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“A presença de um pensamento é como a presença de quem se ama. Achamos que nunca 

esqueceremos esse pensamento e que nunca seremos indiferentes à nossa amada. Só que 

longe dos olhos, longe do coração! O mais belo pensamento corre o perigo de ser 

irremediavelmente esquecido quando não é escrito, assim como a amada pode nos 

abandonar se não nos casamos com ela.” 

 

Arthur Schopenhauer1 

                                                 
1 SCHOPENHAUER, Arthur. A Arte de Escrever. Tradução, organização e prefácio e notas de Pedro 

Süssekind. Porto Alegre: L&M, 2008. p. 52. 
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I. RESUMO / ABSTRACT 

 

Versão em Português: 

 

CONTIN, Rafael Arsie. A Cessão Fiduciária do Direito do Acionista aos Dividendos no 

Direito Privado Brasileiro. 420 (quatrocentas e vinte) páginas. Mestrado em Direito. 

Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 5 de janeiro de 2015.  

 

A presente dissertação examina a cessão fiduciária do direito do acionista aos dividendos, 

bem como a titularidade fiduciária (garantia real) dela resultante. A razão para a análise 

desses institutos deve-se ao aumento no uso desta forma de garantia em operações 

financeiras complexas realizadas no mercado nacional. Primeiramente, é feita uma análise 

das diversas acepções (perfis) que o direito do acionista ao dividendo pode assumir no 

contexto do ordenamento jurídico nacional, para daí concluir que tal direito é passível de 

cessão tanto em sua condição de crédito, presente ou futuro (a depender, justamente, da 

existência ou não de lucros sociais já deliberados), quanto em sua condição de direito 

expectativo. Isto é, de direito que o acionista detém, a partir do momento em que se torna 

titular de ações, de vir a adquirir direitos de créditos de dividendos a serem distribuídos pela 

companhia de tempos em tempos. Em razão da necessidade da imediata constituição da 

garantia real, especialmente diante de uma eventual falência ou recuperação judicial do 

devedor, este trabalho conclui que a titularidade fiduciária deve recair sobre o direito 

expectativo aos dividendos, visto ser ele um direito já existente e que permite ao seu 

respectivo titular se tornar, direta e imediatamente, proprietário dos créditos de dividendos 

que vierem a ser futuramente distribuídos pela companhia, desde que estes estejam limitados 

a certos valores e/ou períodos previamente acordados entre o credor/financiador e o 

devedor/acionista. Ademais, apesar de ser um direito inerente à participação social, o 

destaque e a cessão autônoma do direito expectativo aos dividendos não conflita com o 

disposto no art. 28 da LSA. O presente estudo argumenta também que o credor fiduciário 

pode, nos termos do art. 113 da LSA, exercer certos direitos de voto na companhia, desde 

que (1) o objeto da garantia seja o direito expectativo aos dividendos e (2) a sua influência 

nas deliberações sociais restrinja-se a estabelecer a forma como o lucro social será apurado 

e distribuído pela sociedade. Por fim, é argumentado também que, por ser uma garantia que 

recai sobre direitos patrimoniais pagos em dinheiro, duas consequências imediatas revelam-
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se aplicáveis: (i) durante o período em que não existe qualquer inadimplemento ou 

vencimento regular da dívida garantida, os dividendos que vierem a ser pagos pela 

companhia deverão ser destinados ao acionista devedor, podendo o credor deles se beneficiar 

apenas quando existir o efetivo vencimento ou inadimplemento da dívida; e (ii) durante o 

período de inadimplemento ou na data de vencimento regular da dívida, o credor pode reter 

os recursos necessários à satisfação de seu crédito, desde que restitua o eventual excedente 

ao acionista devedor, não havendo, por isso, razão que justifique o enquadramento da 

excussão da garantia como sendo uma violação à proibição do pacto comissório, conforme 

prevista no Direito brasileiro. 

 

Palavras-chave: dividendos; direitos expectativos; direitos de crédito; direitos aos 

dividendos; lucros sociais; direitos inerentes; cessão fiduciária; garantia; pacto comissório; 

direitos creditórios no regime de falência e recuperação judicial.  

 

English Version: 

 

CONTIN, Rafael Arsie. The Fiduciary Assignment of Shareholders’ Right to Dividends 

under Brazilian Private Law. Four hundred and twenty (420) pages. Master of Law. Law 

School, University of São Paulo, São Paulo, January 5, 2015. 

 

This dissertation examines the fiduciary assignment of shareholders’ rights to dividends, as 

well as the fiduciary ownership (security interest) resulting from it. The reason for the 

analysis of these legal institutes comes from the increasing use of this type of security interest 

in complex financial transactions carried out in the local markets. Firstly, this works 

conducts the analysis of the various meanings (perspectives) which shareholders' rights to 

dividends may have in different contexts of the Brazilian legal system, concluding that this 

right may be transferred either as a credit right, existing in the present or in the future 

(depending precisely on the existence of corporate profits already distributed or not), or as 

an expectance right. By this last one, we mean the right held by the shareholder – as soon as 

he/she/it becomes the owner of the shares issued by a certain company – that enables 

him/her/it to become the owner of the dividends distributed by the company from time to 

time. Due to the importance of the immediate granting of the security interest, especially in 

light of a possible bankruptcy or judicial reorganization process involving the debtor, this 
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paper concludes that the fiduciary ownership should have the expectance right to dividends 

as its underlying asset. This is so because such right is already an existing right that allows 

the shareholder to become, directly and immediately, the owner of the dividends to be 

distributed by the company in the future, as long as those dividends are limited to certain 

amounts or periods previously agreed between the creditor/financier and the 

debtor/shareholder. Furthermore, despite being an inherent right to the equity stake, the 

“detach” of the expectance right to dividends from the shares which comes from, following 

by its assignment to other parties, does not conflict with the provision set forth in Section 28 

of the Brazilian Corporation Act. This study also argues that the secured creditor may 

exercise certain voting rights in the company responsible for the payment of the dividends, 

pursuant to Section 113 of the Brazilian Corporation Act, provided that: (1) the underlying 

asset of the security interest is the expectance right to dividends; and (2) his/her/its influence 

in the company’s decisions is limited to the manner according to which the corporate profits 

will be accounted and distributed by the company. Finally, it is also argued that, for being a 

security interest that has receivables as its underlying assets, two consequences turn out to 

be applicable. (i) Over the period in which there is no default or regular maturity of the 

secured debt, dividends paid by the company shall be allocated in favor of the 

shareholder/debtor. The creditor will be able to receive them in the maturity date or upon the 

occurrence of a default only. (ii) Over a default period or on the regular maturity date, the 

creditor may retain the necessary amount of dividends to satisfy his/her/its credit, provided 

that any excess cash shall be transferred to the shareholder/debtor, reason for which there 

are reasonable grounds to sustain that this foreclosure mechanism does not violate the “non-

retention of collateral assets convention” rule (pacto comissório) provided under Brazilian 

law. 

 

Keywords: dividends; expectance rights; credit rights; dividends rights; corporate profits; 

inherent rights; fiduciary assignment; security interest; non-retention of collateral assets 

convention; receivables under bankruptcy and recovering proceedings.  

 

***** 
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II. INTRODUÇÃO 

 

II.1. Contextualização e Relevância Econômica do Tema 

 

A concessão de crédito é uma das atividades mais relevantes para o 

desenvolvimento das transações empresariais e financeiras modernas. Embora as inovações 

tecnológicas e as técnicas de gestão tenham sido marcos importantes na história econômica 

mundial, motivando, inclusive, o surgimento da “era das revoluções industriais”1 e dos 

grupos econômicos de atuação transcontinental, fato é que nenhuma delas teria seguido 

adiante se não houvesse um forte censo de empreendedorismo de seus idealizadores, seguido 

de um sólido apoio financeiro por parte de seus financiadores. Na realidade, por maiores que 

as mais diversas indústrias e serviços tenham se transformado, não parece errado afirmar que 

todas elas, em maior ou menor grau, dependeram, dependem e serão sempre muito 

dependentes dos recursos financeiros proporcionados pelo mercado bancário e de capitais2.  

Mas se a concessão do crédito tem o seu papel consolidado de forma inegável na 

estrutura econômica capitalista, é bastante seguro afirmar também que tal prática não teria 

se tornado uma atividade econômica tão poderosa (a ponto de praticamente controlar o 

potencial de desenvolvimento das demais) se aos provedores de capital não fossem prestadas 

garantias seguras, juridicamente, e valiosas, economicamente. Pode-se dizer que as 

garantias, sejam elas de natureza real3 ou puramente obrigacional4, assumem um papel 

                                                 
1 Cf. HOBSBAWN, Eric J. A Era das Revoluções, 1789 – 1848. 25ª Edição. Rev., 1º Impr. São Paulo: Paz e 

Terra, 2010. pp. 57-95.  

2 Para um maior aprofundamento sobre as dependências da indústria de produção e de serviços em relação ao 

mercado financeiro e de capitais, ver BRANDS, H. W. The Money Men: Capitalism, Democracy, and the 

Hundred Years' War Over the American Dollar. W. W. Norton & Company: Reprint edition, October 17, 2007.  

3 De acordo com Orlando Gomes, a garantia real “confere ao credor a pretensão de obter o pagamento da 

dívida com o valor do bem [objeto da garantia] aplicado exclusivamente à sua satisfação” (Acréscimo nosso) 

(GOMES, Orlando. Direitos Reais. 19ª Edição, Atual. por Luiz Edson Fachin. Rio de Janeiro: Forense, 2004. 

p. 378). Dessa forma, o direito real de garantia transfere ao credor os atributos de sequela (direto de resguardar 

a garantia mesmo diante da modificação da titularidade do bem que lhe serve de objeto) e preferência (direito 

de pretensão universal contra todos os demais credores do devedor, exclusivamente em relação ao valor do 

bem dado em garantia), além de se constituir diretamente sobre um bem ou direito da pessoa que prestou a 

garantia (que pode ou não ser a devedora do crédito), ou, conforme o caso, sobre um bem ou direito que é 

transferido à titularidade (resolutiva) do próprio credor, tal como ocorre no caso da alienação fiduciária de bens 

e na cessão fiduciária de direitos.  

4 A garantia obrigacional, por sua vez, decorre da obrigação ou da responsabilidade pura e simples assumida 

pelo garantidor de honrar a dívida incorrida por um terceiro (o devedor). Dessa forma, como obrigação geral 

que é, encontra seu fundamento na própria existência do garantidor e do seu patrimônio geral, e não em um 

bem ou direito específico pertencente a este garantidor, razão pela qual o credor irá competir sem direito de 

preferência com outros credores do mesmo garantidor em caso de falência ou insolvência deste (observada, 

evidentemente, a ordem de prioridades entre credores prevista na Lei de Falência e Recuperação).   

http://www.amazon.com/H.-W.-Brands/e/B000AQ26V0/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://www.amazon.com/H.-W.-Brands/e/B000AQ26V0/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://www.amazon.com/H.-W.-Brands/e/B000AQ26V0/ref=ntt_athr_dp_pel_1
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central na concessão do crédito, sendo até mesmo o motivo determinante pelo qual os 

credores aceitam sujeitar o seu capital aos riscos de sucesso inerentes às práticas 

empresariais de seus financiados. Se o crédito é a razão do fomento do consumo, das 

indústrias e das empresas prestadoras de serviços, as garantias são, sem dúvida, o estímulo 

para a concessão do crédito.  

Esta íntima interligação entre crédito e garantias é possível de ser observada tanto 

em mútuos simples, nos quais inexistem obrigações de destinação específica dos recursos 

disponibilizados e de vinculação entre as garantias concedidas e a atividade (empresarial ou 

pessoal, a depender do devedor) beneficiada por referidos recursos, como também em 

financiamentos extremamente complexos e sofisticados (incluindo, em particular, os 

modelos de Project Finance5), em relação aos quais as obrigações do empréstimo, 

especialmente suas garantias e deveres de destinação de recursos, estão diretamente 

vinculadas entre si e ao projeto objeto do financiamento6. Por essa razão, tanto o 

                                                 
5 A expressão Project Finance (cunhada pela doutrina jurídica anglo-saxã e que no Brasil acabou sendo 

recepcionada pelo mercado e pela doutrina jurídica sob a denominação de “Financiamento de Projetos”) é 

empregada neste trabalho para se referir a um financiamento contratado com foco em certo empreendimento e 

seus respectivos resultados, razão pela qual as garantias outorgadas e a destinação dos recursos concedidos no 

âmbito dessa modalidade de financiamento estão diretamente vinculadas às características econômicas do 

próprio projeto empreendido pelo empresário (e financiado pelo credor). Como regra geral, os Financiamentos 

de Projeto apresentam, conforme indicado por John Dewar, as seguintes características essenciais: (i) a 

constituição de uma SPE que concentrará todas as posições ativas e passivas associadas ao projeto, incluindo, 

por óbvio, o financiamento a ele concedido; (ii) em razão da existência da SPE (e, portanto, da existência de 

uma personalidade jurídica própria, titular de patrimônio autônomo), existe uma completa segregação do 

projeto em relação às obrigações e direitos específicos de seus idealizadores ou patrocinadores (os acionistas 

da SPE em questão); (iii) os acionistas (patrocinadores ou idealizadores) buscam aumentar o índice 

Dívida/Capital Próprio do projeto, ou seja, buscam concebê-lo de forma que a maior parte dos recursos a ele 

destinados seja oriunda de terceiros (os financiadores), via mecanismos de empréstimos diversos; (iv) as 

garantias prestadas diretamente pelos acionistas, quando concedidas, tendem a ser limitadas a riscos específicos 

do projeto (embora, no contexto brasileiro, essa característica seja muito relativizada); (v) os ativos e direitos 

creditórios do projeto formam o pacote de garantias principal (quando não o único) do financiamento concedido 

ao projeto; e (vi) os diversos contratos firmados pela SPE com os clientes, os parceiros empresariais, os 

empreiteiros, as autoridades governamentais, entre outros agentes relevantes, formam a principal fonte de 

receitas para o desenvolvimento e a viabilidade do projeto (DEWAR, John. International Project Finance. 

Law and Practice. Oxford University Press. pp. 1-2). Dessa forma, tal modalidade de financiamento contrapõe-

se àquelas concedidas sem uma destinação específica e que, justamente por isso, passam a servir como uma 

fonte comum de recursos financeiros do tomador, permitindo que este utilize os valores disponibilizados pelo 

credor na atividade que melhor lhe aprouver. Não é sem motivo que, para essa segunda modalidade de 

financiamento, o conjunto de garantias solicitado pelo credor está intrinsecamente ligado à pessoa e ao 

patrimônio geral do tomador, e não propriamente aos bens e rendimentos específicos de um determinado 

projeto a ser por ele desenvolvido. Para uma visão completa da estrutura de Financiamentos de Projetos 

(Project Finance) no direito e no mercado brasileiro, bem como suas diferenças em relação a outras 

modalidades de mútuos e financiamentos, ver: ENEI, José Virgílio Lopes. Project Finance: Financiamento 

com Foco em Empreendimentos: (Parcerias Público-Privadas, Levereged Buy-Outs e Outras Figuras afins). 

São Paulo: Saraiva, 2007. pp. 63-104. 

6 “Project financings are in essence complex secured lending transactions. The willingness of lenders to extend 

long-term credit to a Project may depend on the degree of comfort they take in the viability of the underlying 

security ‘package’.” <Financiamentos de projetos são, essencialmente, transações de empréstimo complexas 

de serem garantidas. A aptidão dos credores em conceder crédito de longo prazo a um projeto pode depender 
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aprimoramento das garantias já existentes e historicamente consolidadas, quanto a criação e 

o desenvolvimento de novas garantias, são processos constantes no mundo jurídico, tendo 

como principal objetivo conciliar, nos mais variados contextos econômicos e sociais, os 

interesses das partes diretamente envolvidas.   

A questão em torno da importância da concepção de novas garantias que sejam 

capazes de servir adequadamente às realidades e aos interesses econômicos vividos por uma 

determinada sociedade não passou despercebida para José Carlos Moreira Alves7. Conforme 

bem destaca esse autor, os direitos reais de garantia mais tradicionalmente utilizados nas 

relações creditícias em geral – penhor, hipoteca e anticrese – sempre tiveram na base de sua 

evolução a busca pelo equilíbrio (bastante difícil de ser alcançado) entre, de um lado, a 

máxima extensão possível de proteção dos interesses dos credores (ligados à satisfação dos 

créditos concedidos) e, de outro, a menor interferência destes mesmos credores nos negócios 

e no patrimônio do devedor. A lógica que fundamenta esse equilíbrio chega a ser bastante 

evidente: o credor precisa ter a segurança de que poderá reaver o crédito concedido de forma 

rápida e por um valor que possa satisfazer seus interesses8, sem burocracia ou custos 

relevantes no processo de excussão da garantia, na mesma e exata medida em que o devedor 

precisa ter a certeza de que a interferência do credor na gestão de seus negócios não afetará 

o seu desenvolvimento, tendo as condições de utilizar o bem dado em garantia na evolução 

satisfatória e autônoma do seu empreendimento9.   

Essa linha orientadora da evolução dos direitos reais foi o que motivou, ainda 

conforme José Carlos Moreira Alves, o surgimento de um tipo particular de garantia real, 

                                                 
do grau de conforto que eles poderão obter a partir do pacote de garantias subjacente que tenha sido 

viabilizado.> (tradução livre) (DEWAR, John. International Project Finance..., Ob. Cit. p. 18). 

7 ALVES, José Carlos Moreira. Da Alienação Fiduciária em Garantia. 3ª Edição. Rev., Atual. e Aum. Rio de 

Janeiro: Forense, 1987. pp. 1-9. 

8 Tais interesses são formados não apenas pela restituição do montante principal da dívida, mas também, e mais 

importante, pela remuneração, a título de juros, prevista para o período do empréstimo. 

9 Nesse sentido, merece destaque o exemplo da evolução histórica da hipoteca (direito real de garantia) citado 

por José Carlos Moreira Alves e as conclusões por ele apresentadas: “É típico, nesse sentido, o exemplo da 

origem provável da hipoteca, garantia real que surgiu, numa economia rural como era então a romana, para 

possibilitar que o devedor desse em garantia os inuecta et illata (bens móveis – como escravos, gado, utensílios, 

máquinas agrícolas – de que ele precisava para explorar a terra), continuando na posse deles, uma vez que 

lhe eram os meios imprescindíveis para a obtenção dos recursos necessários ao pagamento do débito. Esse 

problema avulta no mundo contemporâneo, em que predomina, não mais uma sociedade rural, mas, sim, 

industrial. Para o crescente desenvolvimento da indústria, mister se faz o crédito não só para os industriais, 

mas também para os consumidores. Com efeito, sem crédito não há incremento de produção, nem tampouco 

a expansão do escoamento do que se produz. Ora, para facilitar a obtenção do crédito, é indispensável 

garantir, de maneira mais eficiente possível, o credor, sem contrapartida, onerar o devedor a ponto de que 

fique, por causa da garantia, impedido de pagar o que deve, ou se utilizar, de imediato, daquilo que adquiriu 

a crédito.” (ALVES, José Carlos Moreira. Da Alienação..., Ob. Cit. pp. 1-2). 
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muito utilizada nas transações financeiras atuais, no qual a conjugação da transferência da 

propriedade do bem para o credor com a sua permanência na posse do devedor – tida 

historicamente como a melhor forma de se equilibrar os interesses diversos de credor e 

devedor – tornou-se o seu fundamento característico. Essa garantia é a propriedade 

fiduciária, conforme originalmente concebida em nosso Direito pela Lei nº 4.728/1965 e 

posteriormente regulada nos termos do arts. 1.361 a 1.368-A do CCBra. A partir do 

desenvolvimento conceitual e jurídico da propriedade fiduciária em garantia como um novo 

tipo de direito real, foi possível fixar também as bases para que, conforme será abordado 

oportunamente neste estudo, fosse desenvolvido no Direito brasileiro o instituto da cessão 

fiduciária de direitos pessoais patrimoniais em garantia, transformado em negócio jurídico 

típico apto a permitir a constituição de uma titularidade fiduciária sobre direitos pessoais 

patrimoniais – sendo esta titularidade qualificada como nova espécie garantia real –, em 

contraposição à condição de simples negócio jurídico indireto (do tipo fiduciário)10 sob a 

qual vinha sendo realizado até então.  

As alienações ou cessões fiduciárias de bens ou de direitos são as alternativas de 

garantia preferidas da maior parte dos financiadores – em qualquer contexto econômico – 

em razão de seu regime jurídico privilegiado no cenário de recuperação judicial ou de 

falência das sociedades empresárias e dos empresários, conforme bem disciplinado nos 

termos dos arts. 49, § 3º, e 85 e ss. da Lei de Falência e Recuperação11. O fato de a 

                                                 
10 Conforme leciona José Carlos Moreira Alves, “o negócio jurídico se diz indireto quando as partes recorrem 

a um negócio jurídico típico, sujeitando-se à sua disciplina formal e substancial, para alcançar um fim prático 

ulterior (o escopo de garantia, que é motivo, e não causa), o qual não é normalmente atingido por meio desse 

negócio. Assim, a compra e venda tem como causa a troca da coisa pelo comprador como proprietário; já a 

compra e venda com fim de garantia (negócio jurídico indireto) é uma compra e venda (negócio jurídico 

típico) em que a causa é a desta (troca de coisa por dinheiro), mas em que o escopo último (motivo) não é 

aquele a que normalmente se visa quando se celebra uma compra e venda (qualquer utilização da coisa pelo 

comprador como proprietário), mas o de a coisa adquirida servir ao seu proprietário como garantia do 

pagamento de crédito.” (ALVES, José Carlos Moreira. Da Alienação..., Ob. Cit. p. 6). Nesse sentido, as partes 

que desejassem ceder créditos em garantia, antes da disciplina da cessão fiduciária em garantia como negócio 

jurídico apto a constituir um verdadeiro direito real típico (a titularidade fiduciária), precisariam realizar um 

negócio jurídico indireto do tipo fiduciário, qual seja: (i) uma cessão de crédito propriamente dita, mas com o 

estabelecimento da respectiva obrigação de devolução deste mesmo crédito, pelo cessionário ao cedente, tão 

logo fosse verificado o adimplemento da dívida (negócio fiduciário em sentido técnico); ou (ii) uma cessão de 

crédito sob condição resolutiva, ficando tal resolução atrelada ao adimplemento da dívida, de tal forma que, 

verificada a ocorrência da condição, ter-se-ia por restituída a titularidade do crédito ao cedente fiduciário, com 

efeito erga omnes (nos termos do atual art. 1.359 do CCBra) (negócio fiduciário do tipo germânico). Tratava-

se, na realidade, de um negócio fiduciário (atípico, portanto), sem as prerrogativas legais e inerentes a um 

direito real de garantia típico, mas, nem por isso, conforme se verá no Capítulo IV, necessariamente menos 

efetivos ou protetivos aos interesses do credor fiduciário e do devedor fiduciante.  

11 Conforme será oportunamente analisado no Subcapítulo 9.3, os bens ou direitos, respectivamente, alienados 

ou cedidos fiduciariamente a terceiros, de acordo com os requisitos legais estabelecidos, não se sujeitam à 

recuperação judicial e nem compõem a massa falida do devedor, conforme previsto, respectivamente, nos arts. 

49, § 3º, e 85 e ss. da Lei de Falência e Recuperação, razão pela qual os titulares (fiduciários) de tais bens ou 
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titularidade ou propriedade do bem ou direito objeto da garantia ser transferida em benefício 

do credor, ainda que em caráter resolúvel (sendo essa resolução atrelada diretamente ao 

cumprimento das obrigações garantidas), já era utilizado como fundamento por aqueles que 

sustentavam a exclusão do referido bem ou direito da massa falida, antes mesmo da 

promulgação da nova Lei de Falência e Recuperação12. Não por outro motivo que o rol de 

bens aptos a serem alienados ou cedidos fiduciariamente, permitindo a constituição de 

direitos reais típicos, foi expressamente ampliado após a promulgação da Lei nº 

10.931/200413 (antes, portanto, da vigência da atual Lei de Falência e Recuperação), 

permitindo que entre eles figurassem, ao menos em uma operação realizada no âmbito do 

mercado financeiro e de capitais, não apenas os bens móveis infungíveis14, como também as 

“coisas fungíveis” e os “direitos sobre bens móveis”. 

Diante desse cenário, os financiadores ganharam um importante instrumento de 

garantia que auxiliou sobremaneira a consolidação de estruturas de financiamento 

complexas e o desenvolvimento de projetos de infraestrutura de grande porte no mercado 

brasileiro. Ao mesmo tempo, viabilizou-se ao devedor a liberdade para continuar a gerir e a 

receber os bens, direitos ou créditos dados em garantia, empregando-os na gestão de seus 

negócios, sem uma interferência relevante por parte do credor, ao menos até a ocorrência de 

um evento de inadimplemento na relação financeira garantida15.  

                                                 
direitos não precisam se tornar parte no processo de recuperação judicial ou falimentar e, muito menos, 

concorrer com outros credores do devedor para a satisfação plena de seu crédito. Os bens ou direitos a eles 

alienados ou cedidos fiduciariamente servirão em seu benefício exclusivo, sendo certo que o excedente 

eventualmente apurado com a excussão das garantias será, em momento posterior, direcionado ao patrimônio 

da sociedade em recuperação judicial ou à sua massa falida. 

12 Neste sentido, ver ALVES, José Carlos Moreira. Da Alienação..., Ob. Cit. pp. 187-195. 

13 Ao dar nova redação e numeração ao antigo art. 66-A da Lei nº 4.728/1965, a Lei nº 10.931/2004 disciplinou 

da seguinte maneira a matéria relativa aos bens objeto de alienação fiduciária, sem prejuízo das disposições 

estabelecidas pelo CCBra: “Art. 66-B. O contrato de alienação fiduciária celebrado no âmbito do mercado 

financeiro e de capitais, bem como em garantia de créditos fiscais e previdenciários, deverá conter, além dos 

requisitos definidos na Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, a taxa de juros, a cláusula 

penal, o índice de atualização monetária, se houver, e as demais comissões e encargos. (...) § 3o É admitida a 

alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de 

títulos de crédito, hipóteses em que, salvo disposição em contrário, a posse direta e indireta do bem objeto da 

propriedade fiduciária ou do título representativo do direito ou do crédito é atribuída ao credor, que, em caso 

de inadimplemento ou mora da obrigação garantida, poderá vender a terceiros o bem objeto da propriedade 

fiduciária independente de leilão, hasta pública ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, devendo 

aplicar o preço da venda no pagamento do seu crédito e das despesas decorrentes da realização da garantia, 

entregando ao devedor o saldo, se houver, acompanhado do demonstrativo da operação realizada. (...)”. 

14 Atualmente regulados nos termos dos arts. 1.361 e ss. do CCBra. 

15 A não interferência do credor pode ser, contudo, bastante relativizada, caso as partes estabeleçam, no âmbito 

dos respectivos contratos constitutivos do direito real fiduciário, vínculos obrigacionais específicos (referidos 

no jargão econômico pelo termo em inglês “covenants”) que determinem a forma como o bem ou o direito 

cedido ao credor deverá ser gerido enquanto não existir inadimplemento na relação creditícia principal. Tratam-

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm
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Contudo, além da criação e do aprimoramento das garantias de caráter real, que teve 

na alienação e na cessão fiduciária o seu capítulo mais recente, outro fator parece ser tão ou 

até mais relevante no processo de concepção de garantias satisfatórias às transações 

financeiras modernas – sendo esse mesmo fator também, a depender da situação, o 

desencadeador de novos conflitos de interesse entre credores e devedores, ou entre aqueles 

e as partes relacionadas a estes, que precisam ser adequadamente endereçados pelo Direito. 

Trata-se do surgimento de novos bens e riquezas aptos a servirem como objeto de uma 

garantia real (em particular, de uma titularidade ou propriedade fiduciária em garantia).  

Ao se falar de novos tipos de bens e riquezas, capazes de servirem como objeto de 

garantia a uma determinada relação de crédito, não se está, por óbvio, querendo fazer 

referência a elementos ou objetos absolutamente desconhecidos das atividades humanas, 

uma vez que, devido ao seu próprio fator desconhecido, qualquer tentativa de analisá-los de 

forma metodológica seria uma tarefa absolutamente em vão. Também não se refere, 

necessariamente, a bens e conhecimentos decorrentes dos grandes avanços da ciência, os 

quais permitiram o surgimento de riquezas difíceis de serem concebidas até tempos recentes 

da história humana. Embora os programas informáticos ou as técnicas e medicamentos 

desenvolvidos pela medicina genética e biomolecular, apenas para citar alguns exemplos, 

sejam avanços tecnológicos que revolucionaram a dinâmica, os hábitos, os costumes e as 

tradições sociais, na perspectiva jurídica tratam-se, na maioria dos casos, de espécies de bens 

e riquezas conhecidos (bens imateriais, regulados por direitos de patente ou similares), não 

apresentando maiores complexidades quando seu titular decide cedê-los em garantia de um 

financiamento.  

Na realidade, quando nos referirmos a novos bens e riquezas aptos a servirem de 

garantia, estamos fazendo uma alusão direta a bens que são usualmente conhecidos e 

inerentes às relações comerciais já existentes, mas que acabaram não sendo utilizados como 

objeto de garantias com a frequência e a segurança que poderiam. Por esse mesmo motivo, 

não suscitaram questionamentos ou conflitos entre credores e devedores, ao ponto de serem 

analisados pela doutrina, julgados pelos tribunais e aperfeiçoados pelos legisladores. 

Um dos bens (ou direitos) que parece se encaixar melhor nessa concepção é, 

                                                 
se, essencialmente, de obrigações de fazer ou não fazer, acordadas em conformidade com as particularidades 

específicas de cada operação, que acabam por impor restrições ao devedor. Tais obrigações não são 

determinantes para a constituição da garantia real, mas podem ser livremente estabelecidas pelas partes quando 

tenham por fundamento a proteção dos interesses legítimos do credor na preservação do bem ou direito objeto 

da garantia. 
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justamente, o direito do acionista aos dividendos, não apenas em seu perfil mais evidente de 

direito de crédito propriamente dito (ou seja, direito ao recebimento de certos valores em 

face da companhia após a devida apuração e distribuição de lucros pela assembleia geral), 

mas também em seu perfil de direito expectativo (ou eventual), que tem a sua existência 

fundada em um momento ainda anterior à plena apuração do lucro social e, portanto, à 

constituição de crédito de dividendo em favor do acionista.  

Enquanto não contabilizado o lucro da sociedade, o direito aos dividendos se 

apresenta como um direito societário-patrimonial do acionista. Ou seja, como um direito 

subjetivo inerente ao status socii e que, no contexto do processo deliberativo da distribuição 

do lucro, é capaz de garantir ao acionista, inclusive através do exercício de outros direitos 

inerentes à ação, uma das possibilidades, dentre as previstas implícita ou explicitamente na 

LSA, de participar e se beneficiar periodicamente dos lucros sociais apurados16.  É do direito 

aos dividendos em seu perfil de direito societário-patrimonial (inerente ao status socii) que 

decorre para o acionista também um direito expectativo (ou eventual) ao dividendo17, a partir 

do qual surgirá para ele (acionista) uma expectativa legítima e juridicamente tutelada de se 

                                                 
16 Nesse ponto, parece-nos correta a observação de Bruno Robert, ao expor que: “O direito de participação nos 

lucros sociais, portanto, é um direito amplo, do qual decorre o direito ao dividendo, como uma de suas formas 

de materialização. Em outras palavras, é o direito aos lucros sociais que confere fundamento ao direito ao 

dividendo. O direito ao dividendo é especial em relação ao direito ao lucro e sua função é a de investir os 

acionistas do poder do obrigar a sociedade (e os administradores) a periodicamente apurar o lucro social, 

declará-lo e pagar uma parte deles aos acionistas, se esta for a regra a que está submetida a sociedade.” 

(ROBERT, Bruno. Dividendo Mínimo Obrigatório nas S/A – Apuração, Declaração e Pagamento. São Paulo: 

Quartier Latin, 2011. p. 47). Nesse mesmo sentido, leciona Waldirio Bulgarelli: “a doutrina dominante 

considera o direito aos lucros sociais (direito patrimonial, essencial) como um direito a participar dos 

resultados positivos e não especificamente o de ver distribuídos, portanto, o dividendo”. (BULGARELLI, 

Waldirio. Comentários à Lei das Sociedades por Ações. Vol. IV. São Paulo: Saraiva, 1978. p. 52). Por outro 

lado, a concepção da dissociação entre direito ao lucro e direito ao dividendo, apesar da inegável correlação 

entre eles, já não é aceita por Luis Gastão Paes de Barros Leães, ao afirmar que cogitar “de um direito ao lucro 

diverso do direito ao dividendo já nos parece exagerado (e mesmo nocivo), pois o que a lei do anonimato 

assegura de maneira taxativa é o direito de qualquer acionista de participar dos lucros sociais, vale dizer, o 

direito do acionista ao dividendo. Pois se dá o nome de dividendo à parte dos lucros líquidos, partilhada aos 

acionistas sobre cada uma das ações de que é proprietário. (...) Logo, absurdo fora falar em direito ao lucro 

distinto do direito ao dividendo, pois o que existe é direito ao lucro por dividir, ou direito ao dividendo por 

deliberar, contraposto ao conceito de direito ao dividendo deliberado” (LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros. 

Do Direito do Acionista ao Dividendo. São Paulo: Obelisco, 1969. p. 309). No entanto, conforme será 

aprofundado nos Capítulos II e III, a melhor interpretação, especialmente à luz da atual LSA, parece estar 

realmente com Bruno Robert e Waldirio Bulgarelli, visto que o lucro pode ser efetivamente retido pela 

companhia, a depender da vontade dos acionistas e das regras estatutárias aplicáveis, a fim de que seja 

“distribuído” a tais acionistas na forma de valorização futura das ações, e não de retirada de capital enquanto 

dividendo ou mesmo juros sobre capital próprio. Existem diversas formas de o acionista participar do lucro, 

sendo o dividendo apenas uma delas (e, conforme manifestado por parte importante da doutrina econômica e 

financeira, talvez não seja nem a mais importante – cf. BRIGHAM, Eugene F.; e EHRHARDT, Michael C. 

Financial Management. Theory and Practice. 12ª Edição. South-Western, 2008. pp. 639-673). Essa 

dissociação entre direito ao lucro e direito ao dividendo, sendo este uma forma para o exercício daquele será 

um dos pontos principais a embasar a argumentação do presente estudo. 

17 LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros. Do Direito..., Ob. Cit. pp. 305-313. 
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tornar, no futuro, o titular do direito de crédito de dividendos.  

Por essa razão, o direito ao dividendo, em seu perfil expectativo, qualifica-se, 

indubitavelmente, como um direito plenamente formado e existente na esfera patrimonial do 

acionista (mesmo quando ainda não apurado nenhum lucro passível de distribuição), que não 

se confunde com os outros dois possíveis perfis (de crédito propriamente dito ou societário-

patrimonial) sob os quais o direito ao dividendo pode se manifestar no ordenamento 

jurídico18, garantindo-se a ele (o acionista), ou a quem o direito (expectativo ao dividendo) 

vier a ser cedido – de forma independente e segregada da ação que lhe deu origem19 – a 

posição jurídica que permitirá se tornar titular do dividendo enquanto crédito, tão logo o 

lucro venha a ser realizado e distribuído entre os sócios. 

O direito aos dividendos, independentemente do perfil sob o qual se manifeste, 

compõe o patrimônio geral do respectivo acionista, juntamente com os demais direitos 

relativos à sua participação social (sendo todos esses direitos normalmente representados e 

exercidos mediante a titularidade sobre as ações) e os outros bens ou direitos que referido 

acionista possa deter sem qualquer relação com a companhia em si. Por essa razão, pode ser 

objeto de cessão pelo respectivo titular, independentemente da ação que lhe deu origem, ao 

menos em dois dos seus possíveis perfis: (i) enquanto crédito (existente ou futuro, a depender 

do momento da distribuição dos lucros aos acionistas) ou (ii) enquanto direito expectativo 

(existente – independentemente da apuração de lucro – e atributivo da posição jurídica que 

garantirá ao seu titular o direito de se tornar proprietário dos futuros créditos relativos aos 

dividendos a serem periódica e oportunamente distribuídos).  

Interessante observar que mesmo sendo amplamente conhecido e fazendo parte da 

realidade diária dos acionistas das companhias existentes no Brasil, o direito aos dividendos 

(de forma independente das ações das quais decorre) não parece servir com frequência de 

objeto específico das garantias prestadas nas mais diversas transações financeiras. Embora 

não existam pesquisas empíricas capazes de comprovar essa percepção, as práticas das 

operações de financiamento realizadas no mercado brasileiro tendem a indicar a ampla 

                                                 
18 A exata diferença entre os três possíveis perfis do direito ao dividendo (quais sejam: direito de crédito, direito 

expectativo e direito societário-patrimonial) será aprofundada no Capítulo III.  

19 Ainda não é o momento para discutir em detalhes a possibilidade jurídica da cessão do direito ao dividendo 

expectativo (e, consequentemente, da legítima expectativa juridicamente tutelada de se tornar titular dos 

dividendos (crédito), quando e se estes vierem a existir em um determinado período). Esse tópico será discutido 

nos Capítulos I a III. No entanto, pode-se antecipar que tal cessão é (segundo a visão que se construirá ao longo 

deste trabalho) possível nos termos do atual Direito brasileiro, sem que isso configure uma cisão ilegítima dos 

direitos inerentes à ação, nos termos atualmente estabelecidos pelo art. 28 da LSA. 
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preferência pelo penhor ou pela alienação fiduciária de ações, com ou sem extensão dessas 

garantias também para os dividendos delas resultantes20, talvez pela maior amplitude de 

proteção ao credor e também pela sua melhor assimilação nas transações comerciais e na 

doutrina jurídica. 

Seja qual for a razão para a provável maior utilização das ações como objeto de 

garantia, em contraposição ao direito aos dividendos, não se pode deixar de atentar para o 

fato de que o mercado parece paulatinamente lançar mão da cessão fiduciária do direito aos 

dividendos como forma de garantir as relações financeiras assumidas pelos acionistas 

titulares das respectivas ações. Três exemplos bastante importantes foram apresentados ao 

mercado brasileiro (i) pela Companhia Brasiliana de Energia21, (ii) pela Ecorodovias 

                                                 
20 Conforme destaca Mauro Bardawil Penteado, o penhor de ações não contempla de forma automática os 

dividendos delas decorrentes, não seguindo, consequentemente, as disposições estabelecidas nos arts. 1.433, 

V, 1.435, III, e 1.459, IV, do CCBra, que disciplinam serem os frutos do bem empenhado de propriedade do 

credor. Pelo disposto no art. 205 da LSA, os dividendos devem ser pagos à pessoa que constar, no ato da sua 

distribuição, como proprietária ou usufrutuária da ação. Dessa forma, não seria possível conceber os dividendos 

distribuídos como sendo de titularidade do credor pignoratício, exceto quando estes fossem atribuídos ao 

referido credor, por expressa determinação contratual, passando a compor o objeto da garantia. Uma visão 

diferente da acima exposta apenas seria possível se a LSA tivesse expressamente disciplinado de forma diversa 

a questão do direito do credor pignoratício de receber dividendos decorrentes das ações que lhe foram dadas 

em garantia (cf. PENTEADO, Mauro Bardawil. O Penhor de Ações no Direito Brasileiro. São Paulo: 

Malheiros, 2007. pp. 187-192). No caso da alienação fiduciária em garantia das ações ocorre a mesma situação: 

os frutos (dividendos) decorrentes da ação pertencem ao acionista (devedor). Embora exista na alienação 

fiduciária em garantia a transferência de titularidade sobre a ação, e a redação do art. 205 da LSA, por se referir 

simplesmente a ´proprietário’, possa permitir a interpretação de que tal referência contempla não apenas o 

proprietário pleno, mas também o proprietário fiduciário em garantia – o que levaria à conclusão de que o 

direito ao dividendo (enquanto crédito) é de titularidade do credor fiduciário, e não do acionista (devedor) –, é 

imperativo se observar que a propriedade do credor é meramente fiduciária, com fins de garantia, razão pela 

qual não será ele, direta e automaticamente, considerado o titular dos dividendos. Dessa forma, no que diz 

respeito aos dividendos de ações alienadas fiduciariamente, é preciso distinguir entre dois momentos: o antes 

e o após o vencimento da dívida. Assim, enquanto não vencida a dívida, os dividendos pagos pela companhia 

são do acionista (fiduciante). No entanto, após o vencimento da dívida, e estando esta inadimplida, pode o 

credor então, até a venda definitiva das ações, receber os dividendos em seu único e exclusivo proveito, 

utilizando os recursos assim recebidos para a amortização do saldo devedor da dívida, e entregando a eventual 

quantia remanescente ao próprio acionista (fiduciante) (cf. ALVES, José Carlos Moreira. Da Alienação..., Ob. 

Cit. p. 133).  

21 A Companhia Brasiliana de Energia celebrou contrato de cessão fiduciária de direitos creditórios sobre fluxo 

de dividendos e de juros sobre capital próprio e outras avenças, no qual, em conjunto com suas sócias em 

determinadas companhias (que assinaram o contrato na condição de intervenientes-anuentes), cederam 

fiduciariamente o fluxo de dividendos (portanto, o crédito futuro) a seus credores (debenturistas). Neste caso, 

ao que tudo indica, ao menos na forma da descrição do objeto dado em garantia (que é fator importante, mas 

não essencial para a configuração do objeto da garantia real), ter-se-ia optado pelo dividendo na sua condição 

de crédito (futuro) - razão pela qual o contrato apenas teria eficácia quando do surgimento do referido crédito 

- e não pelo direito ao dividendo enquanto direito expectativo inerente ao status socii – hipótese em que, 

conforme será analisado neste trabalho, o direito real aperfeiçoar-se-ia desde logo e garantiria ao seu titular 

(credor fiduciário) a capacidade de exercer certos direitos de voto na companhia, em linha de interpretação 

sistêmica com o disposto no art. 113, parágrafo único, da LSA.  
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Concessões e Serviços S.A.22 e (iii) pela TPI Triunfo Participações S.A23. Todas essas 

companhias cederam em garantia, no contexto de suas respectivas relações financeiras, 

direitos provenientes do fluxo de dividendos a serem distribuídos por sociedades nas quais 

detêm participações relevantes. A partir das informações disponibilizadas em relação a esses 

contratos e também da leitura de seus termos e condições (neste último caso, apenas em 

relação ao contrato firmado pela Companhia Brasiliana de Energia), as cessões fiduciárias 

realizadas parecem ter sido feitas sobre o dividendo enquanto crédito, ou, mais precisamente, 

sobre o fluxo futuro de receitas geradas a partir da titularidade sobre as ações. Dessa forma, 

o bem dado em garantia seria de natureza futura, hipótese em que a garantia de caráter real 

somente passaria a existir no momento em que houvesse apuração de lucro e deliberação 

social determinando o pagamento de dividendos aos acionistas (credores). Ou seja, quando 

passasse a existir o crédito de dividendo. Até que tal fato ocorresse, teríamos que o contrato 

de cessão fiduciária seria válido, porém ineficaz em sua função constitutiva e translativa de 

direito real, devido à inexistência do crédito (direito) sobre o qual recai. Justamente por essa 

razão, não parecem ter sido atribuídos aos credores, no âmbito dos contratos celebrados por 

essas companhias, quaisquer direitos políticos (tais como, aprovar o percentual do lucro 

distribuível a ser efetivamente pago a título de dividendos), hipótese que parece ser possível 

quando o objeto da cessão for o direito ao dividendo na sua condição de direito expectativo 

(ou eventual) – inerente à posição social e decorrente do direito aos lucros sociais (embora 

sem com ele se confundir).  

Independentemente do perfil (crédito ou direito expectativo), fato é que a cessão 

fiduciária do direito aos dividendos já é uma realidade nas práticas comerciais brasileiras, o 

que legitima, per se, o seu estudo e reflexão. No entanto, além da simples constatação de seu 

uso nas transações de mercado, o estudo da cessão fiduciária do direito do acionista aos 

                                                 
22 A Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. cedeu em garantia direitos provenientes de dividendos no 

contexto de sua emissão pública de debêntures, conforme bem elucida a seguinte passagem do Anúncio de 

Encerramento de Distribuição Pública de Debêntures publicado pela companhia: “Comunicam o encerramento 

da distribuição pública (a “Oferta” ou a “Emissão”) de 600.000 (seiscentas mil) debêntures simples, não 

conversíveis em ações, da espécie com garantia real de alienação fiduciária de ações, cessão fiduciária de 

direitos creditórios decorrentes de dividendos e juros sobre capital próprio, e garantia adicional fidejussória, 

em 3 séries, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 (um mil reais) na data de emissão, qual seja, 15 de 

novembro de 2009, da Primeira Emissão da Ecorodovias Concessões e Serviços S.A.” (Destaque nosso). 

23 A TPI – Triunfo Participações e Investimentos S.A. anunciou em seu formulário de referência de 2012, na 

seção 4.1 (Fatores de Risco), que parte significativa das receitas de alguns dos negócios de suas controladas 

foram dadas em garantia, sendo tais garantias formadas por: “cessão fiduciária de recebíveis; cessão de 

direitos provenientes de eventual indenização do poder concedente nos contratos de concessão; cessão 

fiduciária proveniente dos dividendos, juros sobre capital próprio e quaisquer outras distribuições declaradas 

ou pagas e cessão fiduciária da totalidade dos direitos creditórios atuais e futuros provenientes de recebíveis) 

de contratos financeiros celebrados no curso normal de seus negócios.” (Destaque nosso). 
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dividendos também se justifica em razão das inúmeras hipóteses em que a sua constituição 

pode vir a ser necessária ou desejável quando comparada a outros tipos de garantia. Basta 

verificar algumas realidades do mercado nacional e inovações do sistema jurídico brasileiro 

para se identificar exemplos em que o uso do direito aos dividendos (desvinculado e 

destacado das ações das quais decorrem) como objeto de uma determinada garantia poderia 

se justificar.  

O primeiro exemplo nesse sentido pode ser encontrado nos já referidos modelos de 

Financiamento de Projetos24. Empreendimentos financiados sob de acordo com essa 

estrutura podem constituir em benefício de seus financiadores garantias reais fiduciárias 

sobre os bens ou direitos creditórios (comumente chamados de recebíveis) oriundos do 

próprio projeto25, o que, juntamente com outras garantias importantes (tal como o penhor de 

ações sobre a SPE exploradora do empreendimento), viabilizam, sem necessidade de 

recorrer a fatores externos e alheios ao próprio projeto, o pacote de garantias necessário para 

a sua realização. Não obstante, em virtude das características inerentes aos projetos e dos 

riscos econômicos a eles associados, é comum que os financiadores exijam dos 

empreendedores, adicionalmente às garantias atreladas aos bens do projeto em si, garantias 

a ele não vinculadas26, a fim de promover a diversificação de riscos. Nesses casos, a 

alternativa quase sempre utilizada é a prestação de uma fiança ou a constituição de uma 

garantia corporativa similar outorgada pelos acionistas da SPE, através das quais referidos 

acionistas se comprometem a aportar os recursos necessários para cumprir com as restrições 

de crédito e os riscos estipulados pelos financiadores. 

Essa exigência de garantia adicional, além de descaracterizar o modelo do 

Financiamento de Projetos puro (Project Finance Non-recourse, realizado sem recursos e 

garantias dos acionistas ou dos idealizadores do projeto), ainda gera o inconveniente de 

impactar de forma negativa os índices de crédito desses acionistas, reduzindo, 

consequentemente, a capacidade de investirem em outros projetos relevantes no contexto de 

seus programas de negócios. É justamente nesse cenário que desperta interesse o estudo por 

                                                 
24 Cf. Nota de Rodapé nº 05 do Capítulo Introdutório, Seção II.1. 

25 Entre os principais direitos creditórios oriundos de um típico Financiamento de Projetos estão, a título 

meramente exemplificativo e não exaustivo, as receitas de contratos com clientes e a contraprestação pública, 

no caso em que a projeto em questão se destina a viabilizar a prestação de serviços públicos, precedida de 

realizações de obras públicas (PPP). 

26 Tais modalidades de Financiamento de Projetos são conhecidas como Full-Recourse ou Limited Recourse, 

a depender do nível de comprometimento e garantias que o financiador exige dos acionistas (patrocinadores) 

do projeto. 
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novas estruturas de garantias que, além de se revelarem juridicamente viáveis, sirvam como 

alternativa econômica importante na tentativa de desonerar o máximo possível os 

empreendedores do projeto.  

Sob essa ótica, a opção pela cessão fiduciária do direito do acionista aos dividendos 

(ao menos em um dos seus possíveis perfis, conforme será discutido ao longo deste trabalho) 

pode trazer impactos relevantes no mercado de financiamentos, especialmente quando 

inserida em um contexto de garantias cruzadas entre os diferentes projetos de um mesmo 

empreendedor. Explica-se: normalmente, observa-se que a maior parte dos idealizadores de 

projetos de infraestrutura no Brasil são empresas ou grupos econômicos que participam não 

apenas de um, mas de vários empreendimentos. Muitos desses investidores foram inclusive 

os pioneiros desse tipo de estrutura empresarial, em que se constitui uma SPE para 

empreender um projeto específico e se cria em torno dela todos os vínculos jurídicos 

necessários (incluindo os financiamentos) para que o projeto possa ser desenvolvido de 

forma segregada das demais atividades empreendidas por seus idealizados (os acionistas). 

Sendo assim, é natural que atualmente muitos empreendedores de novos projetos (e, 

consequentemente, demandantes de novos financiamentos) já detenham participação em 

uma SPE cujo projeto esteja maduro e gerando lucros para seus acionistas. Esses lucros ou 

rendimentos, que na maioria das vezes se materializam mediante a distribuição de 

dividendos (embora possam ocorrer também na forma de juros sobre capital próprio27), 

poderiam ser perfeitamente aproveitados para garantir os financiamentos necessários para 

os novos empreendimentos planejados por estes mesmos acionistas, sem que houvesse a 

necessidade de lhes exigir uma fiança corporativa capaz de afetar a sua capacidade de 

alavancagem financeira ou expor todo o seu patrimônio aos riscos do empreendimento. 

Afinal, a garantia sobre um fluxo financeiro oriundo de um projeto sólido e lucrativo é uma 

das mais seguras modalidades de garantia que um financiador pode esperar obter, além de 

se configurar (a depender das especificações do seu objeto e da forma como é constituída) 

como uma garantia de natureza real, em contraposição à garantia fidejussória (tal como a 

tradicional fiança corporativa, por exemplo), o que traz vantagens consideráveis em um 

cenário de falência do empreendedor28.  

                                                 
27 Os Juros sobre Capital Próprio (além do próprio reinvestimento do capital nas atividades sociais) seriam 

outra forma de viabilizar a distribuição de lucros aos acionistas, no contexto brasileiro. No entanto, por sua 

existência estar vinculada essencialmente a fatores fiscais, não se vê a necessidade de tratá-los de forma 

segregada no presente trabalho.  

28 De acordo com o art. 83 da Lei de Falência e Recuperação, os credores que forem titulares de garantia real 

preferem todos os demais credores do falido, exceto aqueles derivados de relações trabalhistas até 150 (cento 
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Mas como tornar possível um projeto garantir outro (admitindo-se que sejam 

idealizados e administrados pelos mesmos investidores) sem que a estrutura de 

financiamento da SPE do projeto já maduro e estruturado não seja demasiadamente afetada, 

a ponto de ser influenciada com fatores externos que aumentem os riscos para seus 

respectivos financiadores e demais terceiros envolvidos?  

Uma possível solução é justamente a constituição de uma modalidade de garantia 

real (titularidade fiduciária) sobre os direitos que o acionista obtém como resultado final 

desse projeto. Ou seja, sobre o bem que já foi efetivamente liberado (ou aqueles que poderão 

vir a ser liberados) ao empreendedor, após os financiadores do referido projeto terem sido 

plenamente satisfeitos com as garantias específicas a eles concedidas. Evidentemente, o 

único bem que cumpre esse requisito é o rendimento societário, entre os quais o dividendo 

é a forma mais evidente deles (os demais seriam os juros sobre capital próprio e a própria 

valorização das ações), auferido pelo acionista da SPE que fora constituída para estruturar 

em torno de si as condições necessárias ao desenvolvimento do projeto. 

O dividendo (distribuído ou por deliberar) é de titularidade do acionista. Ademais, 

por ser o resultado (lucro) da atividade econômica empreendida pela sociedade na qual o 

acionista participa, passa a estar desvinculado dela e, por consequência, do financiamento a 

ela relacionado. Isso garante a manutenção do status quo do financiamento concedido ao 

projeto mais maduro e evoluído, sem criar ingerências indesejáveis do financiador do novo 

projeto (tal como ocorreria se, em seu favor, fosse constituído um penhor ou uma alienação 

fiduciária sobre as ações da SPE do projeto maduro e lucrativo), ao mesmo tempo em que 

reduz a necessidade de garantias corporativas no novo projeto. Esse mesmo resultado, que 

leva em conta interesses de credores, devedores e suas respectivas partes relacionadas, 

também seria possível se o bem objeto de cessão fiduciária fosse o dividendo enquanto 

direito expectativo, pois, nesse caso, apesar de existirem poderes políticos que poderiam ser 

utilizados e atribuídos aos credores, tais poderes precisariam ser (conforme se buscará 

demonstrar ao longo deste trabalho) significativamente limitados à estrutura da distribuição 

dos lucros sociais (e não em qualquer matéria na qual o acionista – enquanto titular do status 

socii em sua completude – teria direito a votar, tal como seria possível se a garantia recaísse 

                                                 
e cinquenta) salários mínimos. Por isso, são largamente preferidas em relações complexas de financiamento. 

Os credores garantidos com garantias fidejussórias (obrigacionais) são qualificados como quirografários, 

sujeitando-se aos efeitos da recuperação judicial e a uma fila maior para o recebimento do crédito em processo 

falimentar. 
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sobre as ações29). Dessa forma, o nível de influência e de eventual controle externo em 

relação à SPE seria significativamente reduzido. 

Outro exemplo de situação econômica na qual a titularidade fiduciária – ou mesmo 

o penhor – do direito aos dividendos poderia ser utilizada(o) como importante alternativa de 

garantia está no contexto de empreendedores que não podem constituir gravames sobre suas 

ações porque estão vedados expressamente por acordos de acionistas, contratos de direito 

público (concessão ou permissão de serviços públicos) ou mesmo por expressa determinação 

legal. Nesses casos, os dividendos decorrentes das ações, se cedidos fiduciariamente ou 

gravados com outra garantia real em favor de um terceiro, não poderiam ser questionados 

pelos demais acionistas ou tidos como contrários ao contrato administrativo e/ou à lei, já que 

não prejudicariam o exercício pleno da titularidade sobre as ações em si mesmas. O mesmo 

já não ocorreria no caso de um efetivo penhor ou alienação fiduciária sobre as ações, em que 

não só o poder externo de ingerência do credor sobre os negócios da companhia seria 

potencialmente maior, e de efeitos mais sensíveis aos demais acionistas, especialmente no 

caso de o devedor ser o acionista controlador da companhia30, como ainda poderia resultar 

em uma efetiva transferência das ações a um terceiro, no caso de a venda destas ações se 

tornar necessária para fins de excussão da garantia. A constituição de uma garantia real 

apenas sobre os direitos aos dividendos, por mais protetiva que seja aos interesses dos 

credores, jamais viabilizaria a entrada de um terceiro estranho na sociedade, não havendo 

motivos, portanto, para estender os efeitos das restrições legais ou contratuais eventualmente 

                                                 
29 Embora o art. 113 da LSA preveja a necessidade de que os contratos constituidores do penhor ou de alienação 

fiduciária de ações estabeleçam as matérias em relação às quais os credores poderão legitimamente vetar, no 

caso do primeiro (penhor), ou efetivamente votar, no caso do segundo (propriedade fiduciária), influenciando, 

portanto, a forma como o acionista devedor deverá manifestar o voto nas assembleias gerais da companhia, 

não impõe qualquer limitação quanto à escolha dessas matérias. Dessa forma, uma vez previstas as matérias 

no contrato, o credor estará legitimado a influenciar a decisão do acionista, sendo sua manifestação necessária 

para a eficácia do voto perante a companhia. 

30 Como evidência da influência externa dos credores sobre o controle da companhia, a partir das prerrogativas 

contratuais existentes nos instrumentos de garantia a eles outorgados, vale a sempre importante lição de Fábio 

Konder Comparato: “São, por exemplo, frequentes os contratos de empréstimo a uma sociedade, com a 

atribuição ao mutuante, em garantia do seu crédito, da caução das ações do chamado bloco de controle. A lei 

brasileira, ao contrário da italiana (Código Civil italiano de 1942, art. 2.352), não suprime o direito de voto 

do acionista caucionante, mas admite que se possa estipular, no contrato, que o acionista não poderá, sem o 

consentimento do credor caucionado ou pignoratício, votar em certas deliberações” (Lei nº. 6.404, art. 113). 

Tais deliberações, geralmente, dizem respeito à alienação ou oneração dos bens constantes do ativo social 

imobilizado. Nada impede, porém, que as partes estipulem várias outras hipóteses de voto vinculado, 

notadamente quanto à eleição dos administradores e fiscais, à emissão de empréstimos debenturisticos, ou à 

mudança do objeto social. O credor caucionário pode, assim, tal a extensão e o alcance das estipulações de 

voto do contrato de caução, assumir posição predominante na sociedade, como autêntico controlador.” 

(COMPARATO, Fábio Konder; e SALOMÃO FILHO, Calixto. O Poder de Controle na Sociedade Anônima. 

5ª Edição. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2008. p. 91). 
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existentes – cuja finalidade é justamente impedir a influência externa relevante de um 

terceiro na companhia – também às onerações reais sobre os rendimentos societários.  

Em um terceiro exemplo, a cessão fiduciária dos direitos aos dividendos poderia 

ser plenamente utilizada ainda como garantia de mútuos comuns concedidos a pessoas 

físicas ou mesmo a pessoas jurídicas (fora de uma modelagem de Financiamento de 

Projetos), que detêm como parte relevante de seus ativos ações de companhias abertas ou 

fechadas. É inegável o aumento crescente do interesse do público investidor em geral pelo 

mercado de ações e, em especial, por companhias com uma sólida política de distribuição 

de dividendos31. A tendência é que, portanto, os dividendos se tornem uma fonte cada vez 

mais importante de rendimentos e receitas para esse grupo de investidores, da mesma forma 

que já são no contexto das sociedades holdings que controlam um grande número de 

companhias (grupo econômico) e delas recebem suas principais receitas, passando os 

dividendos a serem vistos também como um ativo importante para fins de garantia. Ademais, 

por representarem (ou resultarem em) um crédito, apresentam a vantagem de ter grande 

liquidez e facilidade no processo de excussão da garantia, o que nem sempre se observa com 

os ativos infungíveis ou não creditórios, em relação aos quais a lei exige um leilão judicial 

ou extrajudicial para a formalização de sua venda e, consequentemente, o levantamento dos 

recursos que serão destinados ao pagamento do credor. 

Por fim, mas não menos importante, há ainda uma relativamente recente inovação 

no Direito administrativo brasileiro que pode vir a fomentar consideravelmente a utilização 

do dividendo como forma de garantia. Trata-se da Parceria Público-Privada (PPP), conforme 

instituída, a partir de 2005, com a promulgação da Lei de PPPs. A PPP é essencialmente uma 

forma de delegação (i) de serviços públicos ou de obras públicas – no caso da chamada 

concessão patrocinada, na qual, em complemento à tarifa cobrada diretamente dos usuários 

dos serviços, o poder concedente ainda efetua o pagamento de uma contraprestação 

pecuniária ao parceiro privado – ou (ii) da prestação de serviços de que a Administração 

Pública seja usuária direta ou indireta (o que também pode corresponder a serviço público) 

– no caso da chamada concessão administrativa, na qual a remuneração do empreendedor 

                                                 
31 A esse respeito, importante destaque deve ser dado aos novos fundos de investimento criados por bancos de 

varejo, cujo foco é estritamente o investimento em ações que proporcionem alto retorno em dividendos <vide 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u110362.shtml, acessado em 15 de junho de 2013>. A busca 

crescente desse tipo de investimento evidencia uma tendência de aumento significativo de acionistas e 

investidores interessados em dividendos, o que deverá fortalecer, no médio e longo prazo, a política das 

companhias em relação à distribuição de lucros, e criará um ambiente de mercado que passará a aceitar esse 

bem (o dividendo) como instrumento de garantia, nos mais diversos cenários financeiros nos quais seus 

acionistas estejam envolvidos.   

http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u110362.shtml
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privado é feita exclusivamente mediante a contraprestação pública.  

Apesar das inúmeras particularidades que marcam o regime jurídico das PPPs, para 

os fins deste trabalho interessa observar em particular que, tanto na concessão patrocinada, 

quanto na concessão administrativa, o parceiro privado da PPP terá como uma de suas 

principais obrigações a realização de vultosos investimentos, necessários à plena 

viabilização da execução das obras públicas que normalmente (mas não obrigatoriamente) 

precedem a prestação do serviço concedido em si. Para tanto, o legislador brasileiro buscou 

estabelecer na Lei de PPPs não apenas formas de viabilizar o compartilhamento de riscos e 

os ganhos econômicos entre o poder concedente e o parceiro privado, como também 

viabilizar garantias que possam ser concedidas ao particular com a finalidade de incentivar 

e tornar comercialmente viável a prestação dos serviços.  

As garantias prestadas no âmbito de uma PPP são essenciais tanto para a 

estruturação do financiamento a ser levantado pelo particular junto a instituições financeiras 

públicas ou privadas, visando a execução da obra necessária à prestação dos serviços, quanto 

para a certeza dada ao particular no sentido de que a prestação pública devida será 

efetivamente paga32. O art. 8º da Lei de PPPs apresenta um rol exemplificativo (e, portanto, 

não exaustivo) dos tipos de garantias que o Estado poderia conceder, mediante lei e demais 

atos administrativos específicos. Dentre as garantias possíveis, estão aquelas prestadas por 

fundo garantidor ou empresa estatal criada para essa finalidade (inciso IV do art. 8º), bem 

como aquelas estabelecidas em outros mecanismos admitidos em lei (inciso V do art. 8º).  

Ora, desses dispositivos é possível concluir ser viável a criação de uma empresa 

estatal33 que possa servir aos propósitos de uma PPP, prestando as garantias que se julgarem 

                                                 
32 Cf. Maurício Portugal Ribeiro e Lucas Navarro Prado: “Em contratos de PPP as garantias têm fundamental 

importância. Em face das instabilidades políticas que grassaram na história recente do país, não é razoável 

crer que os parceiros privados estariam dispostos a assumir obrigações de longo prazo sem que as obrigações 

pecuniárias da Administração estivessem garantidas (ao menos parte delas). (...) No atual cenário, a 

submissão dos créditos oriundos de contratos de PPP ao regime dos precatórios desestimula – e não, mesmo, 

inviabiliza – a assunção de obrigações de longo prazo por parte dos parceiros privados respaldados em 

pagamentos futuros a serem realizados pela Administração. Isso se torna ainda mais evidente quando se 

contextualiza o projeto numa lógica de project finance, na qual o regular fluxo de pagamentos é fundamental 

para o sucesso do empreendimento.” (RIBEIRO, Maurício Portugal; e PRADO, Lucas Navarro. Comentários 

à Lei de PPP – Parceira Público-Privada. Fundamentos Econômicos e Jurídicos. 1ª Edição. 2ª Tiragem. São 

Paulo: Malheiros, 2007. pp. 205-206). 

33 Já são bastante comuns as Empresas Públicas que assumem a função prevista na Lei de PPPs e ainda 

desenvolvem atividades econômicas adicionais, visando sempre o fomento e o desenvolvimento sustentável da 

economia da região onde atuam. Apenas a título de exemplo, vale citar: (i) a Agência de Fomento do Paraná 

S.A., (ii) a Desenbahia – Agência de Fomento do Estado da Bahia S/A e (iii) a Cia. de Desenvolvimento 

Econômico de Minas Gerais. Cada uma delas, dentro de seus respectivos Estados, buscam viabilizar a estrutura 

financeira necessária para que empresas e investidores privados possam promover seus negócios e acelerar o 

processo de crescimento da economia local. 
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pertinentes a cada projeto e, ao mesmo tempo, empreender outras atividades de fomento que 

visem o desenvolvimento econômico da região onde atuam, incluindo (i) concessões de 

financiamentos a particulares e (ii) participações minoritárias em sociedades privadas, como 

maneira de viabilizar os empreendimentos considerados relevantes para a região. Dessa 

forma, teríamos as condições propícias para que os dividendos auferidos por essa empresa 

estatal a partir das participações minoritárias que viesse a deter em outras sociedades – como 

decorrência natural da realização das suas atividades – fossem também incluídos no pacote 

de bens e direitos a serem concedidos em garantia aos empreendedores das PPPs. É claro 

que as próprias ações de emissão das companhias que recebem o investimento minoritário 

da empresa estatal poderiam ser dadas em garantia ao parceiro privado. No entanto, a opção 

pela garantia atrelada apenas ao direito aos dividendos (não extensíveis às ações da empresa 

investida) poderia fazer mais sentido à empresa estatal, já que não a sujeitaria à eventual 

perda (motivada pela excussão das respectivas garantias diante do inadimplemento do poder 

concedente da PPP) da titularidade sobre as ações da empresa investida, garantindo-se, 

assim, a continuidade da política de fomento realizada pela empresa pública. 

Adicionalmente, a Lei de PPPs passou a permitir também que, no contexto de uma 

PPP, o próprio Poder Público constituísse, por meio de um fundo garantidor ou 

diretamente34, garantias reais em benefício do parceiro privado ou do financiador indicado 

por referido parceiro. Para tanto, essas garantias de caráter real deverão, necessariamente, 

recair sobre bens dominicais (art. 99, inciso III, do CCBra) dos Municípios, dos Estados e 

da União Federal – por serem os únicos aptos a serem destinados ao fundo garantidor e/ou a 

servirem de objeto de uma garantia real – ou sobre direitos de crédito (receitas 

orçamentárias) cuja destinação ou vinculação a um fim específico não seja legalmente 

vedada em lei (por exemplo, não esteja fora dos parâmetros estabelecidos na Lei de 

Responsabilidade Fiscal) ou na Constituição Federal de 1988 (como no caso das receitas 

decorrentes de impostos em geral).  

Nesse cenário, caso o Poder Público, por meio de um fundo garantidor ou 

diretamente, desejasse implementar uma garantia real (penhor ou alienação fiduciária) sobre 

ações emitidas por empresas estatais ou sociedades de economia mista, haveria uma 

                                                 
34 A concessão direta de garantias reais pelo Estado, e não por meio de uma empresa pública ou fundo 

garantidor, é permitida, nos termos do art. 163, III, da Constituição Federal de 1988, sem que isso represente 

um necessário confronto com o regime dos precatórios, previsto no art. 100 do mesmo diploma constitucional. 

Para tanto, contudo, seria preciso uma lei complementar específica autorizando a constituição da garantia, 

recaindo esta, necessariamente, sobre bens públicos dominicais.  
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impossibilidade jurídica relevante. Afinal, diante de uma eventual excussão da garantia por 

parte do parceiro privado, seria necessário que o poder concedente alterasse a lei instituidora 

da referida empresa ou sociedade de economia mista, de forma a permitir que o particular 

adquirente das ações no leilão judicial ou extrajudicial pudesse assumir o seu controle 

acionário. Sem tal alteração legislativa, a garantia concedida se tornaria absolutamente vazia, 

visto que o credor ficaria desguarnecido de uma condição básica para poder viabilizar a 

excussão da garantia real concedida. No entanto, em alguns casos, sequer uma lei poderia 

resolver o problema adequadamente, pois, se a sociedade de economia mista ou a empresa 

pública em questão é prestadora de um serviço público, a assunção de suas atividades por 

um particular precisaria ocorrer, necessariamente, através de concessão ou permissão, 

precedida de prévia licitação, conforme bem determina o art. 175 da Constituição Federal de 

1988, e jamais por meio da excussão de uma garantia real (ainda que prevista em lei e 

concedida no contexto de uma PPP), tal como ocorreria no caso de um penhor ou alienação 

fiduciária sobre as ações de empresas públicas ou sociedades de economia mista. 

As dificuldades apontadas acima não se verificam, contudo, no cenário em que o 

Poder Público constituísse uma garantia real sobre os direitos aos dividendos35 decorrentes 

de sua posição de acionista em empresas públicas ou sociedades de economia mista36. E as 

razões são fáceis de serem percebidas. Primeiramente, o objeto da garantia real seria um 

direito patrimonial autônomo e decorrente da ação, cuja excussão privaria o Poder Público 

apenas de uma parcela da receita do seu orçamento (receita esta que não está, em princípio, 

sujeita a limitações de ordem legal ou constitucional), razão pela qual nenhuma alteração 

legislativa ou constitucional posterior seria requerida. Além disso, tal garantia não permitiria 

uma influência relevante dos credores no exercício do controle relativo a essas empresas 

                                                 
35 O perfil mais adequado desse direito (crédito ou direito expectativo) será visto ao longo deste trabalho. 

36 Nesse sentido, cabe destacar a recente notícia vinculada pelo Jornal Valor Econômico, de 21 de julho de 

2014, intitulada “Cresce importância de dividendos para meta fiscal” <vide 

http://www.valor.com.br/brasil/3619738/cresce-importancia-de-dividendos-para-meta-fiscal, acessado em 03 

de agosto de 2014>, no qual destaca-se o grande volume de receitas auferidas pelo governo federal a partir dos 

dividendos recebidos da Petrobrás, BNDES, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, bem como a 

relevância da sua utilização para fins de composição do orçamento. Esses recursos são, sem dúvida, fonte 

importante de garantia que o poder público pode prestar no contexto de PPPs ou mesmo de outros tipos de 

projetos. Não sem razão, o Governo do Estado do Paraná, com base no disposto na Lei Estadual nº 17.046, de 

11 de janeiro de 2012, editou o Decreto nº 12.283, de 25 de setembro de 2014, no qual determinou a criação 

do fundo garantidor de PPPs do Estado do Paraná. Nos termos do arts. 9, I, e 13, II, do referido Decreto, esse 

fundo terá como uma de suas principais fontes de recursos os dividendos recebidos pelo Estado do Paraná em 

decorrência de suas participações societárias na Companhia Paranaense de Energia – Copel e na Companhia 

de Saneamento do Paraná – Sanepar, os quais, por sua vez, poderão ser cedidos fiduciariamente em garantia a 

cada um dos respectivos parceiros privados que venham a celebrar contratos de concessão no âmbito do 

Programa de Parcerias Público-Privadas do Paraná. 
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públicas ou sociedades de economia mista, assegurando, portanto, a inexistência de decisões 

que pudessem ser contrárias ao interesse público (aqui entendidas, pragmaticamente, como 

sendo quaisquer decisões em relação às quais o Poder Público, se pudesse decidi-las de 

forma independente, optaria por adotar outras diretrizes), vez que as prerrogativas de voto 

desse credor, se existentes, seriam necessariamente bastante limitadas. Por fim, o próprio 

processo de execução seria substancialmente facilitado, pois, por se tratar de um direito cuja 

natureza é ou será um crédito (presente ou eventual), dispensável seria o leilão judicial ou 

extrajudicial instaurado com a finalidade de cedê-lo a um terceiro, podendo o próprio credor 

ficar com os valores resultantes dos créditos dados em garantia. 

A constituição de garantias reais pelo Poder Público, via fundos garantidores, 

empresas públicas ou diretamente, em benefício dos particulares, tendo por objeto o direito 

aos dividendos decorrentes de uma empresa pública ou sociedade de economia mista, teria 

também a vantagem, comparativamente a outras formas de garantia previstas na Lei de PPPs, 

de poder ser extinta pelo Poder Público apenas mediante desapropriação, que é o meio 

legítimo para a intervenção do Estado na propriedade37 privada. Dessa forma, a 

desconstituição de uma garantia dessa natureza exigiria prévia e justa indenização, o que não 

aconteceria, como regra, em outros tipos de estruturas de garantia tradicionalmente 

concebidas em projetos de PPP. Nesses últimos casos, restaria ao particular apenas o direito 

de pleitear o reequilíbrio econômico financeiro do contrato da PPP em questão, mas sempre 

de forma posterior à desconstituição da garantia em si pelo Poder Público.  

Como é possível verificar a partir desta rápida incursão pelas evidências empíricas 

e pelos institutos jurídicos já consagrados no Direito brasileiro, o estudo analítico e crítico 

da cessão fiduciária do direito do acionista aos dividendos já é uma necessidade bastante 

presente no atual contexto jurídico e econômico. Ademais, a potencial disseminação do uso 

da cessão fiduciária do direito do acionista aos dividendos como forma de constituição de 

garantia real às relações econômicas cotidianas possivelmente suscitará questionamentos 

jurídicos relevantes. Primeiro, sobre sua licitude. Posteriormente, sobre a possibilidade e os 

limites da influência do credor no processo decisório que tenha por objeto deliberativo a 

                                                 
37 O conceito de propriedade (conforme aqui empregado) pode significar, latu senso, tanto os direitos de 

propriedade propriamente ditos, quanto os direitos reais limitados, inclusive aqueles prestados para fins de 

garantia. Da mesma forma, pode contemplar também a titularidade sobre direitos patrimoniais em geral. Nesse 

sentido, Marçal Justen Filho bem destaca que “desapropriação é um ato unilateral que produz a extinção da 

propriedade sobre um bem ou direito e a aquisição do domínio sobre ele pela entidade expropriante, mediante 

indenização justa.” (Destaque nosso) (JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 5ª Edição. 

Rev. e Atual. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 614). 
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distribuição do lucro social apurado no balanço do exercício.  

Parte da função do presente trabalho será tentar se antecipar a esses problemas e 

oferecer critérios juridicamente possíveis e economicamente sustentáveis para suas soluções. 

 

II.2. Apresentação da Estrutura do Trabalho e Principais Questões 

 

Além do interesse econômico evidente, a cessão fiduciária do direito do acionista 

aos dividendos desperta também inúmeros problemas jurídicos que não podem deixar de ser 

devidamente endereçados quando se tem a intenção de empreender uma análise ampla e 

crítica do instituto. 

Muitos desses problemas serão apresentados apenas nos momentos em que os 

contextos específicos permitirem ou exigirem. No entanto, é importante, desde logo, deixar 

evidente as principais questões que circundam esta particular forma de garantia e que, 

consequentemente, acabam por determinar as reflexões, as teorias e os temas que serão 

abordados ao longo deste trabalho. Não seria exagero algum afirmar que tais perguntas 

contemplam, em essência, os elementos a partir dos quais será possível concluir o que é e 

como funciona a cessão fiduciária do direito do acionista aos dividendos no ordenamento 

jurídico nacional. Tê-las sempre em mente certamente ajudará na leitura e no 

acompanhamento da estrutura argumentativa que será aqui desenvolvida. 

De forma resumida, podemos formular essas principais questões nos seguintes 

termos: 

 

Questões relativas ao objeto da titularidade fiduciária 

 

1) Se o dividendo, na condição de crédito que o acionista detém em relação à 

companhia, depende da apuração e da distribuição de lucros para ser constituído 

enquanto tal, como pode ser ele cedido/transferido, em momento anterior à 

conclusão desse processo de apuração e distribuição, de forma imediata e 

plenamente eficaz em benefício do credor? Em outras palavras: seria esta 

hipótese – de crédito de dividendo ainda não constituído (usualmente referida 

como “situação de dividendos não declarados”) – um caso clássico de cessão 

de coisa futura, cuja eficácia translativa dependeria do surgimento do crédito de 

dividendo para se aperfeiçoar, ou haveria, antes mesmo que qualquer lucro fosse 
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apurado pela companhia, algo que o acionista já pudesse ceder no momento 

presente, constituindo instantaneamente a garantia real em favor do credor? 

  

2) Se há um direito anterior ao crédito de dividendo propriamente dito que já 

poderia ser cedido pelo acionista, em que medida este direito poderia ser 

destacado da ação e comercializado de maneira autônoma a ela, sem que isso 

configurasse uma violação aos princípios da integralidade e da incidibilidade da 

participação social (e, por consequência, da ação representativa de tal 

participação social), conforme previstos no art. 28 da LSA? 

 

Questões relativas à estrutura da titularidade fiduciária 

 

3) Uma vez definido o momento e a forma como as cessões fiduciárias dos direitos 

do acionista aos dividendos efetivam-se, o que deve ser feito então com os 

recursos financeiros recebidos a título de dividendos enquanto a garantia 

permanece em vigor, mas sem que exista, ainda, qualquer inadimplemento ou 

vencimento regular da dívida que justifique a retenção desses recursos pelo 

credor? A titularidade fiduciária constituída em favor do credor, a partir da 

celebração da cessão fiduciária, garante-lhe a possibilidade de se beneficiar dos 

recursos recebidos? Se sim, dentro de quais limitações e condições? 

 

4) Em que medida seria possível conceder direitos políticos-societários ao 

cessionário fiduciário dos direitos do acionista aos dividendos, para que ele, de 

forma legítima e alinhada com seus interesses de credor, possa determinar – ou 

ao menos influenciar – a correta e adequadamente apuração e distribuição dos 

lucros sociais, dando assim plena efetividade (econômica) à sua garantia?   

 

5) Na hipótese de inadimplemento da dívida garantida, pode o credor passar a deter 

a titularidade plena dos direitos aos dividendos que lhe foram cedidos? Haveria 

violação à regra da proibição do pacto comissório, conforme prevista no caput 

do art. 1.428 do CCBra?  

 

Com a finalidade de atribuir respostas satisfatórias a essas questões, bem como 

outras que surgirão ao longo do percurso, o presente estudo irá realizar a análise da cessão 
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fiduciária dos direitos dos acionistas aos dividendos em três etapas. 

A primeira (Parte I) terá o propósito de discutir as bases sobre as quais se 

fundamentam os dividendos e os distintos direitos a eles relacionados. Isso exigirá uma 

avaliação pormenorizada dos conceitos de “sociedade” e de “contrato social” no Direito 

privado brasileiro, bem como dos fundamentos que permitem diferenciar os “direitos aos 

lucros sociais” dos “direitos aos dividendos”, sem deixar de percorrer também os vários 

perfis que o direito aos dividendos, visto de forma mais restrita e individualizada do que o 

direito aos lucros sociais, pode assumir nos mais diversos contextos e negócios jurídicos. 

A segunda (Parte II) tratará do contrato de cessão fiduciária – mais especificamente, 

de sua natureza dispositiva; translativa e constitutiva de direitos reais – e das teorias que 

determinam o momento no qual se verifica a sua plena eficácia, isto é, o momento em que 

de fato surge a titularidade fiduciária em garantia cujo objeto é o direito do acionista aos 

dividendos. Nesta parte, serão discutidas também as diversas formas de cessão fiduciária que 

podem ser celebradas à luz do Direito brasileiro. 

Finalmente, na última etapa (Parte III), o produto decorrente da cessão fiduciária, 

ou seja, a titularidade fiduciária sobre direitos do acionista aos dividendos, será estudado nos 

três cenários em que essa garantia real pode estar inserida, quais sejam: (i) enquanto não 

regularmente vencida ou inadimplida a dívida garantida (situação de pendente condicione); 

(ii) diante do inadimplemento, relativo ou absoluto, da dívida garantida (situação de defecta 

condicione); e (iii) diante do adimplemento integral da dívida garantida (situação de impleta 

condicione). Apenas após o mapeamento preciso da posição do credor fiduciário e do 

devedor fiduciante nessas três distintas situações é que se poderá entender os exatos direitos 

e deveres que recaem a cada um deles, especialmente no que se refere às prerrogativas de 

voto nas companhias devedoras dos dividendos cedidos e às (eventuais) infrações ao pacto 

comissório. 

 

***** 

 

 

DO ACIONISTA AOS DIVIDENDOS NO DIREITO PRIVADO BRASILEIRO 

PARTE I LUCROS, DIVIDENDOS E DIREITOS RELACIONADOS: A DEFINIÇÃO DO OBJETO DA CESSÃO 

FIDUCIÁRIA EM GARANTIA 

 



 

 

29 

 

IV. SÍNTESE CONCLUSIVA 

 

Não haveria melhor maneira de concluir o presente trabalho que não fosse mediante 

o retorno às principais questões formuladas em seu início (Capítulo Introdutório, Seção II.2). 

Afinal, elas traduzem o cerne dos problemas que podem surgir a partir da constituição da 

titularidade fiduciária que tenha por objeto o direito do acionista aos dividendos. Além do 

mais, após expor as teorias e os fundamentos que caracterizam de forma particular esta 

garantia, ficamos em uma posição confortável para propor, neste momento, de maneira 

bastante objetiva, as respostas que parecem mais adequadas a cada uma delas.   

Primeira Questão1. Não há dúvida que o direito ao dividendo pode ser cedido de 

acordo com dois de seus possíveis perfis, os quais, em conjunto, remetem a três diferentes 

perspectivas e consequências. 

A forma de cessão mais elementar é a que considera o direito aos dividendos 

segundo o seu perfil de Direito de Crédito de Dividendos. Ou seja, enquanto um direito 

externo à participação societária – embora dela diretamente decorrente – que coloca o 

acionista em posição de credor perante a companhia. Ocorre que o Direito de Crédito de 

Dividendos pode ser presente ou futuro. Isto é, pode dizer respeito a dividendos já apurados 

e declarados pela companhia, os quais serão pagos de acordo com os valores e prazos 

estipulados pela assembleia geral, ou de dividendos futuros, relativos a lucros ainda não 

distribuídos ou sequer apurados.  

Ambas as formas de Direito de Crédito de Dividendos podem ser objeto de cessão, 

mas as consequências de cada uma são bastante distintas. No primeiro caso, em que o direito 

de crédito já existe, não há quaisquer dificuldades. O direito cedido é transmitido 

imediatamente ao cessionário, sendo tal cessão eficaz erga omnes imediatamente após a 

realização dos registros aplicáveis. No segundo, porém, não existe direito de crédito 

presente, mas apenas perspectiva de sua existência futura. Dessa forma, a cessão que 

contemple esse direito de crédito futuro como seu objeto terá sua eficácia dispositiva diferida 

no tempo. Vale dizer: ainda que registrada, essa cessão será eficaz, transferindo riqueza do 

                                                 
1 1.) Se o dividendo, na condição de crédito que o acionista detém em relação à companhia, depende da 

apuração e da distribuição de lucros para ser constituído enquanto tal, como pode ser ele cedido/transferido, 

em momento anterior à conclusão desse processo de apuração e distribuição, de forma imediata e plenamente 

eficaz em benefício do credor? Em outras palavras: seria esta hipótese – de crédito de dividendo ainda não 

constituído (usualmente referida como “situação de dividendos não declarados”) – um caso clássico de cessão 

de coisa futura, cuja eficácia translativa dependeria do surgimento do crédito de dividendo para se aperfeiçoar, 

ou haveria, antes mesmo que qualquer lucro fosse apurado pela companhia, algo que o acionista já pudesse 

ceder no momento presente, constituindo instantaneamente a garantia real em favor do credor? 
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patrimônio do cedente devedor para o do cessionário credor, apenas quando o direito de 

crédito em si for constituído. Não há o que impeça a cessão, definitiva ou fiduciária com fins 

de garantia, dos Direitos de Crédito de Dividendos futuros, mas sua eficácia ficará 

condicionada ao efetivo surgimento do crédito, fato este que, quando observado, 

determinará, primeiramente, que o crédito formado seja considerado – ainda que por um 

“segundo lógico” – de propriedade do cedente, para apenas então ser transferido ao 

cessionário. A depender do momento em que esse surgimento futuro ocorrer, contudo, é 

possível que o cedente já se encontre, por qualquer razão (falência inclusive), sem poder de 

disposição sobre os referidos créditos de dividendos, motivo pelo qual a cessão 

anteriormente realizada não se efetivará – isto é, não terá eficácia dispositiva –, deixando o 

cessionário sem o direito real que contava receber. 

Para evitar tal resultado, de efeitos evidentemente prejudiciais aos cessionários, é 

importante que a cessão fiduciária dos direitos do acionista aos dividendos ocorra de acordo 

com o seu perfil de direito expectativo. O acionista, pelo simples fato de ser membro de uma 

organização privada voltado ao lucro (companhia), já dispõe, de forma inerente ao seu status 

socii, de uma expectativa juridicamente tutelada ao recebimento dos futuros Direitos de 

Crédito de Dividendos. Dessa forma, não é preciso esperar que estes últimos surjam para 

que sua transferência ao cessionário efetive-se; basta ceder, desde logo, o Direito 

Expectativo aos Dividendos referentes a esses futuros direitos de crédito.  

O Direito Expectativo aos Dividendos é direito presente, já existente no patrimônio 

do acionista, que garante ao seu titular o direito a adquirir um novo e futuro direito (o direito 

de crédito que vier a ser declarado pela assembleia, também referido como “direito 

expectado”). Essa característica, além de tornar a cessão fiduciária eficaz desde o momento 

inicial de sua realização, ainda permite que o cessionário se torne titular direto e imediato 

dos Direitos de Crédito de Dividendos futuros, de forma que eventuais problemas relativos 

ao poder de disposição do cedente, verificados após a formalização da cessão, já não mais 

afetarão os direitos do cessionário sobre os dividendos (futuros) que forem distribuídos. 

Afinal, estes decorrem do Direito Expectativo aos Dividendos, que já se encontra (i) 

destacado da ação, (ii) cedido pelo acionista e (iii) integrado ao patrimônio do cessionário.    

Segunda Questão2. Daí decorre o segundo questionamento. Apesar de ser inegável 

                                                 
2 2.) Se o há um direito anterior ao crédito de dividendo propriamente dito que já poderia ser cedido pelo 

acionista, em que medida este direito poderia ser destacado da ação e comercializado de maneira autônoma a 

ela, sem que isso configurasse uma violação aos princípios da integralidade e da incidibilidade da participação 

social (e, por consequência, da ação representativa de tal participação social), conforme previstos no art. 28 da 
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que o acionista dispõe de um legítimo Direito Expectativo aos Dividendos, que se encontra 

inerente e integrado à sua participação social, em que medida pode ele ser destacado da ação 

e comercializado de forma autônoma a ela? 

Em princípio, o destaque dos direitos inerentes à ação não pode ocorrer, sob pena 

de se estabelecer a segregação de direitos que deveriam estar interligados entre si, com a 

finalidade de compor a participação social (sendo esta, em sua completude, detida 

necessariamente por um ou mais indivíduos). No entanto, por força do art. 26 da LSA e do 

art. 2º, II, da Lei nº 6.385/1965, revela-se imperativo reconhecer que, sob certas 

circunstâncias, é possível promover o destaque de alguns dos direitos inerentes à ação, 

permitindo a sua comercialização de forma segregada dos demais direitos societários, sem 

que isso represente uma cisão não permitida da ação (art. 28 da LSA). Para tanto, basta que 

o direito destacado: (i) tenha natureza patrimonial; (ii) seja perfeitamente determinável 

segundo algum critério temporal e/ou valorativo; (iii) seja levado ao conhecimento de 

terceiros, mediante registro nos livros societários; (iv) apresente uma finalidade econômica 

relevante para o seu destaque, como, por exemplo, servir de garantia ou promover a 

antecipação de recebíveis; e (v) tenha caráter meramente temporário, de maneira a não 

proporcionar a modificação ou a extinção do valor mobiliário do qual é decorrente.  

Terceira Questão3. Formalizada a cessão fiduciária dos direitos aos dividendos, 

sejam na condição de créditos, presentes ou futuros, ou de direitos expectativos, passa o 

credor a deter titularidade plena ou limitada sobre eles, a depender se a referida titularidade 

decorre de uma cessão fiduciária em sentido técnico ou resolúvel ipso iure. Contudo, seja 

qual for o caso, fato é que o credor, enquanto não ocorrer o regular vencimento ou 

inadimplemento da dívida garantida, não poderá reter os recursos pagos pela companhia – 

na forma de dividendos – durante a vigência da garantia, devendo direcionar esses recursos 

diretamente ao cedente fiduciante para que este os utilize como melhor lhe aprouver. É isso 

o que se depreende do disposto na regulação das garantias reais típicas que contemplem 

como seu objeto direitos pessoais de caráter patrimonial (art. 66-B, § 3º, da Lei nº 

4.728/1965; art. 1.455, caput e parágrafo único, do CCBra; e art. 19, IV e § 1º, da Lei nº 

                                                 
LSA? 

3 3.) Uma vez definido o momento e a forma como as cessões fiduciárias dos direitos do acionista aos 

dividendos efetivam-se, o que deve ser feito então com os recursos financeiros recebidos a título de dividendos 

enquanto a garantia permanece em vigor, mas sem que exista, ainda, qualquer inadimplemento ou vencimento 

regular da dívida que justifique a retenção desses recursos pelo credor? A titularidade fiduciária constituída em 

favor do credor, a partir da celebração da cessão fiduciária, garante-lhe a possibilidade de se beneficiar dos 

recursos recebidos? Se sim, dentro de quais limitações e condições? 
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9.514/1997). A eventual retenção, pelo credor, dos recursos já pagados ao longo da vigência 

da garantia, sem que a dívida se encontre regularmente vencida ou inadimplida, apenas 

poderá ser realizada se tal medida tiver sido expressamente acordada com o devedor, no 

âmbito do contrato de cessão fiduciária.  

Quarta Questão4. O cessionário fiduciário poderá influenciar o voto que o 

acionista/cedente/fiduciante deverá manifestar na companhia responsável pelo pagamento 

dos dividendos cedidos em garantia. Tal prerrogativa, contudo, apenas será possível quando 

a cessão fiduciária recair sobre o Direito Expectativo aos Dividendos, pois este é o único 

que, mesmo quando destacado da ação, permanece vinculado à participação societária em si 

mesma (diferentemente do que ocorre, portanto, no caso dos Direitos de Crédito de 

Dividendos, que, por sua própria natureza, são externos à relação societária da qual 

decorrem).  

As prerrogativas quanto ao voto do cedente fiduciante na companhia são garantidas 

ao credor fiduciário, devendo ser observadas por terceiros e pela própria companhia, em 

razão do disposto no art. 113 da LSA. Se é possível que o credor tenha direitos sobre o voto 

do acionista no caso de uma alienação fiduciária sobre as ações, que representa, por 

excelência, a completude do status socii, não há razão para se impedir essa mesma 

possibilidade no caso da cessão fiduciária do Direito Expectativo aos Dividendos, que 

representa uma porção bastante reduzida deste mesmo status socii. Neste caso, contudo, a 

legitimidade do credor para intervir nas decisões dos acionistas cedentes deve se limitar ao 

processo apurativo-distributivo do lucro social, não abarcando, por consequência, as 

escolhas político-econômicas dos acionistas referentes à gestão dos negócios da companhia.  

A possibilidade de disciplinar os direitos de voto no contrato de cessão fiduciária 

revela-se possível porque se trata de um negócio de garantia, conforme bem prevê o art. 113 

da LSA. Por essa razão, já não parece ser possível prever acordos de voto em outros negócios 

jurídicos envolvendo o Direito Expectativo aos Dividendos, tal qual ocorreria, p. ex., na 

hipótese de uma efetiva antecipação de recebíveis lastreada em Direitos Expectativo aos 

Dividendos relativos a um certo montante ou período.   

Quinta Questão5. Finalmente, cabe destacar que, diante do inadimplemento da 

                                                 
4 4.) Em que medida seria possível conceder direitos políticos-societários ao cessionário fiduciário dos direitos 

do acionista aos dividendos, para que ele, de forma legítima e alinhada com seus interesses de credor, possa 

determinar – ou ao menos influenciar – a correta e adequadamente apuração e distribuição dos lucros sociais, 

dando assim plena efetividade (econômica) à sua garantia?   

5 5.) Na hipótese de inadimplemento da dívida garantida, pode o credor passar a deter a titularidade plena dos 

direitos aos dividendos que lhe foram cedidos? Haveria violação à regra da proibição do pacto comissório, 
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dívida garantida, os credores podem optar por ficar com os direitos aos dividendos que lhes 

foram cedidos, aguardando a efetiva distribuição e pagamento dos valores pecuniários deles 

decorrentes (nos prazos e montantes condizentes com sua determinabilidade), sem que tal 

medida seja configurada como uma violação à proibição do pacto comissório. 

Em verdade, ao se afirmar que os credores estão aguardando o pagamento dos 

créditos devidos em razão dos direitos que lhes foram fiduciariamente cedidos, não se está 

dizendo que eles se tornaram titulares plenos de tais direitos, de forma que todos os 

montantes pecuniários que eles venham a receber sejam considerados suas exclusivas e 

plenas propriedades. Os direitos econômicos ainda não pagos continuam a integrar o 

patrimônio dos credores na condição limitada (no plano real ou obrigacional) com que lhes 

foram originalmente transferidos. Por essa razão, na medida em que tais direitos forem sendo 

pagos, apenas os valores correspondentes à dívida inadimplida poderão ser apropriados pelos 

credores, passando, aí sim, a integrar os seus respectivos patrimônios gerais, de maneira 

plena e irrestrita. Os valores que excederem o montante efetivamente devido deverão ser 

entregues ao devedor, em uma sistemática muito similar ao que ocorreria no caso de um 

pacto marciano.  

   

***** 

 

 

 

   

  

                                                 
conforme prevista no caput do art. 1.428 do CCBra?  
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