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Resumo 

 

 

 Este trabalho examina a disciplina legal do dividendo mínimo obrigatório, a partir da 

compreensão de suas funções dentro da organização societária e das implicações práticas 

de sua existência, manifestáveis ao longo do procedimento de formação e partilha do lucro 

social. 

 

 Trata-se de estudo que, embora gravite em torno do art. 202 da Lei das Sociedades por 

Ações, estende-se para os fundamentos do direito societário, excursionando por temas que 

vão desde as razões da celebração do contrato de sociedade e da função empresarial do 

lucro até as mais modernas reflexões a respeito do conflito de interesses e do papel dos 

administradores e dos controladores na sociedade.  

 

 Além de uma análise detalhada das etapas de apuração, declaração e pagamento do 

dividendo mínimo obrigatório, o estudo oferece as seguintes principais proposições: (i) a 

de que o dividendo mínimo obrigatório consiste em solução contratual, estimulada pela lei, 

para redução dos custos da decisão de partilha do lucro social; (ii) a de que o direito ao 

dividendo é diverso do direito de participação nos lucros sociais e de que aquele, ao 

contrário deste último, é tanto derrogável, quanto renunciável; e (iii) a de que o dividendo 

mínimo obrigatório possui natureza substancialmente específica, reclamando análise 

autônoma de seu funcionamento.  

  

Entre as contribuições esperadas, estão o aperfeiçoamento da aplicação da disciplina 

legal do dividendo mínimo obrigatório e a retomada da investigação científica da matéria, 

inexplicavelmente negligenciada pela doutrina brasileira. 

 

Estruturalmente, o texto encontra-se dividido em oito capítulos, além da introdução e 

das considerações finais. O primeiro apresenta o papel do lucro e do dividendo na 

sociedade. O segundo reproduz o raciocínio doutrinário que conforma o direito do 

acionista ao dividendo mínino obrigatório, examina as justificativas para sua tutela jurídica 

e analisa a necessidade contemporânea da manutenção dessa tutela. No terceiro capítulo 

são discutidas as questões relacionadas à titularidade do dividendo mínimo obrigatório. Os 
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capítulos quarto e quinto tratam, respectivamente, da apuração e da declaração do 

dividendo mínimo obrigatório. As hipóteses de retenção regular e irregular de lucros 

sociais são tratadas nos capítulos sexto e sétimo. Do capítulo oitavo constam explicações 

sobre o pagamento do dividendo mínimo obrigatório. As considerações finais retomam as 

principais conclusões obtidas ao longo dos capítulos e arrematam o trabalho. 

* 
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Introdução 

 

 

 O presente trabalho busca mapear e discutir os comandos legais e institutos jurídicos 

que informam o procedimento de distribuição do dividendo mínimo obrigatório, nas 

companhias brasileiras, abrangendo separadamente as etapas de apuração, de declaração e 

de pagamento. 

 

 Nota-se, primeiramente, que o foco do estudo exclui a análise detida da realidade 

jurídica de outros países, limitando-se às regras aplicáveis às companhias brasileiras, sem 

prejuízo da remissão ou comparação com normas e casos estrangeiros, quando relevantes 

para a compreensão do contexto nacional. 

 

 Está também excluído o exame das regras concernentes a outros tipos societários que 

não as sociedades por ações. Essa exclusão explica-se principalmente por ser o instituto do 

dividendo mínimo obrigatório regra própria das companhias. Além disso, as companhias, 

diferentemente dos demais tipos societários nacionais, possuem um conjunto mais 

completo de regras relativas aos dividendos, fornecido pela Lei das Sociedades por Ações, 

o que possibilita a investigação acadêmica mais ampla. É nas companhias, ademais, que se 

evidenciam com mais riqueza os fenômenos societários envolvidos no procedimento de 

distribuição do dividendo mínimo obrigatório. E, por fim, pode-se dizer, com alguma 

segurança, que grande parte das conclusões teóricas obtidas a partir da reflexão sobre as 

companhias será útil para a compreensão dos mecanismos de distribuição do lucro social 

de outros tipos societários empresariais, notadamente das sociedades limitadas. 

 

 Ainda mais importante é a orientação das luzes do estudo para o dividendo mínimo 

obrigatório, destacando-o das outras espécies de dividendos ou das demais formas de 

distribuição do lucro social. Tal opção é mais lógica do que propriamente limitativa. Com 

efeito, o dividendo mínimo obrigatório é o instituto da categoria que apresenta um rol 

maior de regras reservado para si e uma recorrência prática mais significativa. O estudo do 

dividendo mínimo obrigatório é, portanto, além de mais útil, modelar para a reflexão a 

respeito das outras espécies de dividendos e das demais formas de distribuição do lucro 

social. Além disso, o dividendo mínimo obrigatório é instituto com aspectos específicos, o 
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que, do ponto de vista científico, exige isolamento analítico para a sua correta 

compreensão. 

 

 Tem-se aí, portanto, o núcleo da dissertação: o dividendo mínimo obrigatório, sob 

todos os seus aspectos jurídico-societários.  

 

 O exame aprofundado do dividendo mínimo obrigatório exige, contudo, a investigação 

de diversos outros aspectos da estrutura societária. 

 

 De fato, trata-se de matéria cuja compreensão passa pelo entendimento de todo o 

mecanismo de relações em que se funda a sociedade. Seus objetivos, estruturas e limites. 

Tal como um líquido vital para a sociedade, o lucro, do qual se extrai o dividendo, corre 

pelo corpo de toda organização social. Para compreender sua composição, sua origem, suas 

funções e seu destino, é necessário conhecer com propriedade seu trajeto e os órgãos que 

alimenta. 

 

 Por conseguinte, para além do lucro e do dividendo mínimo obrigatório, deverão ser 

investigados diversos outros institutos do direito societário, fundamentais para o inteiro 

conhecimento do tema.  

 

 Assim, cuidando sempre para que não haja afastamento em relação à linha condutora 

do trabalho, com consequente perda de objetividade, o estudo passará por temas como a 

formação do contrato de sociedade, objetivo social, aquisição do status socii, direitos 

individuais dos acionistas, direitos irrenunciáveis dos acionistas, intangibilidade do 

patrimônio social, conflito de interesses, abuso de poder de controle, quebra do dever de 

lealdade, entre outros. 

 

 Eis a outra importante diretriz da pesquisa, que entornará o foco principal da 

dissertação: o aprofundamento na estrutura e na teoria geral societária, limitado pela 

utilidade para o desenvolvimento do tema. 

 

 Delimita-se, dessa maneira, o roteiro para o desenvolvimento deste trabalho. Passa-se 

ao seu objetivo e às justificativas para sua elaboração. 
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 Orienta o desenvolvimento da dissertação proposta, fundamentalmente, a busca pela 

contribuição efetiva à prática societária.  

 

 Sem a pretensão de grandes inovações, o estudo se voltará para a compreensão 

consistente de um restrito trecho da disciplina societária, cuja compreensão material e 

doutrinária apresenta-se atualmente defasada. 

 

 A necessidade da elaboração de um estudo aprofundado a respeito do tema evidencia-

se a partir da verificação de três aspectos fundamentais da atualidade jurídica: a evolução e 

as recentes modificações das normas legais relacionadas; a ausência de suficientes e 

atualizados estudos doutrinários sobre a matéria; e a explícita alteração da realidade 

empresarial e do mercado de capitais brasileiro. 

 

 Com relação à legislação, destaca-se, para ser breve, as substanciais modificações do 

art. 202 da Lei das Sociedades por Ações, promovidas em 2001, na esteira das reformas 

tendentes ao desenvolvimento do mercado de capitais nacional e refletidas especialmente 

no aumento das garantias dos acionistas minoritários. De todos os elementos da atual 

redação do art. 202, apenas os parágrafos 1º, 4º e 5º permanecem com a mesma redação 

que apresentavam em 1976 e em 1997. As regras inseridas, harmônicas com as 

modificações promovidas no art. 197, correm todas no sentido de controlar e limitar a 

discricionariedade dos acionistas controladores e, em alguns casos, dos administradores, 

na definição da destinação dos lucros anuais da companhia. Trata-se de alterações 

fundamentais, que transformam não apenas princípios disciplinadores da matéria, como 

também mecanismos objetivos, entre eles a própria forma de cálculo do dividendo 

mínimo obrigatório, caso da nova redação do inc. II do art. 202. O parágrafo 6º, outro 

exemplo, inserido integralmente em 2001, marca definitivamente a concepção de que o 

lucro pertence primordialmente aos acionistas e registra a aptidão desenvolvimentista da 

lei nacional das sociedades por ações, fato esse marcante para a teoria societária e 

financeira dos dividendos. Acrescente-se, ainda, às modificações mencionadas acima, 

aquelas trazidas pela Lei n.º 11.638, de 28 de dezembro de 2007, que afetam também a 

matéria tratada na dissertação. 

 

 Quanto à doutrina, o fato a ser ressaltado é que a grande obra a respeito da disciplina 

dos dividendos, de autoria do ilustre Luiz Gastão Paes de Barros Leães, e que 
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confessadamente serve como linha-mestra deste estudo, data do final da década de 601, não 

havendo desde então qualquer novo estudo de comparável amplitude a respeito.  

 

 E mesmo sobre a obra do Prof. Leães, a despeito da contribuição perene que 

representou ao mundo jurídico, é forçoso admitir que incidiram os efeitos do tempo, o qual 

trouxe novas realidades empresariais e legislativas. Evidência clara, a vigência de um novo 

estatuto das companhias, a Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que veio substituir o 

antigo Decreto-Lei n.º 2.627, de 26 de setembro de 1940, bem como a reforma de 2001, 

comentada acima. O diploma de 1976 conferiu à disciplina dos dividendos cenário 

substancialmente diferente daquele diante do qual o Prof. Leães pensou a sua obra. A nova 

lei, por exemplo, destinou ao estatuto social a possibilidade de determinação do montante 

do lucro a ser distribuído obrigatoriamente e alterou a regra geral para os casos de omissão. 

Inovações que, a propósito, causaram grande impacto na sociedade civil.2 

 

 Mas não é apenas nas modificações legislativas recentes ou mais distantes, na relativa 

carência da doutrina nacional nesse tema e na sua parcial desatualização que se encontram 

as motivações para o desenvolvimento deste estudo. O cenário empresarial e o mercado de 

capitais, notadamente o nacional, experimentaram mudanças significativas nas últimas 

décadas e nos últimos anos, que devem ser confrontadas com a legislação vigente a 

respeito do dividendo mínimo obrigatório.  

 

 De fato, a adequação e a efetividade das regras legais que vigoram no País a esse 

respeito ainda não foram satisfatoriamente avaliadas neste novo cenário. Cenário esse que 

chega a contar, no contexto mundial, inclusive com teses que alardeiam o fim dos 

dividendos3.  

                                                           
1 Luiz Gastão Paes de Barros LEÃES, Do direito do acionista ao dividendo, Obelisco, São Paulo, 1969. 
2 “No debate público sobre o Anteprojeto de Lei das S.A. as atenções, o interesse e a controvérsia se 
concentram de tal modo em um único dos seus 304 artigos (...), sobre distribuição de dividendos, que aos 
menos informados pode parecer que a tão propalada reforma da lei de sociedades por ações se resume, afinal 
de contas, a uma nova disciplina sobre distribuição de dividendos.” Alfredo LAMY FILHO, José Luiz 
BULHÕES PEDREIRA, A lei das S.A., Renovar, Rio de Janeiro, ed. 3, v. 1, 1997, p. 156. 
3 Nesse sentido, por exemplo, as reportagens publicadas no New York Times, em 7 de novembro de 1999 
(“Dividends are Fading as Market Signals, Too”), na Economist, de 20 de novembro de 1999 (“Shares 
Without the Other Bit: In Corporate America, Paying Dividends Has Gone Out of Fashion”) e de 20 de 
janeiro de 2002 (“Economics Focus: Dividends Ends”), e na Time, de 2 de fevereiro de 1998 (“Disappearing 
Dividends? Ending Payouts May Be a Good Thing for Investors”). Deve ser ressalvado, entretanto, que 
muitas das teses de redução global do pagamento de dividendos baseiam-se em interpretação imprecisa dos 
resultados obtidos por Eugene F. Fama e Kenneth R. French, em seu estudo entitulado Disappearing 
dividends: changing firm characteristics or lower propension to pay? (in Journal of financial economics, v. 
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 Ainda que alguns dilemas persistam, como o difícil equilíbrio entre a necessidade de 

autofinanciamento da empresa moderna e o direito do acionista ao dividendo4, seus 

fundamentos e argumentos modificaram-se. A dúvida a respeito dos limites da retenção de 

lucros e dos formatos da proteção ao acionista ainda é válida, mas novas ferramentas e 

novos dados influenciam a forma atual de raciocínio.  

 

 Em pontos de caráter mais abrangente, as modificações foram e têm sido ainda mais 

completas. Como exemplo, a indústria do crédito, que apresenta contornos muito distintos 

atualmente; a alteração da natureza da atuação e da fiscalização das firmas de auditoria e 

de outros agentes auxiliares das sociedades e do mercado; a sensação de estabilidade 

econômica que vive o País, com inflação controlada; o recuo dos juros; a maior 

participação do Brasil no comércio internacional; o ganho de importância do mercado 

financeiro mundial; a atuação praticamente inédita das companhias brasileiras como reais 

captadoras de poupança popular produtiva e, reflexamente, a transformação das 

companhias brasileiras em alternativa popular de investimento. São mudanças recentes, 

que influenciam a forma de pensar e aplicar as regras jurídicas, tanto mais se tais regras 

possuem associação direta com a atividade das companhias e o funcionamento do mercado 

de ações. Mudanças essas que, adicionadas às demais razões expostas neste item, 

constituem a justificativa e o estímulo do estudo pretendido. 

 

Com relação à sua estrutura, o texto encontra-se segmentado em oito capítulos, além 

de uma introdução e das considerações finais.  

 

O primeiro capítulo apresenta o papel do lucro e do dividendo na organização 

societária, assim como introduz conceitos que subsidiarão a análise do tema.  

 

                                                                                                                                                                                
60, pp. 3 e ss.). Esses autores concluíram que entre 1978 e 1998 houve um grande declínio no número de 
sociedades que pagam dividendos, mas não no nível de dividendos pagos. A respeito, cf. Harry DEANGELO, 
Linda DEANGELO e Douglas J. SKINNER, Are dividends disappearing? Dividend concentration and the 
consolidation of earnings, in Journal of financial economics, v. 72, 2004, pp. 425 e ss.. 
4 Para um estudo completo sobre a sensível relação entre o autofinanciamento e o direito do acionista ao 
dividendo, do ponto de vista do direito societário, cf. Alberto ASQUINI, I battelli del reno, in Rivista delle 
società, 1959, pp. 617 e ss.. Esse é, a propósito, em suas próprias palavras, o “tema nuclear” da obra do Prof. 
Leães (LEÃES, Do direito do acionista ao dividendo, op. cit., p. 200). 
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O segundo capítulo reproduz o raciocínio doutrinário que conforma o direito do 

acionista ao dividendo mínino obrigatório, examina as justificativas para sua tutela jurídica 

e analisa a necessidade contemporânea da manutenção dessa tutela. 

 

No terceiro capítulo são discutidas as questões relacionadas à titularidade do 

dividendo mínimo obrigatório.  

 

Os capítulos quarto e quinto tratam, respectivamente, da apuração do dividendo 

mínimo obrigatório, a partir de uma análise objetiva e prática da integralidade do art. 202 

da Lei das Sociedades por Ações, e da declaração do dividendo mínimo obrigatório.  

 

A retenção de lucros sociais, tema relevante no contexto societário atual, diante das 

últimas alterações na Lei das Sociedades por Ações, é tratada nos capítulos sexto e sétimo. 

No capítulo sexto são analisadas as hipóteses de retenção de lucros sociais autorizadas pela 

lei, enquanto que, no capítulo sétimo, são discutidas as hipóteses de retenção irregular de 

lucros sociais. 

 

Do capítulo oitavo constam explicações e debates sobre os aspectos relacionados ao 

pagamento do dividendo mínimo obrigatório, com o apontamento de diversas hipóteses 

práticas. 

 

As considerações finais apresentam, de forma sintética, as principais conclusões 

obtidas em cada capítulo, bem como o modo como se espera que elas contribuam para o 

desenvolvimento do direito societário nacional, encerrando o estudo. 

 

 Por fim, com o objetivo de esclarecer e facilitar a leitura do texto, o padrão básico 

utilizado no presente trabalho quanto a citações, notas de rodapé, indicações bibliográficas, 

abreviações e outros elementos editoriais encontra-se descrito a seguir.  

 

 Os trechos de autoria de terceiro ou constantes de dispositivos legais, quando 

transcritos no corpo do texto, serão necessariamente delimitados por aspas e devidamente 

identificados, seja no próprio corpo do texto, seja em nota de rodapé.  
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 Nomes próprios, ainda que de autores, quando mencionados no corpo do texto, não 

apresentarão qualquer grafia especial. Quando transcritos em nota de rodapé, associados à 

respectiva obra, terão destacado, com caracteres em caixa alta, o sobrenome que melhor os 

identifique dentro do ambiente jurídico. O mesmo ocorrerá nas menções feitas na 

bibliografia, porém, nas notas de rodapé, os nomes próprios de autores serão escritos em 

ordem normal, enquanto que na bibliografia o sobrenome destacado precederá o nome e os 

demais sobrenomes.  

 

 Tanto em notas de rodapé, quanto na relação bibliográfica, a indicação das obras 

seguirá a seguinte ordem: autor ou autores; título da obra, destacado com caracteres no 

formato itálico e apenas com a primeira letra, da primeira palavra de cada período, em 

caracter maiúsculo; tomo, volume e número; edição da obra; editora; cidade, em língua 

portuguesa; data de publicação; página. Cada um dos referidos elementos será separado 

exclusivamente por vírgulas, sendo apenas o período completo encerrado por ponto final. 

Caso a obra em questão encontre-se publicada em volume coletivo, o título deste será 

indicado após o título daquela, também com os caracteres em formato itálico, precedido 

pelo termo “in”. 

 

 Essa, a regra geral de citação. Variações específicas na natureza da obra ou em sua 

identificação serão acomodadas, tendo-se em vista o padrão descrito e as regras formais de 

citação mais comumente aceitas no País para obras jurídicas equivalentes. 

 

 No caso de obras já mencionadas anteriormente no texto, apenas se repetirá, em nota 

de rodapé, o sobrenome principal do autor ou dos autores, destacado com caracteres em 

caixa alta, o nome completo da obra, em itálico, seguido da abreviação “op. cit.” e a página 

em referência. 

 

 “Inciso” será abreviado para “inc.” ou “incs.”, conforme o caso, e “artigo” para “art.” 

ou “arts.”. “Parágrafo” será representado pelo símbolo “§”, caso não seja redigido sem 

abreviação.   

 

 Leis, instruções, resoluções e outros documentos equivalentes serão mencionados de 

forma completa, com identificação de tipo, número e data integral. Diplomas de uso 
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recorrente ao longo do texto e de evidente identificação poderão ser, contudo, redigidos 

apenas por seu título. Exemplos são a Lei das Sociedades por Ações e o Código Civil. 

 

 Entre as coleções, destaque para Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e 

Financeiro, atualmente publicada pela Editora Malheiros, que será identificada 

simplesmente por “RDM”. 

 

 Não se encontram consignados neste item casos de abreviações ou formatação 

editorial suficientemente evidente, que sigam padrões de conhecimento público 

inalteráveis ou com menos significância para o texto.  

* 
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Considerações Finais 
 

 

 A motivação deste trabalho consiste na tentativa de contribuir para a compreensão da 

disciplina legal do dividendo mínimo obrigatório, procurando aperfeiçoar sua aplicação 

prática, e na de chamar a atenção da doutrina brasileira para um tema que é fundamental 

para o direito societário e para o desenvolvimento do ambiente empresarial nacional, mas 

que foi deixado de lado nos últimos anos, mesmo a despeito de relevantes mudanças 

legislativas e econômicas. 

 

 Não era o objetivo deste estudo, portanto, perquirir pretensiosas conclusões ou 

acrescer substancialmente à teoria do direito societário. Bastava a consistente e concreta 

análise de cada uma das etapas do procedimento que se inicia com a formação do lucro 

social e termina com o pagamento do dividendo mínimo obrigatório aos acionistas. 

Bastava o levantamento de dúvidas pertinentes, que poderiam coincidir com as dos 

estudantes e operadores do direito, e a indicação dos caminhos prováveis para as suas 

soluções, de acordo com os parâmetros fornecidos pela lei e pelos esforços acadêmicos 

precedentes.  

 

 Após oito capítulos, no entanto, os resultados do estudo parecem pouco mais otimistas 

do que se projetavam na introdução que o precedeu.  

 

 É verdade, de um lado, que talvez nem mesmo se tenha atingido qualquer dos 

objetivos de contribuir para o avanço da compreensão sobre o funcionamento do dividendo 

mínimo obrigatório ou de reiluminar a matéria aos olhos dos doutrinadores. Mas, de outro 

lado, também é fato que o ideal de progredir na análise minuciosa do tema obrigou o 

inesperado enfrentamento de posições teóricas resistentes e o incidental aprofundamento 

em assuntos correlatos da teoria geral do direito societário, que residiam no caminho que 

este estudo escolheu percorrer. 
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 Como resultado, a dissertação acabou por oferecer, além do exame pontual dos 

mecanismos do dividendo mínimo obrigatório, também algumas tateantes, porém 

consideráveis, proposições a respeito dos fundamentos do direito ao dividendo e um 

interessante roteiro ao longo de importantes bases do direito societário.  

 

 Quanto aos mecanismos do direito ao dividendo mínimo obrigatório, examinaram-se, 

por exemplo, aspectos de sua titularidade e da cessão do direito aos dividendos (capítulo 

III); discutiram-se, especificamente, cada um dos comandos positivados pelo art. 202 da 

Lei das Sociedades por Ações e, de maneira geral, todo o procedimento de apuração do 

dividendo mínimo obrigatório, como as hipóteses de inclusão de regra para o cálculo desse 

dividendo em estatuto social anteriormente omisso, de retenção integral do lucro social e 

de suspensão do pagamento dos dividendos em razão de súbita modificação na condição 

financeira da companhia (capítulo IV); analisaram-se, também, as regras para declaração e 

pagamento dos dividendos intermediários (capítulo V); indicaram-se as hipóteses de 

retenção regular do lucro social (capítulo VI) e alertou-se para as irregulares (capítulo VII); 

e apresentaram-se as condições impostas pela lei para o pagamento do dividendo mínimo 

obrigatório (capítulo VIII), entre outros debates equivalentes, que puderam ser imaginados 

dentro do procedimento de apuração, declaração e pagamento do dividendo mínimo 

obrigatório.  

 

 Mas não foi só. Para a adequada apreciação da disciplina do dividendo mínimo 

obrigatório, em todos os seus detalhes, foi necessário, em certos momentos, superar 

difíceis impasses teóricos. Assim, receosamente contrário a respeitadas opiniões, mas 

aliviadamente suportado por outras igualmente confiáveis, este estudo ainda moldou 

algumas proposições relevantes para a matéria dos dividendos. Especialmente no capítulo 

II, mas com reafirmações e reaplicações por toda a dissertação, foi construído o conceito 

de que o dividendo mínimo obrigatório consiste em solução contratual, estimulada pela lei, 

para redução ex ante dos custos ex post da decisão de partilha do lucro social; foi 

argumentado que o direito ao dividendo não coincide com o direito essencial do acionista 

de participação nos lucros sociais, uma vez que há outras formas de participação nos lucros 

sociais que não a distribuição periódica de dividendos; foi, por consequência, defendido 

que o direito ao dividendo é derrogável e renunciável, assunção que torna a disciplina legal 

organizada pela Lei das Sociedades por Ações mais coesa e mais eficaz; foi demonstrado 

que o dividendo mínimo obrigatório possui natureza substancialmente específica e que 
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nem todas as conclusões relativas aos dividendos em geral podem ser adequadamente 

aplicáveis a esse tipo de dividendo; e refletiu-se sobre a eventual necessidade de revisão 

dos limites representados pelo dividendo mínimo obrigatório, com o intuito de conferir 

mais liberdade para a companhia na utilização do lucro social ou, ao contrário, mais 

proteção para os acionistas minoritários contra o uso ineficaz do mesmo lucro. 

 

 Consta, por fim, principalmente dos capítulos primeiro e segundo, uma didática 

apresentação de assuntos fundamentais para a teoria geral do direito societário, tais como: 

as razões para a formação do contrato de sociedade; a própria natureza contratual da 

sociedade e suas implicações; a diferenciação entre objeto e objetivo social; a proteção da 

integridade do capital social; os efeitos da aquisição do status socii; os direitos 

fundamentais dos sócios; e as razões e soluções de gerenciamento dos conflitos entre os 

interesses dos acionistas minoritários, controladores e administradores. Recorrer às bases 

desse ramo do direito não apenas tornou possível a elaboração deste estudo, do primeiro ao 

último item, como também enriqueceu o produto final, conferindo a importância devida à 

teoria geral do direito societário, ainda pouco estudada e difundida nos cursos jurídicos do 

País5.   

 

 Trata-se, portanto, de três frentes de atuação, que se entrelaçam ao longo do texto, 

com o intuito de produzir um todo coerente e útil do instituto do dividendo mínimo 

obrigatório.  

 

 Espera-se que ao menos uma, se não todas elas, encontre função nas necessidades dos 

consumidores deste estudo, servindo ao propósito de progredir o direito no País, pelo 

acréscimo de conhecimento, pelo fornecimento de informações sistematizadas sobre o 

assunto escolhido ou por meio de quaisquer outros valores positivos que possam ser 

extraídos de um trabalho construído com gratificante esforço e sincera convicção.    

* 

                                                           
5 Não se pode deixar de mencionar, neste ponto, a valiosa contribuição para o estudo do direito societário no 
País representada pela instituição dos cursos de Teoria Geral do Direito Societário I e II no programa de Pós-
Graduação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, pelo Professor Erasmo Valladão Azevedo 
e Novaes França, os quais, a propósito, serviram de ferramenta e de inspiração para esta dissertação. 
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Abstract 
 

 

This thesis examines the legal discipline of the minimum mandatory corporate 

dividend, based on an analysis of its functions within organizations and on the practical 

implications of its existence, reflected in the procedures for social profits’ formation and 

distribution.  

 

Although this study centers on article 202 of the Brazilian Corporations Law, it also 

touches on corporate law’s foundations, covering subjects ranging from the reasons for 

settling a corporate contract and the corporate functions of profits to modern thinking on 

conflicts of interest and the roles of managers and controlling shareholders.  

 

Besides a detailed analysis of the steps in accounting for, declaring, and paying the 

minimum mandatory dividend, this study also suggests these main propositions: (i) that the 

minimum mandatory dividend consists of a contractual solution, stimulated by law, that 

aims to reduce the costs related to the decision to share social profits; (ii) that the right to 

the minimum mandatory dividend and the right to participate in social profits are not 

equivalent and that the former, as distinct from the latter, is as revocable as it is 

renounceable; and (iii) that the minimum mandatory dividend has a substantially singular 

nature, which requires an independent analysis of its mechanisms.  

  

The expected contribution of this study is twofold: to improve the application of the 

minimum mandatory dividend’s legal discipline, and to bring to light the scientific 

investigation of dividend subjects, which inexplicably has been neglected by Brazilian 

legal doctrine in recent decades. 

 

The text is divided into eight chapters, besides the introduction and the final remarks. 

The first chapter presents the role of profits and dividends in companies. The second 

explains the doctrinal rationality that sustains the right of shareholders to the minimum 

mandatory dividend, examines the justifications for its jurisdictional protection, and 

analyzes the contemporary necessity for this protection. In the third chapter, issues related 
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to the minimum mandatory dividend’s ownership are debated. The fourth and fifth 

chapters concern, respectively, accounting for and declaring minimum mandatory 

dividends. The hypotheses of regular and irregular retention of social profits are discussed 

in the sixth and seventh chapters. Explanations of the rules for paying the minimum 

mandatory dividend are given in the eighth chapter. The final remarks section distills the 

main conclusions from the eight chapters. 
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