observará em registros auxiliares, sem modificação da escrituração mercantil 

e das demonstrações reguladas nesta Lei, as disposições da lei tributária, ou de legislação especial sobre a 

atividade que constitui o seu objeto, que prescrevam métodos ou critérios contábeis diferentes ou determinem a 

elaboração de outras demonstrações financeiras.” 



168 

 

 

IV - padrões de contabilidade, relatórios e pareceres de auditores 

independentes; 
§ 2º, artigo 177 da LSA “A companhia observará em registros auxiliares, 

sem modificação da escrituração mercantil e das demonstrações reguladas 

nesta Lei, as disposições da lei tributária, ou de legislação especial sobre a 

atividade que constitui o seu objeto, que prescrevam métodos ou critérios 

contábeis diferentes ou determinem a elaboração de outras demonstrações 

financeiras. 

 

 XAVIER (1997, p. 10) explica que, como a Lei 9.249/95 criou um regime 

fiscal opcional na distribuição dos lucros até um certo volume de resultados e não uma nova 

figura de juros em sentido próprio, não poderiam as disposições da referida lei alterar a 

essência das demonstrações financeiras para efeitos societários; razão pela qual a 

Deliberação 207/06 CVM foi emitida para evitar as distorções que ocorreriam se a 

escrituração contábil da empresa atribuísse a uma parcela do resultado o tratamento de 

despesa financeira. Portanto, não há que se falar em exorbitância do poder regulador da 

CVM. A Deliberação n. 207/96 apenas estabeleceu critérios contábeis, para que não 

houvesse distorção na escrituração mercantil prevista na LSA, em razão da adoção de um 

regime fiscal opcional na distribuição dos lucros pelas sociedades empresárias pagadoras.  

 

3.5 Aspectos tributários 

 

3.5.1 Dedutibilidade dos valores pagos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL 

 

 Como asseverado alhures, a distribuição de juros sobre o capital próprio 

permitida pela Lei 9.249/95 nada mais é do que uma distribuição do lucro da sociedade 

empresária, sujeita a um regime fiscal especial. Esse regime fiscal especial permite que a 

pessoa jurídica pagadora dos juros sobre o capital próprio sujeita o regime de apuração pelo 

lucro real deduza os valores pagos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. 

 

 A possibilidade da dedutibilidade dos valores pagos, a título de juros sobre o 

capital próprio, da base de cálculo da CSLL, não foi contemplada originalmente pela redação 

da Lei 9.249/95. Com efeito, o § 10° do artigo 9° da referida lei impunha que o valor da 

remuneração paga sob esta rubrica deveria ser adicionado ao lucro líquido para determinação 

da base de cálculo da CSLL. Seguindo o disposto na referida legislação, o § 9° do artigo 29 

da IN 11/96, em sentido igual, regulou a indedutibilidade dos juros sobre o capital próprio da 

base de cálculo da CSLL. Posteriormente, a Lei 9.430/96 revogou o § 10°  do artigo 9° da 
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Lei 9.249/95, permitindo que os juros sobre o capital próprio pagos fossem deduzidos 

também da base de cálculo da CSLL. Esta disposição foi regulamentada pela IN 93/97, que 

estabeleceu tal possibilidade no artigo 51.
209

 Conforme assevera SILVÉRIO DAS NEVES 

(2004, p. 256): 

 

A dedutibilidade dos juros sobre o capital próprio se estende à base de 

cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido para fatos geradores 

ocorridos a partir de 01.01.1997. No ano-calendário de 1996, tais juros 

foram indedutíveis da base de cálculo da referida contribuição. 

 

 A possibilidade de dedução dos valores pagos a título de juros sobre o capital 

próprio da base de cálculo do IRPJ e da CSLL da pessoa jurídica pagadora sujeita ao lucro 

real não é absoluta e ilimitada. Nos dizeres de XAVIER (1997, p 8): 

 

A dedutibilidade fiscal dos lucros distribuíveis (pagos como dividendos ou 

utilizados para capitalização) está, pois, sujeita a um duplo limite: dela só 

podem se beneficiar os lucros (i) que não excedam a 50% dos lucros 

distribuíveis; (ii) que não excedam o limite decorrente de aplicação da taxa 

de juros a longo prazo sobre as contas do patrimônio líquido. 

  

3.5.1.1 Limitação em razão da existência de lucros 

  

 O § 1° do artigo 9° da Lei 9.249/95, ao estipular o limite para pagamento dos 

juros sobre o capital próprio, estabelece que o referido pagamento fica condicionados à 

existência de lucros (no exercício, acumulados ou em reserva de lucros a realizar), 

computados antes da dedução dos juros, em montante pelo menos duas vezes superior ao 

valor a ser pago sob esta rubrica. Quer dizer,  se uma pessoa jurídica pretende distribuir R$ 

50,00 (cinqüenta reais) a título de juros sobre capital próprio a seus acionistas, ela deve ter, 

pelo menos, R$ 100,00 (cem reais)  de lucro no exercício, ou na conta de lucros acumulados, 

ou na conta de reserva de lucros, sob pena de não poder utilizar-se do benefício fiscal. Esta é 

a determinação da lei. 

 

 OLIVEIRA (1998, p. 122-123) aduz que a IN 11/96 da RFB, ao regulamentar 

a lei, disciplinou equivocadamente que o limite previsto consistiria cumulativamente em 

metade do lucro líquido do exercício e metade dos lucros acumulados. Ou seja, os juros 
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 Artigo 51 da IN 93/97 “Os juros sobre o capital próprio pagos ou creditados aos beneficiários são dedutíveis 

para efeitos de apuração da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro, observado o disposto o artigo 

29.” 
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sobre o capital próprio somente poderiam ser distribuídos se o seu valor não ultrapasse a 

metade de cada um dos valores das referidas contas. Tal entendimento foi corrigido com o 

Ato Declaratório CGST n. 13/96 da RFB, que determinou que os limites estabelecidos 

(lucros do exercício ou lucros acumulados) não são cumulativos, prevalecendo o que for 

maior entre os dois.  

 

 Posteriormente, o artigo 29 da IN 93/97 para fins de determinar o montante 

dos juros sobre o capital próprio passível de dedução da base de cálculo do IRPJ e da CSLL 

estabeleceu que a limitação se dará em razão de um dos seguintes critérios, o que for maior: 

Ou 50% do lucro líquido do exercício antes da dedução desses juros; ou 50% do somatório 

dos lucros acumulados e reserva de lucros.
210

 OLIVEIRA (1998, p. 123) defende que a 

melhor interpretação, para a limitação do pagamento de juros sobre o capital próprio à 

existência de lucros, deveria ser a metade da soma algébrica do lucro do exercício e da conta 

de lucros acumulados.  

 

 O conceito de lucro líquido previsto na lei tributária (artigo 248 do RIR) é 

diferente do conceito de lucro líquido previsto na lei societária  (artigo 191 da LSA). 

Enquanto o lucro líquido, do ponto de vista societário, é o resultado do exercício menos o 

valor dos prejuízos acumulados, o valor da provisão do imposto de renda e o valor das 

participações nos lucros atribuídas a funcionários e administradores; do ponto de vista 

tributário, o lucro líquido não considera os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto 

de renda. 

 

 ANDRADE FILHO (2008, p. 270-271) alerta que a Lei 9.249/95 não traz um 

conceito específico do que vem a ser o termo “lucro líquido”, o que remete o intérprete para 

o conceito da lei tributária, previsto no artigo 248 do RIR, que prescreve: “o lucro líquido do 

período de apuração é a soma algébrica do lucro operacional, dos resultados não 

operacionais, e das participações, e deverá ser determinado com observância dos preceitos 

da lei comercial.” 
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 “Artigo 29. O montante dos juros remuneratórios do capital passível de dedução para efeitos de 

determinação do lucro real e da base de cálculo da contribuição social limita-se ao maior dos seguintes 

valores: I - 50% (cinqüenta por cento) do lucro líquido do exercício antes da dedução desses juros; ou II - 50% 

(cinqüenta por cento) do somatório dos lucros acumulados e reserva de lucros.  

Parágrafo único. Para os efeitos do inciso I, o lucro líquido do exercício será aquele após a dedução da 

contribuição social sobre o lucro líquido e antes da dedução da provisão para o imposto de renda”. 
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 A limitação imposta pela IN 93/97, para fins de dedutibilidade da base de 

cálculo do IRPJ e da CSLL, não encontra fundamento de validade na Lei 9.249/95. De fato, 

não pode uma norma regulamentar restringir o disposto na Lei. O § 1° do 9° da referida Lei 

não determinou que o limite de dedutibilidade estaria sujeito ao lucro líquido do exercício, 

mas, sim, ao lucro do exercício, antes da dedução dos juros pagos ou dos lucros acumulados 

ou da reserva de lucros a realizar. 

 

3.5.1.2 Limitação em razão do valor total a ser distribuído 

 

 Outra limitação para a distribuição de juros sobre o capital próprio se dá em 

relação ao montante a ser distribuído, que deve ser de, no máximo, o equivalente a correção 

da TJLP sobre as contas do patrimônio líquido, excluídas as reservas de reavaliação de bens 

e direitos da pessoa jurídica pagadora.  ANDRADE FILHO (2008, p. 270) afirma que o 

patrimônio líquido é um instituto de direito societário, cuja disciplina está prevista na LSA, a 

qual reza que o patrimônio líquido é a soma algébrica do valor do capital social realizado, 

das reservas (de capital, de lucros e de reavaliação) e dos lucros ou prejuízos acumulados. 

Contudo, o conceito tributário de patrimônio líquido não é integralmente idêntico ao conceito 

societário, razão pela qual a lei tributária impõe limites objetivos para a determinação do 

valor da parcela dos juros.  

 

 Embora o artigo 9° da Lei 9.249/95, refira-se apenas à exclusão da conta de 

reserva de reavaliação do cálculo a ser feito sobre o patrimônio líquido, § 2° do artigo 29 da 

IN 11/96 ampliou as hipóteses de exclusão, determinando que a reserva especial prevista no 

RIR/99 (correspondente à correção especial do ativo permanente) e a reserva de reavaliação 

de imóveis e patentes, capitalizada sem tributação (previstas no artigo 436 e 437 do RIR/99) 

também serão excluídas da base de cálculo do limite a ser distribuído a título de JCP. 

OLIVEIRA (1998, p. 120) aduz que estas exclusões se justificam, no primeiro caso, em 

razão do tratamento fiscal atribuído a esta conta ser o mesmo do atribuído à reserva de 

reavaliação e, em relação ao segundo caso, devido à reserva de reavaliação ainda existir 

substancialmente, embora refletida graficamente em outra subconta do ativo. 

  

 OLIVEIRA (1998, p. 120) ainda esclarece que “a variação da TJLP deve 

corresponder ao tempo decorrido desde o início do período de apuração até a data do 
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pagamento ou crédito dos juros, e ser aplicada sobre o patrimônio líquido no início desse 

período.”  As modificações que se verifiquem nas contas do patrimônio líquido durante o 

período também devem ser consideradas, tanto para acrescer, tanto para diminuir a base de 

cálculo do limite de pagamento de juros sobre o capital próprio no período
211

. 

 

 Esta limitação do valor a ser distribuído justifica-se, apenas, para fins de 

aproveitamento do regime fiscal especial para as pessoas jurídicas sujeitas ao lucro real, 

pagadoras de juros sobre o capital próprio, nada impedindo que a companhia distribua um 

valor maior destes. Contudo, o valor que exceder os referidos limites não estarão sujeitos ao 

regime tributário diferenciado. Ou seja, os valores que excederem os limites não poderão ser 

deduzidos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, o que torna o pagamento de juros sobre o 

capital próprio desvantajoso em relação aos dividendos, em razão do pagamento dos juros 

(sobre o capital próprio) ensejar a incidência do imposto de renda na fonte, à alíquota de 

15%, o que não ocorre com os dividendos, que são isentos. 

 

3.5.1.3 Dedutibilidade dos juros sobre o capital próprio destinados ao aumento do 

capital ou manutenção em reserva para futuro aumento 

 

 Importante analisar a possibilidade de os valores destinados para aumento de 

capital ou manutenção em reserva (para futuro aumento) também estarem sujeitos ao regime 

fiscal especial.  

  

 A Lei 9.249/95 previa esta possibilidade, no § 9 do artigo 9º, desde que o IRF 

fosse assumido pela pessoa jurídica pagadora. Este entendimento foi acolhido pela IN 11/96 

da RFB, a qual continha a mesma disposição da lei
212

. A Lei 9.430/96 revogou o referido 

parágrafo, o que ensejou a edição de nova regulamentação administrativa, a IN 93/97 da 

RFB, a qual vedou a possibilidade de dedutibilidade dos juros sobre o capital próprio 

destinados à capitalização ou destinados a reserva para futuro aumento
213

. 
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 Segundo OLIVEIRA (1998, p. 120) este raciocínio não se aplica às contas de lucros ou prejuízos do próprio 

exercício. Embora sejam contas do patrimônio líquido, tais contas são neutras até o efetivo encerramento do 

período de apuração. 
212

 § 1° do artigo 29 da IN 11/96 “À opção da pessoa jurídica, o valor dos juros a que se refere este artigo 

poderá ser incorporado ao capital social ou mantido em conta de reserva destinada a aumento de capital.” 

     § 8° do artigo 29 da IN 11/96 “A pessoa jurídica que exercer a opção prevista no § 1° assumirá o ônus do 

imposto incidente na fonte sobre os juros.”  
213

 Artigo 30 da IN 93/97 “Somente serão dedutíveis na determinação do lucro real e na base de cálculo da 

contribuição social os juros sobre o capital próprio pagos ou creditados aos sócios ou acionistas da pessoa 
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 HIGUCHI (2007, p. 120-121) esclarece que a vedação de dedutibilidade dos 

juros sobre o capital próprio que sejam utilizados para aumento do capital social ou para 

reserva para futuro aumento não tem sentido e é ilegal, mesmo com a revogação do § 9° do 

artigo 9° da Lei 9.249/95. Isto porque se o imposto de renda na fonte foi pago 

tempestivamente, a forma de escrituração contábil é irrelevante, desde que siga a boa técnica 

contábil e não altere o pagamento de tributos. Neste sentido: 

 

A preocupação das empresas não tinha sentido porque a lei diz pagamento 

ou crédito, isto é, o crédito tem o mesmo valor jurídico que o pagamento. 

Com isso, a empresa que debitou os juros sobre o capital próprio na conta 

de despesas financeiras e creditou à conta de sócios ou acionistas adquiriu 

o direito  líquido e certo da dedutibilidade dos juros como despesa 

operacional. A posterior utilização dos valores para aumento de capital não 

torna a despesa indedutível. 

 

 Em 1998, adveio nova regulamentação administrativa sobre a matéria, com a 

edição da IN 41/98 da RFB, a qual, no parágrafo único do seu artigo 1º, voltou a admitir a 

possibilidade de dedutibilidade dos juros sobre o capital próprio utilizados para aumento do 

capital social, mantendo a proibição em relação aos juros sobre o capital próprio destinados à 

reserva para futuro aumento de capital social
214

. 

 

3.5.1.4 Desnecessidade de observação do regime de competência  

 

 O caput do artigo 29 da IN 11/96, inovando o quanto disposto no artigo 9° da 

Lei 9.249/95, determinou que a dedução dos valores pagos para efeito do lucro real, 

deveriam observar o regime de competência, o que na prática anula a possibilidade de 

distribuição de juros sobre o capital próprio até o limite de 50% (cinqüenta por cento) da 

conta de lucros acumulados ou da reserva de lucros.  

 

                                                                                                                                                         
jurídica, descabendo a dedutibilidade nos casos em que sejam incorporados ao capital social ou mantidos em 

conta de reserva destinada a aumento de capital. 
214

  Consta no parágrafo único do artigo 1° da IN 41/98 “A  utilização do valor creditado, líquido do imposto 

incidente na fonte para a integralização de aumento de capital na empresa, não prejudica o direito a 

dedutibilidade da despesa, tanto para efeito do lucro real quanto da base de cálculo da contribuição social 

sobre o lucro líquido.” 
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 Consoante raciocínio desenvolvido pela Receita Federal
215

, as pessoas 

jurídicas em geral e, em especial, as sociedades empresárias sujeitas ao regime de apuração 

pelo lucro real, observam o regime de competência, o pagamento de juros sobre o capital 

próprio também deveria observar o referido regime, razão pela qual o pagamento dos juros 

sobre o capital próprio, para efeitos do limite previsto na Lei 9.249/95, tem que observar os 

lucros do período, sendo vedado o pagamento sob esta rubrica, considerando os lucros de 

exercícios anteriores. Neste sentido, ANDRADE FILHO (2008, p. 268) assevera que: 

 

Se em determinado exercício social passado não foram pagos ou creditados 

juros sobre o capital e se as demonstrações contábeis já tiverem sido 

aprovadas pelos acionistas, é lícito inferir que eles deliberaram pelo não-

pagamento ou crédito dos juros. Se as pessoas que detinham competência 

para deliberar sobre o pagamento dos juros não o fizeram e aprovaram as 

demonstrações financeiras sem que tal obrigação fosse considerada, parece 

fora de dúvida que elas renunciaram à faculdade prevista em lei. Em 

decorrência dessa renúncia, e considerando que demonstrações contábeis, 

depois de aprovadas pelos sócios ou acionistas, são consideradas “ato 

jurídico perfeito”, impõe-se a conclusão de que elas só podem ser 

modificadas em caso de erro, dolo ou simulação. Portanto, lógica e 

juridicamente, não há como imputar a exercícios passados os efeitos de 

deliberação societária (sujeita a uma disciplina jurídica específica) tomada 

no presente.  

 

 

 Contudo, o entendimento da Receita Federal do Brasil, colmatado no artigo 29 

da IN 11/96 está em desacordo com o previsto § 1° do artigo 9° da Lei 9.249/95. De fato, 

este último dispositivo prevê expressamente que um dos limites para pagamento dos juros 

sobre o capital próprio é a existência de lucros no exercício (antes da dedução dos juros, ou 

de lucros acumulados ou na conta reserva de lucros) de, pelo menos, duas vezes maior do 

que o montante que deverá ser distribuído. Ora, não pode uma norma administrativa, a 

pretexto de regulamentar a lei, anular parcialmente o regime fiscal especial por ela instituído. 

Portanto, não deve haver qualquer impedimento para distribuição de juros sobre o capital 

próprio à conta de lucros acumulados ou de reserva de lucros, ainda que não tenha havido 

deliberação dos sócios neste sentido no passado. Nesta linha de pensamento, o STJ entendeu 

que o regime da distribuição de juros sobre o capital próprio é o de caixa e não o de 

competência, estabelecido no artigo 29 da IN 11/96: 
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 De acordo com a solução de consulta n. 63 de 24 de abril de 2001 “Juros sobre o capital próprio. Sob pena 

de infringir o regime de competência previsto na legislação própria, é vedado à pessoa jurídica computar em 

um exercício o montante de juros sobre o capital próprio de períodos anteriores.” 
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MANDADO DE SEGURANÇA. DEDUÇÃO. JUROS SOBRE CAPITAL 

PRÓPRIO DISTRIBUÍDOS AOS SÓCIOS/ACIONISTAS. BASE DE 

CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. EXERCÍCIOS ANTERIORES. 

POSSIBILIDADE. 

I -  Discute-se, nos presentes autos, o direito ao reconhecimento da 

dedução dos juros sobre capital próprio transferidos a seus acionistas, 

quando da apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL no ano-

calendário de 2002, relativo aos anos-calendários de 1997 a 2000, sem que 

seja observado o regime de competência. 

II - A legislação não impõe que a dedução dos juros sobre capital próprio 

deva ser feita no mesmo exercício-financeiro em que realizado o lucro da 

empresa. Ao contrário, permite que ela ocorra em ano-calendário futuro, 

quando efetivamente ocorrer a realização do pagamento. 

III - Tal conduta se dá em consonância com o regime de caixa, em que 

haverá permissão da efetivação dos dividendos quando esses foram de fato 

despendidos, não importando a época em que ocorrer, mesmo que seja em 

exercício distinto ao da apuração. 

IV - "O entendimento preconizado pelo Fisco obrigaria as empresas a 

promover o creditamento dos juros a seus acionistas no mesmo exercício 

em que apurado o lucro, impondo ao contribuinte, de forma oblíquoa, a 

época em que se deveria dar o exercício da prerrogativa concedida pela Lei 

6.404/1976". 

V - Recurso especial improvido. 

(REsp 1086752/PR, Rel. Ministro  FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 17/02/2009, DJe 11/03/2009) 
 

 Outra questão que se apresenta diz respeito ao outro limite de distribuição de 

juros sobre o capital próprio previsto em lei, qual seja o equivalente ao patrimônio líquido 

(excetuada a reserva de reavaliação) corrigido pela TJLP. Na hipótese de distribuição de 

juros sobre o capital próprio, em relação a exercícios anteriores, em razão de lucros 

acumulados ou reserva de lucros, qual será o valor do patrimônio líquido que será utilizado: 

o equivalente ao patrimônio líquido do exercício da distribuição ou do exercício do lucro que 

será distribuído? 

 

 Considerando a lição esposada no acórdão referido, que defende que o regime 

do pagamento dos juros sobre o capital próprio, é o de caixa e não o de competência, o 

patrimônio líquido (excetuada a reserva de reavaliação), que deverá ser corrigido pela TJLP, 

será o apurado no exercício em que houve a deliberação pela distribuição dos juros sobre o 

capital próprio e não o patrimônio líquido da época em que o lucro - a ser distribuído sob a 

forma de juros sobre o capital próprio - foi apurado.  
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 Contudo, a Receita Federal do Brasil
216

 entende que, na hipótese de 

pagamento de juros sobre o capital próprio em razão de lucros apurados em exercícios 

anteriores, os limites de dedução são aqueles determináveis no período em que a despesa 

poderia ter sido imputada ao resultado, razão pela qual o valor do patrimônio líquido adotado 

como base de cálculo deve ser ajustado, para expurgar o valor dos juros pagos ou creditados. 

Conforme acentua ANDRADE FILHO (2008, p. 269):   

 

Esse ponto de vista – segundo penso – só poderia ser adotado se o sujeito 

passivo houvesse retificado os Balanços de anos anteriores e tivesse 

recolhido o imposto de fonte com os acréscimos cabíveis. O sujeito passivo 

só pode justificar a inobservância do período de imputação da despesa se 

ela existisse, de fato e de direito, em anos anteriores; ora, isto implicaria na 

existência de decisão administrativa ou social sobre o pagamento ou 

crédito; uma despesa não surge do nada, é necessário um ato ou negócio 

jurídico que lhe dê suporte. 

 

3.5.1.5 Contabilização dos juros sobre o capital próprio 

 

 A Lei 9.249/95, ao disciplinar o pagamento e recebimento dos juros sobre o 

capital próprio em seu artigo 9°, foi omissa tanto quanto à forma de contabilização destes 

juros para a pessoa jurídica (sujeita ao lucro real) pagadora, como para a pessoa jurídica 

recebedora (seja ela sujeita ao lucro real, presumido ou arbitrado). Contudo, infere-se da 

redação do referido artigo que os juros sobre o capital próprio devem ser contabilizados 

como uma despesa para a pessoa jurídica pagadora, já que tal despesa poderá ser deduzida da 

base de cálculo do IRPJ e da CSLL.  

 

 O artigo 30 da IN 11/96 determinou que os juros sobre o capital próprio 

devem ser registrados como despesas financeiras para a pessoa jurídica pagadora. HIGUCHI 

(2007, p. 119) afirma que esta orientação da Receita Federal do Brasil é correta, em razão 

dos juros sobre o capital próprio terem sido criados para dar tratamento igualitário entre o 

capital de terceiro e o capital próprio em termos de remuneração, sendo certo que, ambos, 

possuem natureza de despesa financeira.  

 

 Quanto à forma de contabilização dos juros sobre o capital próprio para a 

pessoa jurídica recebedora, também se pode inferir que seja uma receita. Tanto assim o é, 
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 Julgamento do Recurso n. 134.151 da 8ª turma do 1° Conselho de Contribuintes, ocorrido em 5 de dezembro 

de 2003. 
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que há previsão de incidência de imposto de renda na fonte. No entanto, resta saber que tipo 

de receita seria: se uma receita financeira ou uma receita de lucros? 

 

 Conforme já visto,  uma parte da doutrina e alguns julgados do STJ entendem 

que os juros sobre o capital próprio tem natureza jurídica de juros e, portanto, são uma 

receita financeira. A IN 11/96 estabelece, no parágrafo único do artigo 30, que os juros 

recebidos pelas pessoas jurídicas sujeitas ao lucro real serão registrados como receita 

financeira, integrando a base de cálculo do lucro real e da contribuição social sobre o lucro. 

Este entendimento foi modificado, porém, pelo artigo 4° da IN 41/98, que ratificou a 

necessidade de contabilização dos juros sobre o capital próprio como receita, mas deixou de 

mencioná-la expressamente  como receita financeira.
217

 

 

 De outro turno, há parte da doutrina defensora de que os juros sobre o capital 

próprio devem ser contabilizados como receita de lucros ou dividendos. O principal 

argumento para que tal contabilização seja feita desta forma consiste no fato de os juros 

sobre o capital próprio serem uma espécie de participação no resultado da sociedade sujeita a 

um regime fiscal especial.  Logo, a exigência da presença de lucros para distribuição dos  

juros sobre o capital próprio impede que eles sejam caracterizados como receita financeira. 

 

 SILVÉRIO DAS NEVES (2004, p. 256) critica a redação da IN 11/96, da 

Receita Federal do Brasil – que determinou que os juros sobre o capital próprio fossem 

contabilizados como receita financeira – por entender que não faz parte das suas atribuições 

estabelecer como o contribuinte irá elaborar sua contabilidade, cabendo-lhe apenas apurar se 

o tributo foi pago corretamente.  

 

3.5.2 Imposto de renda retido na fonte 

 

 O princípio da Lei 9.249/95 é o de que a pessoa jurídica pagadora deverá  

beneficiar-se com a possibilidade de dedução da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, dos 

valores pagos a título de juros sobre o capital próprio, e a pessoa física ou jurídica 
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 Conforme o parágrafo 4° do artigo 29 da IN 11/96 “§ 4° Os juros a que se refere este artigo, inclusive 

quando exercida a opção de que trata o § 1° ou quando imputados aos dividendos, auferidos por beneficiário 

pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no: a) lucro real, serão registrados em conta de 

receita financeira e integrarão a base de cálculo da contribuição social sobre o lucro.” 

   Artigo 4° da IN 41/98 “ Artigo 4° Na hipótese de beneficiário pessoa jurídica o valor dos juros creditados ou 

pagos deve ser escriturado como receita, observado o regime de competência dos exercícios.” 
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recebedora deverá pagar o imposto de renda, à alíquota de 15% sobre os valores recebidos 

sob esta rubrica, o qual será retido na fonte.  

 

 Conforme acentua OLIVEIRA (1998, p. 124), “a retenção deve ocorrer na 

data do pagamento ou do crédito, e o prazo de recolhimento termina no terceiro dia útil da 

semana subseqüente àquela em que ocorrer qualquer desses eventos”. Este imposto também 

será devido na hipótese dos juros sobre o capital próprio serem creditados à reserva de 

capital ou serem capitalizados. Nesta hipótese, o recolhimento deve ocorrer até quinze dias 

após o término do período base respectivo e o ônus financeiro será da pessoa jurídica 

pagadora. 

 

 SILVERIO DAS NEVES (2004, p. 258) alerta que, na hipótese em que os 

juros sobre o capital próprio sejam creditados, mas não sejam pagos aos beneficiários na 

mesma data, a eventual remuneração que possa incidir, em razão do lapso temporal entre a 

data do creditamento  e do pagamento, é equiparada à uma aplicação financeira de renda 

fixa, sendo certo que, sobre este valor a mais em razão da demora no pagamento incidirá, de 

forma definitiva, o imposto de renda na fonte, à alíquota de 20%.  

 

3.5.2.1 Beneficiários pessoas jurídicas sujeitas ao lucro real 

 

 Para as pessoas jurídicas beneficiárias do pagamento de juros sobre o capital 

próprio, que estejam sujeitas ao regime de apuração pelo lucro real, o imposto de renda 

retido na fonte será considerado „antecipação do devido‟ na declaração de rendimentos (I, § 

3º, artigo 9º da Lei 9.249/95), podendo ainda tal imposto ser compensado com o retido, por 

ocasião do pagamento de juros sobre capital próprio, pela pessoa jurídica recebedora, a seus 

titulares sócios ou acionistas (§ 6º, artigo 9º da Lei 9.249/95). 

 

 OLIVEIRA (1998, p. 125) acentua que os juros sobre o capital próprio 

recebidos por estas pessoas jurídicas são tributáveis e, portanto, devem compor a base de 

cálculo para a apuração do IRPJ e da CSLL. Ademais, na hipótese dos juros sobre o capital 

próprio serem capitalizados ou destinados a reserva de capital, o imposto assumido pela 

pessoa jurídica pagadora será excluído da base de cálculo do IRPJ e da CSLL da pessoa 

jurídica beneficiária. 
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3.5.2.2 Beneficiários pessoas jurídicas sujeitas ao lucro presumido ou arbitrado 

  

 A Lei 9.249/95 previu no § 3º, II , artigo 9º que o imposto de renda retido na 

fonte – na hipótese do beneficiário ser pessoa jurídica não sujeita ao lucro real – seria sujeito 

à tributação definitiva. A IN 11/96 previa igual determinação na alínea “b” do § 7° do artigo 

29. No entanto, o parágrafo único do artigo 51 da Lei n. 9.430/96 determinou que o imposto 

de renda retido na fonte, em razão do pagamento de juros sobre o capital próprio a pessoas 

jurídicas sujeitas ao regime do lucro presumido ou arbitrado, será considerado como 

„antecipação do devido‟ na declaração de rendimentos. Ademais, previu o caput do referido 

artigo que os valores pagos serão adicionados ao lucro presumido ao arbitrado, para efeitos 

de determinação do imposto de renda devido. Corroborando este entendimento, a IN 93/97 

expressamente adicionou à base de cálculo do lucro presumido e do lucro arbitrado os 

valores recebidos a título de juros sobre o capital próprio
218

. Neste sentido, SILVÉRIO DAS 

NEVES (2004, p. 263) afirma que  

 
a partir de 01.01.1997, os juros sobre o capital próprio, recebidos por 

pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido ou arbitrado, 

integrarão a base de cálculo do imposto de renda. O imposto retido na 

fonte sobre os juros será considerado como antecipação do devido no 

período de apuração. 

 

 

3.5.2.3 Beneficiários pessoas físicas 

 

 A Lei 9.249/95 prevê no § 3º, II , artigo 9º que os juros sobre o capital próprio 

recebidos por pessoa física estarão sujeitos à tributação definitiva, não integrando este valor, 

portanto, a base de cálculo do imposto de renda pessoa física, não podendo tais valores 

fazerem parte do ajuste anual constante da declaração de rendimentos. 
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 Artigo. 36 da IN 93/97 “O lucro presumido será o montante determinado pela soma das seguintes parcelas: I 

– O valor resultante da aplicação dos percentuais de que tratam os §§ 1° e 2° do artigo 3°, sobre a receita bruta 

de cada atividade auferida em cada período de apuração trimestral; II – omissis; III – omissis; IV – os juros 

sobre o capital próprio auferidos; 

    Artigo. 41 da IN 93/97  “O lucro arbitrado, quando conhecida a receita bruta, será o montante determinado 

pela soma das seguintes parcelas: I – omissis; II – omissis; III – omissis; IV – os juros sobre o capital próprio 

auferidos. 
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3.5.2.4 Beneficiários sociedades civis de prestação de serviços, submetidas ao regime de 

tributação de que trata o artigo 1º do Decreto n. 2.397/87 

 

 A Lei 9.249/95 previa, no § 5º, artigo 9º, que as sociedades civis de prestação 

de serviços poderiam compensar o imposto retido por ocasião do pagamento dos 

rendimentos aos seus sócios beneficiários.  O artigo 55 da Lei 9.430/96 revogou 

expressamente o regime de tributação previsto no artigo 1º do Decreto n. 2.397/87, 

determinando que as referidas sociedades sejam tributadas pelo imposto de renda, tal qual as 

demais pessoas jurídicas. Assim, a partir desta data, não há mais diferença de tratamento para 

estas pessoas e as demais, devendo-se aplicar as regras para as hipóteses “a” ou “b”, caso 

sejam tributadas pelo lucro real ou pelo lucro não real (arbitrado ou presumido). 

 

3.5.2.5 Beneficiários domiciliados no exterior em paraísos fiscais 

 

 A Lei 9.249/95 previu, no § 2º, artigo 9º, que os juros pagos ficarão sujeitos à 

incidência do imposto de renda retido na fonte à alíquota de 15%, sem qualquer distinção em 

relação ao beneficiário ser domiciliado no Brasil ou no exterior, nem tampouco em relação 

aos paraísos fiscais. No entanto, a Receita Federal do Brasil entende que, nestes casos, o 

imposto de renda retido na fonte deve ser de 25%
219

. 

 

 O fundamento para o entendimento da Receita Federal está insculpido no 

artigo 8º da Lei 9.779/99 que disciplinou que: 

 

Artigo 8
o
  Ressalvadas as hipóteses a que se referem os incisos V, VIII, IX, 

X e XI do artigo 1
o
 da Lei n

o
 9.481, de 1997, os rendimentos decorrentes 

de qualquer operação, em que o beneficiário seja residente ou domiciliado 

em país que não tribute a renda ou que a tribute à alíquota máxima inferior 

a vinte por cento, a que se refere o artigo 24 da Lei n
o
 9.430, de 27 de 

dezembro de 1996, sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte à 

alíquota de vinte e cinco por cento.
220
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 Silva (2000, p. 65) cita como exemplos deste entendimento da Receita, as decisões  324 da 8ª Região Fiscal, 

publicada no D.O.U de 28.12.99, p. 07; e a decisão 21 da 8° Região Fiscal, publicada no D.O.U em 14.01.2000. 
220

 Artigo 1º Relativamente aos fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 1997, a alíquota do imposto de 

renda na fonte incidente sobre os rendimentos auferidos no País, por residentes ou domiciliados no exterior, fica 

reduzida para zero, nas seguintes hipóteses:  I – omissis; II – omissis; III – omissis; IV – omissis; V - valores 

correspondentes aos pagamentos de contraprestação de arrendamento mercantil de bens de capital, celebrados 

com entidades mercantil de bens de capital, celebrados com entidades domiciliadas no exterior; VI – omissis; 

VII – omissis; VIII - juros decorrentes de empréstimos contraídos no exterior, em países que mantenham acordos 

tributários com o Brasil, por empresas nacionais, particulares ou oficiais, por prazo igual ou superior a quinze 

anos, à taxa de juros do mercado credor, com instituições financeiras tributadas em nível inferior ao admitido 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9481.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9430.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9430.htm
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 SILVA (2000, p. 66) defende, no entanto, que não se pode aplicar o referido 

artigo legal aos juros sobre capital próprio, tendo em vista que aquele refere-se 

expressamente às operações previstas no artigo 24 da Lei 9.430/96, as quais dizem respeito a 

outras situações, que não guardam nenhuma relação com o instituto dos juros sobre o capital 

próprio. De fato, as operações mencionadas na legislação de 1996, estão previstas nos artigos 

18 a 22 da referida lei e dizem respeito a operações decorrentes de: (i) importação; (ii) 

exportação; (iii) contrato não registrado no Banco Central do Brasil; (iv) mútuo na situação 

em que pessoa jurídica instalada no país é mutuante.
 
 

 

 FIORENTINO (2005, p. 66) assevera que revela-se inaplicável a incidência de 

imposto de renda na fonte, com alíquota de 25%, para as pessoas físicas ou jurídicas 

domiciliadas em países com tributação favorecida, na forma do artigo 24 da Lei 9.430/96, 

isso porque o § 2º, do artigo 9º da Lei 9.249/95 não faz qualquer distinção – para fins de 

majoração da alíquota de IRF de 15% – entre beneficiários de JCP, sejam eles residentes ou 

não em paraísos fiscais. 

 

 A posição do referido autor não parece a mais correta, uma vez que a menção 

feita no caput do artigo 8º, da Lei 9.779/99, ao artigo 24 da Lei 9.430/96 é apenas para 

indicar a fonte de onde foi tirado o conceito de paraíso fiscal, não tendo o condão de 

restringir as hipóteses de tributação à alíquota de 25% àquelas constantes dos artigo 18 a 22 

da Lei 9.430/96. Ademais, há uma lei posterior majorando a alíquota do imposto para uma 

situação especial,  devendo ser aplicado o princípio geral do Direito, o qual leciona que  lei 

posterior prevalece sobre a lei anterior. 

 

3.5.2.6 Beneficiários fundos ou carteiras de investimentos 

 

 SILVÉRIO DAS NEVES (2004, p. 263) assevera que, a partir de 01.01.1998, 

os juros sobre o capital próprio, recebidos por fundos, clubes, carteiras de investimento ou 

por qualquer outra forma de investimento associativo, estão isentos de imposto de renda. De 

                                                                                                                                                         
pelo crédito fiscal nos respectivos acordos tributários; IX - juros, comissões, despesas e descontos decorrentes de 

colocações no exterior, previamente autorizadas pelo Banco Central do Brasil, de títulos de crédito 

internacionais, inclusive comercial papers, desde que o prazo médio de amortização corresponda, no mínimo, a 

96 meses; X - juros de desconto, no exterior, de cambiais de exportação e as comissões de banqueiros inerentes a 

essas cambiais; XI - juros e comissões relativos a créditos obtidos no exterior e destinados ao financiamento de 

exportações. 
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fato, os artigos 28, § 10, alínea “b”, 33 e 81 da Lei n. 9.532/97 isentaram estas entidades do 

pagamento de imposto de renda na fonte. 

 

3.5.2.7 Das pessoas jurídicas sujeitas ao regime do SIMPLES  

 

 As pessoas jurídicas sujeitas ao regime do SIMPLES não poderão se 

beneficiar do recebimento de pagamento de juros sobre o capital próprio. Isto porque, 

conforme estabelece o artigo 9° da Lei 9.249/95, os juros sobre o capital próprio somente 

podem ser pagos por uma pessoa jurídica sujeita ao lucro real. Assim, para que uma pessoa 

jurídica sujeita ao SIMPLES pudesse se beneficiar do pagamento do referido instituto, ela 

teria que ter como sócia outra pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração pelo lucro real. 

Ocorre que, uma das hipóteses prevista na LC 123/2006 para desenquadrar uma pessoa 

jurídica, como beneficiária do tratamento tributário diferenciado do SIMPLES, é justamente 

quando do capital social desta pessoa jurídica participe outra pessoa jurídica
221

. Desse modo, 

não há possibilidade de as pessoas jurídicas sujeitas ao SIMPLES serem beneficiárias do 

pagamento dos juros sobre o capital próprio. 

 

3.5.3 PIS/PASEP E COFINS  

 

 A contribuição do PIS/PASEP foi introduzida no Ordenamento Jurídico 

brasileiro, originalmente, pela LC n. 7/70, cujo critério material da regra matriz de incidência 

deveria ser o do faturamento
222

. Esta contribuição foi recepcionada pelo artigo 239 da 

Constituição Federal de 1988.  Já a contribuição da COFINS surgiu com a edição da LC n. 

70/91, tendo por fundamento a previsão do artigo 195, I da CF, que autorizava a instituição 

de uma contribuição sobre o faturamento
223

. (ANDRADE FILHO, 2008, p. 588). 
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 § 4° do artigo 3° da LC 123/06 in verbis “§ 4°Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado 

previsto nesta Lei Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, para 

nenhum efeito legal, a pessoa jurídica: I – de cujo capital participe outra pessoa jurídica.” 
222

 Art. 3º da LC 7/70 “Art. 3°- O Fundo de Participação será constituído por duas parcelas: a) a primeira, 

mediante dedução do Imposto de Renda devido, na forma estabelecida no § 1º deste artigo, processando-se o 

seu recolhimento ao Fundo juntamente com o pagamento do Imposto de Renda;  b) a segunda, com recursos 

próprios da empresa, calculados com base no faturamento, como segue” 
223

   Art. 2° da LC 70/91 “Art. 2° A contribuição de que trata o artigo anterior será de dois por cento e incidirá 

sobre o faturamento mensal, assim considerado a receita bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e 

serviços e de serviço de qualquer natureza.” 
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3.5.3.1 A Lei 9.718/98 

 

 Em 27 de novembro de 1998, foi promulgada a Lei 9.718/98, que trouxe nova 

regulamentação quanto à incidência de PIS/PASEP e COFINS. Assim, os artigos 2° e 3°, da 

citada lei, determinaram que as contribuições para esses tributos sejam calculadas com base 

no faturamento, sendo este o equivalente à totalidade das receitas auferidas pela pessoa 

jurídica, independentemente do tipo de atividade por ela exercida e da classificação contábil 

das receitas
224

. 

 

 Assim, a Lei 9.718/98 alterou a disciplina do PIS/PASEP e da COFINS, ao 

determinar o alargamento da sua base de cálculo, que deixou de ser o faturamento da pessoa 

jurídica e passou a ser a totalidade das receitas auferidas. Esta previsão da Lei transbordou os 

limites constitucionais para delimitação da exação. Com efeito, o artigo 195,  I, da 

Constituição Federal de 1988, estabelecia que as contribuições sociais da empresa seriam 

incidentes sobre a folha de salários ou sobre o faturamento. Somente a partir da EC 20/98, 

editada em  15 de dezembro de 1998, que alterou a redação do referido artigo, é que Carta 

Magna passou a permitir a instituição de contribuições sociais pela empresa incidentes 

também sobre a receita
225

.  

 

 Por outras palavras, o legislador ordinário ampliou o campo de incidência de 

um tributo, em desacordo com a Constituição vigente à época da edição da Lei ordinária, in 

casu, Lei 9.718/98. O fato de uma emenda constitucional posterior ter incluído a hipótese de 

incidência prevista na lei ordinária, como critério material da contribuição social, não tem o 

condão de convalidar uma exação, que já nasceu nula, em razão da falta de fundamento de 

validade. Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao decidir o Recurso Extraordinário n. 
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 Artigo 2° da Lei 9.718/98 “Art. 2° As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas 

jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento, observadas a legislação vigente e 

as alterações introduzidas por esta Lei.” 

     Artigo 3° da Lei 9.718/98 “Art. 3° O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita 

bruta da pessoa jurídica. § 1° Entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa 

jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada para as 

receitas.” 
225

 Art. 195 da CF “Art. 195. A seguridade social sera financiada por toda a sociedade, de forma direta e 

indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais: I – do empregador, da empresa e da entidade a 

ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre: a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos 

ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício; b) a 

receita ou o faturamento.”  
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RE 357.950-9/RS, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, declarou a inconstitucionalidade 

do referido tributo nos seguintes termos:  

 

CONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE – ARTIGO 3º, § 1º DA 

LEI N. 9.718/98, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998 – EMENDA 

CONSTITUCIONAL N. 20, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1998. O 

sistema jurídico brasileiro não contempla a figura da constitucionalidade 

superveniente. 

TRIBUTÁRIO – INSTITUTOS – EXPRESSÕES E VOCÁBULOS – 

SENTIDO. A norma pedagógica do artigo 110 do Código Tributário 

Nacional ressalta a impossibilidade de a lei tributária alterar a definição, o 

conteúdo e o alcance de consagrados institutos, conceitos e formas de 

direito privado utilizados expressa ou implicitamente. Sobrepõe-se ao 

aspecto formal o princípio da realidade, considerados os elementos 

tributários. 

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – PIS – RECEITA BRUTA – NOÇÃO – 

INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º DO ARTIGO 3º DA LEI 

9.718/98. A jurisprudência do Supremo, ante a redação do artigo 195 da 

Carta Federal anterior à Emenda Constitucional n. 20/98, consolidou-se no 

sentido de tomar as expressões receita bruta e faturamento como 

sinônimas, jungindo-as à venda de mercadorias, de serviços ou de 

mercadorias e serviços. É inconstitucional o §1º do artigo 3º da Lei n. 

9.718/98, no que ampliou o conceito de receita bruta para envolver a 

totalidade das receitas auferidas por pessoas jurídicas, independentemente 

da atividade por elas desenvolvida e da classificação contábil adotada. 

(Acórdão do Tribunal Pleno do STF nos autos do RE n. 357.950-9 /RS, 

Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 09.11.2005 e publicado no DJ  em 

15.08.2006 )  

 

 

 Ainda que se considere que os juros sobre o capital próprio sejam uma receita 

financeira, em razão da inconstitucionalidade do § 1° do artigo 3° da Lei 9.718/98, não 

incidirá PIS/PASEP e COFINS sobre os pagamentos recebidos pelas pessoas jurídicas sob 

esta rubrica, até a edição de nova Lei que esteja  em acordo com a Constituição para a 

instituição deste tributo, considerando não só o faturamento, mas todas as demais receitas 

recebidas pela pessoa jurídica, o que somente ficou permitido a partir da EC 20/98
226

. 

 

 De acordo com a premissa assumida, os juros sobre o capital próprio, embora 

sejam diferentes dos dividendos, têm natureza jurídica de participação nos lucros e não de 

juros e, por isso mesmo, devem ser classificados como tal, e não como receita financeira, 

sendo certo, portanto, que os referidos valores recebidos por pessoas jurídicas, ainda que não 

fosse inconstitucional sua exação, seriam isentos do PIS/PASEP e da COFINS, a teor do 

                                                 
226

 O § 1° do artigo 3° da Lei 9.718/98 atualmente foi revogado pela Lei 11.941/09. 
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disposto no inciso II, do § 2º do artigo 3º (com redação dada pela Medida Provisória n. 2158-

35/2001) da referida Lei, que expressamente isenta os lucros e dividendos derivados de 

investimentos que tenham sido computados como receita. 

 

3.5.3.2 A Lei 10.637/2002  

 

 A Lei 10.637, de dezembro de 2002, surgiu da conversão em Lei da Medida 

Provisória 66/02. Ela foi introduzida no Ordenamento Jurídico com dois objetivos. Primeiro, 

ampliar a base de cálculo do PIS/PASEP para todas as receitas auferidas pela pessoa jurídica, 

o que estava em consonância com a nova redação do artigo 195, I da CF, dada pela EC 20/98 

– que determinou que a contribuição social do empregador poderá incidir não só sobre o 

faturamento, mas também sobre a receita. Segundo, buscava estabelecer o regime de não 

cumulatividade na cobrança desta contribuição, majorando a alíquota do referido tributo para 

1,65%. Os artigos 1° e 2° da Lei 10.637 assim prescrevem: 

 

Art. 1° A contribuição para o PIS/PASEP tem como fato gerador o 

faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela 

pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação 

contábil 

§ 1° Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a 

receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria 

ou alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica. 

Art. 2° Para determinação do valor da contribuição para o PIS/PASEP 

aplicar-se-á, sobre a base de cálculo apurada conforme o disposto no art. 

1°, a alíquota de 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos). 

 

  

 Diante deste novo regramento, e considerando que a Receita Federal do Brasil 

possui entendimento expressado na IN 11/96 de que os valores recebidos a título de juros 

sobre o capital próprio devem ser contabilizados como receita financeira para a pessoa 

jurídica beneficiária, conclui-se que, de acordo com a posição fazendária, os juros sobre o 

capital próprio distribuídos a partir de 30 de agosto de 2002 sofrerão a incidência do 

PIS/PASEP à alíquota de 1,65%. 

 

 Contudo, levando em conta a premissa do presente trabalho, de que os juros 

sobre o capital próprio são uma receita decorrente do resultado (lucro) distribuível da 

sociedade empresária, e considerando a isenção à regra de matriz do PIS/PASEP prevista na 

alínea “b”,  do inciso V do § 3º do artigo 1º da Lei 10.637/02, entendemos que os juros sobre 
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o capital próprio recebidos por pessoa jurídica são isentos do referido tributo. A redação do 

dispositivo é esclarecedora: 

 

§ 3° Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo, as receitas: 

V  - referentes a: 

b) reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda, 

que não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da 

avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros ou 

dividendos derivados de investimetos avaliados pelo custo de aquisição, 

que tenham sido computados como receita. 

 

 SALLES (2004, p. 117) assegura que toda distribuição de resultado está 

excluída do campo de incidência do PIS/PASEP e da COFINS, inclusive os juros sobre o 

capital próprio. Esta conclusão é reforçada pelo fato de as Leis 10.637/02 e 10.833/03 não 

terem permitido o direito de crédito das contribuições pagas pelas pessoas jurídicas 

beneficiárias de juros sobre o capital próprio, o que não é condizente com a sistemática da 

não-cumulatividade, introduzida pelas referidas legislações. 

 

 Desse modo, a distribuição de lucros na espécie de juros sobre o capital 

próprio, mesmo após o novo regime de não cumulatividade criado pela Lei 10.637/02 é 

isenta de PIS/PASEP. 

 

3.5.3.3 Lei 10.833/2003 

 

 A Lei 10.833/03 originou-se da conversão em Lei da MP n. 135/03, editada 

em 31 de outubro de 2003. Ela foi introduzida no Ordenamento Jurídico com os mesmos 

objetivos da Lei 10.637, referindo-se, contudo, à COFINS. Assim, seu artigo 1° ampliou a 

base de cálculo da COFINS para todas as receitas auferidas pela pessoa jurídica, em 

consonância com a nova redação do artigo 195, I da CF dada pela EC 20/98. Ainda, seu  

artigo 2° estabeleceu o regime de não-cumulatividade na cobrança desta contribuição, 

majorando a alíquota do referido tributo para 7,6%: 

 

Art. 1° A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – 

COFINS, com a incidência não cumulativa, tem como fato gerador o 

faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela 

pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação 

contábil. 
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§ 1° Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a 

receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria 

ou alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica. 

Art. 2° Para determinação do valor da COFINS aplicar-se-á, sobre a base 

de cálculo apurada conforme o disposto no art. 1°, a alíquota de 7,6% (sete 

inteiros e seis décimos por cento). 

 

 

 Diante deste novo regramento, e considerando que a Receita Federal do Brasil 

possui entendimento – expressado na IN 11/96 – de que os valores recebidos a título de juros 

sobre o capital próprio devem ser contabilizados como „receita financeira‟ para a pessoa 

jurídica beneficiária, conclui-se que, de acordo com a posição fazendária, os juros sobre o 

capital próprio distribuídos a partir de 31 de outubro de 2003 sofrerão a incidência do 

COFINS à alíquota de 7,6%. 

 

 Entretanto, em nossa premissa, os juros sobre o capital próprio são uma receita 

decorrente do resultado (lucro) distribuível da sociedade empresária, e considerando a 

isenção à regra de matriz de incidência da COFINS prevista no artigo 1º, § 3º, V, “b”, da Lei 

10.833/03, entendemos que os juros sobre o capital próprio recebidos por pessoa jurídica são 

isentos do referido tributo. A redação normativa é esclarecedora: 

 

§ 3° Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo, as receitas: 

V  - referentes a: 

b) reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda, 

que não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da 

avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros ou 

dividendos derivados de investimetos avaliados pelo custo de aquisição, 

que tenham sido computados como receita. 

 

 

 Nesta linha de pensamento,  SOUZA (2005, p. 31) defende que os juros sobre 

o capital próprio recebidos pelas pessoas jurídicas, relativos a investimentos em sociedades 

avaliadas pelo custo de aquisição, não integram a base de cálculo do PIS/PASEP e da 

COFINS da beneficiária, apesar de configurarem-se como uma receita, isso se dá em razão 

de sua natureza jurídica, de mero resultado da companhia (lucros), sujeito a regime fiscal 

especial. 
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 Desse modo, a distribuição de lucros na espécie de juros sobre o capital 

próprio –  mesmo após o novo regime de não cumulatividade criado pela Lei 10.833/03 –  é 

isenta de COFINS. 

 

3.5.4.4 Os Decretos 5.164/04 e 5.442/2005 

 

 Os Decretos 5.164/2004 e 5.442/2005 foram editados pela Presidência da 

República para regulamentar o disposto no § 2°, do artigo 27, da Lei 10.865/04, que delegou 

ao Poder Executivo a possibilidade de reduzir e restabelecer as alíquotas de PIS/PASEP e 

COFINS, previstas nas Lei 10.637/02 e 10.833/03, respectivamente. Reza o referido 

dispositivo: 

 

Art. 27. omissis 

§ 2° O poder executivo poderá também, reduzir e restabelecer, até os 

percentuais de que tratam os incisos I e II do caput do art. 8° desta Lei, as 

alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre 

as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime 

de não-cumulatividade das referidas contribuições, nas hipóteses que fixar. 

 

 Diante deste comando legal, foi editado o Decreto 5.164/04, posteriormente 

revogado pelo Decreto 5.542/05. Em ambos, o Presidente da República reduziu a zero as 

alíquotas das contribuições para o PIS/PASEP e para a COFINS, incidentes sobre as receitas 

financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime da não-cumulatividade. 

Contudo, os citados decretos ressalvaram as receitas financeiras decorrentes do pagamento 

dos juros sobre o capital próprio: 

 

Artigo 1° do Decreto 5.164/04 “Ficam reduzidas a zero as alíquotas da 

Contribuição para o PIS/PASEP/PASEP e da Contribuição para o 

Financiamento da Seguridade Social – COFINS incidentes sobre as 

receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de 

incidência não-cumulativa das referidas contribuições. Parágrafo único. O 

disposto no caput não se aplica às receitas financeiras oriundas de juros 

sobre o capital próprio  e as decorrentes de operação de hedge.” 

Artigo 1° do Decreto 5.442/05 “Ficam reduzidas a zero as alíquotas da 

Contribuição para o PIS/PASEP/PASEP e da Contribuição para o 

Financiamento da Seguridade Social – COFINS incidentes sobre as 

receitas financeiras, inclusive decorrentes de operações realizadas para fins 

de hedge, auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de incidência 

não-cumulativa das referidas contribuições.  

Parágrafo único. O disposto no caput: I não se aplica  aos juros sobre o 

capital próprio; II – aplica-se às pessoas jurídicas que tenham apenas parte 
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de suas receitas submetidas ao regime de incidência não-cumulativa da 

Contribuição para o PIS/PASEP/PASEP e da COFINS.” 

 

  Embora decretos presidenciais corroborem o entendimento da Receita 

Federal do Brasil de que os juros sobre o capital próprio são receitas financeiras e, como tais, 

estão sujeitas à incidência das regras matrizes de incidência do PIS/PASEP e da COFINS,  

entendemos que os juros sobre o capital próprio não são receitas financeiras, em razão da sua 

natureza jurídica equivalente a lucros distribuíveis. Neste sentido, os valores recebidos sob 

esta rubrica já estão isentos das citadas contribuições, conforme previsto na alínea “b”,  do 

inciso V do § 3º do artigo 1º da Lei 10.637/02 e da Lei 10.833/03. Conforme acentua 

BOBBIO (1997, p. 54), toda norma emitida por um órgão inferior, por delegação de um 

órgão superior, está sujeita a limites materiais e formais. Segundo o jurista: 

 

A observação desses limites é importante, porque eles delimitam o âmbito 

em que a norma inferior emana legitimamente: uma norma inferior que 

exceda os limites materiais, isto é, que regule uma matéria diversa da que 

lhe foi atribuída ou de maneira diferente daquela que lhe foi prescrita, ou 

que exceda os limites formais, isto é não siga o procedimento estabelecido, 

está sujeita a ser declarada ilegítima e a ser expulsa do sistema. 

 

 SOUZA (2005, p. 32) destaca que a inclusão dos juros sobre o capital próprio 

na base de cálculo do PIS/PASEP e da COFINS fere o princípio da isonomia, na medida em 

que os beneficiários estrangeiros não pagam esta contribuição em detrimento dos 

beneficiários nacionais.  

 

 Por todo o exposto, os referidos decretos  carecem de fundamento de validade, 

por serem contrários ao disposto nas Leis 10.637/02 e 10.833/03, que isentaram, de forma 

expressa, o PIS/PASEP e a COFINS sobre os juros sobre o capital próprio. Outrossim, os 

Decretos contrariam mandamento constitucional insculpido no artigo 150, I da Constituição 

Federal, que garante o princípio da legalidade estrita em matéria tributária. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Iniciamos este trabalho de pesquisa, estimulados a buscar respostas a algumas 

questões que se apresentam ao tema dos juros sobre o capital próprio, em decorrência de sua 

natureza jurídica e das respectivas consequências societárias e tributárias, em comparação 

com o instituto dos dividendos. Durante a realização do trabalho, pudemos identificar as 

consistências e as inconsistências constantes no ordenamento jurídico brasileiro quanto ao 

tema escolhido. À guisa de conclusão, enfocamos, aqui, as lacunas encontradas e buscamos 

alternativas de resolução, que possam, de alguma maneira, tornar menos pantanoso a 

disciplina dos juros sobre o capital próprio. 

 

  Não obstante a possibilidade de remuneração do sócio pelo capital investido 

na sociedade já esteja presente na legislação brasileira desde a edição da Lei 4.506/64, os 

juros sobre o capital próprio foram introduzidos pela Lei 9.249/95, com o intuito de 

estimular o aumento da atividade produtiva e como forma de compensar a extinção da 

possibilidade de correção monetária das demonstrações financeiras, prevista nas Leis 

7.799/89 e 8.200/91. Para tanto, a Lei 9.249/95 criou um regime fiscal especial para 

distribuir aos sócios a sua participação no resultado da sociedade empresária até um 

determinado limite. 

 

 A Lei 9.249/95 instituiu a possibilidade de as sociedades empresárias sujeitas 

ao regime do lucro real remunerarem seus sócios ou acionistas por meio do pagamento ou 

creditamento dos juros sobre o capital próprio, podendo os referidos valores serem 

considerados despesas dedutíveis da base de cálculo do IRPJ e da CSLL das pessoas 

jurídicas pagadoras. Essa dedutibilidade aplica-se, inclusive, na hipótese de utilização dos 

juros sobre o capital próprio para aumento do capital social ou para a constituição de reserva 

para futuro aumento de capital. A única exigência para que a dedutibilidade seja cabível, 

nesse caso, é o pagamento do imposto de renda retido na fonte sobre os valores que serão 

creditados a título de juros sobre o capital próprio.  

 

 Essa inovação veio acompanhada de três características que influem 

significativamente na determinação da natureza jurídica do instituto.  A primeira 

característica diz respeito à necessidade de existência de lucros no exercício ou na conta de 
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lucros acumulados, ou na conta de reserva de lucros, em patamar equivalente a pelo menos o 

dobro do que for distribuído pela sociedade. Cumpre observar que a exigência da Receita 

Federal do Brasil - IN´s 11/96 e 41/98 - de observação do regime de competência para fins 

de apuração dos limites de pagamento previstos na Lei revela-se ilegal, na medida em que a 

Lei 9.249/95 não impôs essa limitação. Como sabemos, não pode uma norma administrativa 

desbordar dos limites traçados pela Lei. Ademais, o cumprimento da exigência imposto pelo 

órgão fazendário implicaria o esvaziamento da utilização do instituto, já que, de acordo com 

o entendimento manifestado, somente poder-se-ia distribuir juros sobre o capital próprio se 

houvesse apuração de lucro no exercício.  

 

 Quanto à segunda característica da inovação interposta pela Lei 9.249/95, ela 

é relativa ao limite da distribuição dos juros sobre o capital próprio, que não poderá ser 

superior ao equivalente à aplicação da TJLP ao patrimônio líquido, excetuadas as contas de 

reserva de reavaliação de bens e direitos, salvo se esta reserva de reavaliação tiver sido 

adicionada à base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Também devem ser excetuadas desse 

cálculo as contas de reserva de reavaliação de imóveis e patentes, capitalizada sem 

tributação, e a conta de reserva especial para correção do ativo permanente. Essa exceção é 

justificada, inicialmente, porque se trata de um tipo de reserva de avaliação, devendo, 

portanto, ter o mesmo tratamento tributário; em segundo lugar, porque a reserva reavaliação 

ainda existe substancialmente, embora refletida graficamente em outra subconta do ativo.  

  

 A terceira característica refere-se à faculdade prevista na Lei de o pagamento 

dos juros sobre o capital próprio ser imputado aos dividendos obrigatórios, previstos no 

artigo 202 da LSA. Essa imputação aos dividendos, embora independa da previsão 

estatutária, já que decorre da própria Lei, exige que haja a deliberação da assembleia geral de 

acionistas ou reunião de sócios nesse sentido, salvo se o estatuto autorizou o conselho de 

administração a declarar dividendos ou imputar os juros sobre o capital próprio aos referidos.  

 

 No que concerne à possibilidade de imputação dos juros sobre o capital 

próprio aos dividendos preferenciais, aqueles somente podem ser imputados a estes, se 

houver previsão no estatuto e se a assembleia geral de acionistas ou a reunião de sócios 

deliberar nesse sentido. Em qualquer hipótese, seja imputação aos dividendos obrigatórios, 

seja aos dividendos preferenciais, o valor imputado deve ser líquido de imposto para fins de 

cumprimento do pagamento do dividendo obrigatório ou preferencial. 



192 

 

 

 

 A imputação dos juros sobre o capital próprio aos dividendos - obrigatórios ou 

preferenciais - não dá ao acionista ou sócio dissidente da deliberação assemblear o direito de 

retirada da sociedade, desde que a imputação ocorra pelo valor líquido de impostos. Isso se 

explica pelo fato de os juros sobre o capital próprio, assim como os dividendos, serem uma 

forma de remuneração do acionista ou sócio no resultado - lucro - da sociedade. Se o valor 

que o sócio recebeu, livre de impostos a título de juros sobre o capital próprio, foi 

exatamente o mesmo que ele receberia a título de dividendos, não há porque se admitir o 

direito de retirada do acionista, já que ele não sofreu qualquer prejuízo. Contudo, se a 

imputação dos juros sobre o capital próprio aos dividendos preferenciais for em valor 

inferior, ou se o estatuto não previr esse tipo de imputação, os acionistas preferencialistas 

que tenham o direito de voto restrito poderão adquirir o referido direito, na forma do § 1° do 

artigo 111 da LSA. 

 

 Os juros sobre o capital próprio pagos para a pessoa física ou jurídica 

residente e domiciliada no país ou no exterior, até o limite legal previsto na lei, poderão ser 

deduzidos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL da pessoa jurídica pagadora. Essa dedução 

pode representar uma economia de até 34% de tributo para a pessoa jurídica pagadora, 

considerando-se as alíquotas de 15% de IRPJ, de 10% de adicional de IRPJ e de 9% da 

CSLL, usualmente praticadas para as sociedades empresárias sujeitas ao regime do lucro 

real. 

 

 Em contrapartida, os juros sobre o capital próprio recebidos serão tributados à 

alíquota de 15%, para as pessoas físicas ou jurídicas beneficiárias domiciliadas no país ou no 

exterior, e à alíquota de 25%, para as pessoas físicas ou jurídicas beneficiárias que sejam 

domiciliadas em países considerados pela lei como de tributação favorecida, ou seja, as 

pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas nos chamados paraísos fiscais. O imposto de renda 

retido na fonte pelo pagamento dos juros sobre o capital próprio será considerado como 

tributação definitiva, quando o beneficiário for pessoa física, e como antecipação do devido 

na declaração de rendimentos, quando o beneficiário for pessoa jurídica, sujeita ao lucro real, 

presumido, arbitrado. Nessa última hipótese de beneficiário pessoa jurídica, os valores pagos 

a título de imposto de renda poderão ser compensados com o futuro imposto de renda a ser 

retido, quando ela for pagar juros sobre o capital próprio para os seus sócios. Quando o 

beneficiário dos valores pagos a título de juros sobre o capital próprio for fundo, clube ou 
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carteira de investimentos, o imposto de renda retido na fonte não será devido, em razão da 

isenção inserida no ordenamento jurídico pela Lei 9.532/97. 

  

 Em paralelo, ao regramento dos juros, o artigo 10 da Lei 9.249/95 também 

regulou o regime jurídico dos dividendos, que podem ser conceituados como a parcela do 

lucro social que é atribuída ao sócio de acordo com a sua participação no capital social, após 

as deduções legais. Os dividendos passaram a ser isentos da incidência de imposto de renda 

na fonte para as pessoas físicas ou jurídicas beneficiárias, ainda que residentes e domiciliadas 

no exterior, não havendo, contudo, qualquer benefício para as pessoas jurídicas pagadoras no 

que se refere ao tratamento desse pagamento como parcela dedutível da base de cálculo do 

IRPJ e da CSLL, diferentemente do que ocorre com o pagamento dos juros sobre o capital 

próprio. 

 

 O entendimento da doutrina e de parte da jurisprudência, que considera que os 

juros sobre o capital próprio têm natureza de “juros” - devendo, portanto, ser considerados 

como uma receita financeira para quem os recebe - não nos parece o mais correto. Os juros 

são a remuneração que se recebe pela privação de uma coisa fungível por um determinado 

período de tempo ou a compensação pelo atraso na sua devolução. Explicamos: o sócio ou 

acionista que subscreve e integraliza ações ou quotas de uma sociedade empresaria não está 

lhe emprestando dinheiro. A subscrição e integralização de ações ou quotas é um ato pelo 

qual a pessoa física ou jurídica deixa de ser proprietária do dinheiro ou bem aferível 

economicamente em troca de ações ou quotas, que conferirão aos seus titulares os direitos e 

deveres dos sócios, entre os quais o de participar no resultado. 

 

 A exigência da Lei 9.249/95 de se condicionar o pagamento de juros sobre o 

capital próprio à existência de lucros no exercício, ou na conta de lucros acumulados ou de 

reserva de lucros, de pelo menos o dobro do valor a ser distribuído impede a sua 

caracterização como “juros”.  Essa imposição é totalmente estranha ao regime geral dos 

juros, o qual consiste na remuneração pela privação de um bem fungível - dinheiro - por um 

determinado período, sem qualquer vinculação com o sucesso da exploração desse bem 

fungível pela pessoa que o recebe. 

 

  Não se pode concluir também que os juros sobre o capital próprio têm 

natureza de “juros” pela simples menção que a Lei 9.249/95 faz à palavra “juros”, quando da 
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denominação do instituto. O artigo 4° do CTN não deixa dúvidas quanto à natureza jurídica 

específica do tributo ser determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo 

irrelevantes para qualificá-la a denominação e demais características formais adotadas pela 

lei. 

 

 Por outro lado, o entendimento de que os juros sobre o capital próprio são 

apenas uma modalidade de dividendos também não nos parece acertado, já que os dividendos 

não são sinônimos de lucro ou resultado. Enquanto os lucros são o resultado positivo da 

sociedade, após a apuração de todas as receitas e o abatimento de todas as receitas auferidas 

pela exploração da atividade econômica num dado período, os dividendos são a parte que 

cabe a cada sócio nos lucros da sociedade, após as deduções legais e de acordo com a sua 

participação no capital social. Assim, os dividendos são espécie do gênero lucro. Os lucros 

podem existir sem os dividendos, mas esses não podem existir sem lucros.  

  

 Não há como se igualarem os juros sobre o capital próprio aos dividendos, 

pois ambos têm regimes jurídicos totalmente distintos. Enquanto os dividendos recebidos são 

isentos de imposto de renda, os juros sobre o capital próprio sofrem sua incidência. Ademais, 

os valores pagos a título de juros sobre o capital próprio são dedutíveis da base de cálculo do 

IRPJ e da CSLL da pessoa jurídica pagadora sujeita ao lucro real, mas esse benefício não é 

previsto para os dividendos, não havendo qualquer possibilidade de dedutibilidade dos 

valores pagos sob essa rubrica. Acrescente-se, ainda, que a menção da lei ao fato de que os 

juros sobre o capital próprio podem ser pagos aos dividendos obrigatórios previstos no artigo 

202 da LSA também não deixa dúvidas quanto à diferença dos dois institutos. Se fossem 

idênticos, essa determinação da Lei seria totalmente inócua. 

 

 Diante do exposto, a conclusão a que chegamos quanto à natureza jurídica dos 

juros sobre o capital próprio é que eles têm natureza jurídica de participação no resultado – 

lucro - da sociedade empresária, sujeita a um regime fiscal especial. Esse resultado – lucro - 

da sociedade empresária pode ser distribuído sob a forma de juros sobre o capital próprio ou 

sob a forma de dividendos, cada um com o seu respectivo regime jurídico. 

 

 Na distribuição de dividendos, não há, para as pessoas jurídicas beneficiárias 

do pagamento, incidência da regra matriz das contribuições para o PIS/PASEP e para a 

COFINS, em razão da expressa determinação da alínea “b”, inciso V, parágrafo 3° do artigo 
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1° das Leis 10.637/02 e 10.833/03, que excluíram as receitas decorrentes de dividendos da 

base de cálculo do imposto.  

 

 Em relação aos juros sobre o capital próprio, apesar do disposto nos Decretos 

5.164/04 e 5.442/05 e da orientação constante das IN´s 11/96 e 41/98 da Receita Federal do 

Brasil, entendemos que, em decorrência da natureza jurídica do instituto ser de distribuição 

do resultado - lucro - sujeito a um regime fiscal especial, também não há incidência das 

contribuições do PIS/PASEP e da COFINS sobre os valores recebidos pelas pessoas 

jurídicas, já que  alínea “b”, inciso V, parágrafo 3° do artigo 1° das Leis 10.637/02 e 

10.833/03 exclui os lucros ou dividendos da base de cálculo dos referidos tributos. Sendo 

assim, como os juros sobre o capital próprio são uma espécie do gênero lucros, também 

aquele não estaria sujeito à incidência das citadas exações. 

  

 Apresentadas nossas conclusões, resta-nos afirmar a nossa convicção de que 

as respostas aqui formuladas são provisórias e se abrem para novos questionamentos. Com 

certeza, novas abordagens jogarão luzes àquilo que se manteve, em virtude das escolhas que 

fizemos, obscuro neste trabalho. Jogamo-nos para o futuro, estimulados pelo desejo de 

continuar a interrogar o mundo do Direito, no sentido de nos aproximarmos cada vez mais 

daquilo que é o sentido de nossa atuação – profissional e acadêmica -: a  justiça.    
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