ANEXO

DESTINAÇÃO DO RESULTADO NAS
SOCIEDADES POR AÇÕES
INTRODUÇÃO

“Patrimônio líquido
Art. 182
...
§ 4º Serão classificados como reservas
de lucros as contas constituídas pela
apropriação de lucros da companhia”.
I – PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS
LEI 6404/76
Demonstração do Resultado do Exercício
Art. 187. A demonstração do resultado do exercício discriminará:
I - a receita bruta das vendas e serviços, as deduções das vendas, os abatimentos e os
impostos;
II - a receita líquida das vendas e serviços, o custo das mercadorias e serviços vendidos e
o lucro bruto;
III - as despesas com as vendas, as despesas financeiras, deduzidas das receitas, as
despesas gerais e administrativas, e outras despesas operacionais;
...
VI – as participações de debêntures, empregados, administradores e partes
beneficiárias, mesmo na forma de instrumentos financeiros, e de instituições ou fundos
de assistência ou previdência de empregados, que não se caracterizem como
despesa; (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009). (negrito nosso)
CAPÍTULO XVI
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Lucro, Reservas e Dividendos
SEÇÃO I
Lucro

...
“ Participações
Art. 190. As participações estatutárias de empregados, administradores e partes
beneficiárias serão determinadas, sucessivamente e nessa ordem, com base nos lucros
que remanescerem depois de deduzida a participação anteriormente calculada. (negrito
nosso)
Parágrafo único. Aplica-se ao pagamento das participações dos administradores e das
partes beneficiárias o disposto nos parágrafos do artigo 201.”

“

Art. 201. A companhia somente pode pagar dividendos à conta de lucro líquido do
exercício, de lucros acumulados e de reserva de lucros; e à conta de reserva de capital, no
caso das ações preferenciais de que trata o § 5º do artigo 17.
Art 17 § 5º. (Vide II distribuição de lucros – item 1.Origem – Art. 201, com os detalhes
mencionados a seguir).
§ 1º A distribuição de dividendos com inobservância do disposto neste artigo implica
responsabilidade solidária dos administradores e fiscais, que deverão repor à caixa social a
importância distribuída, sem prejuízo da ação penal que no caso couber.
§ 2º Os acionistas não são obrigados a restituir os dividendos que em boa-fé tenham
recebido. Presume-se a má-fé quando os dividendos forem distribuídos sem o levantamento
do balanço ou em desacordo com os resultados deste”.

DECRETO 3000/99 (RIR)
LUCRO DISTRIBUÍDO E LUCRO CAPITALIZADO
Seção I - Participações
Subseção I - Participações Dedutíveis
Art. 462. Podem ser deduzidas do lucro líquido do período de apuração
as participações nos lucros da pessoa jurídica:
I - asseguradas a debêntures de sua emissão;
II - atribuídas a seus empregados segundo normas gerais aplicáveis, sem
discriminações, a todos que se encontrem na mesma situação, por dispositivo
do estatuto ou contrato social, ou por deliberação da assembléia de acionistas
ou sócios quotistas;
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III - atribuídas aos trabalhadores da empresa, nos termos da Medida
Provisória nº 1.769-55, de 1999 (art. 359).
Participação dos Trabalhadores nos Lucros ou Resultados da Empresa
Art. 359. Para efeito de apuração do lucro real, a pessoa jurídica poderá deduzir como
despesa operacional as participações atribuídas aos empregados nos lucros ou resultados,
dentro do próprio exercício de sua constituição (Medida Provisória nº 1.769-55, de 1999, art.
3º, § 1º).

Subseção II
Participações não Dedutíveis
Art. 463. Serão adicionadas ao lucro líquido do período de apuração,
para efeito de determinar o lucro real, as participações nos lucros da pessoa
jurídica atribuídas a partes beneficiárias de sua emissão e a seus
administradores
Parágrafo único. Não são dedutíveis as participações no lucro atribuídas
a técnicos estrangeiros, domiciliados ou residentes no exterior, para execução
de serviços especializados, em caráter provisório (Decreto-Lei nº691, de 18 de
julho de 1969, art. 2º, parágrafo único)..
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II - CONSTITUIÇÃO DAS RESERVAS DE
LUCROS

Lei 6404/76

1. RESERVA LEGAL
“ Art.

193. Do lucro líquido do exercício,

5% (cinco por cento) serão aplicados, antes de qualquer outra
destinação, na constituição da reserva legal, que não excederá de 20%
(vinte por cento) do capital social.
§ 1º A companhia poderá deixar de constituir a reserva legal no
exercício em que o saldo dessa reserva, acrescido do montante das
reservas de capital de que trata o § 1º do artigo 182, exceder de 30%
(trinta por cento) do capital social.

Art. 182. A conta do capital social discriminará o montante subscrito e, por dedução,
a parcela ainda não realizada.
§ 1º Serão classificadas como reservas de capital as contas que registrarem:
a) a contribuição do subscritor de ações que ultrapassar o valor nominal e a
parte do preço de emissão das ações sem valor nominal que ultrapassar a
importância destinada à formação do capital social, inclusive nos casos de
conversão em ações de debêntures ou partes beneficiárias;
b) o produto da alienação de partes beneficiárias e bônus de subscrição;

§ 2º A reserva legal tem por fim assegurar a integridade do capital social e
somente poderá ser utilizada para compensar prejuízos ou
aumentar o capital”. (negrito nosso).

2. RESERVAS ESTATUTÁRIAS
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“ Art.

194. O estatuto poderá criar reservas desde que, para cada uma:

I - indique, de modo preciso e completo, a sua finalidade;
II - fixe os critérios para determinar a parcela anual dos lucros líquidos que
serão destinados à sua constituição; e
III - estabeleça o limite máximo da reserva”.

3. RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS
“Art.

195. A assembléia-geral poderá, por proposta dos órgãos da
administração, destinar parte do lucro líquido à formação de reserva
com a finalidade de compensar, em exercício futuro, a diminuição do lucro
decorrente de perda julgada provável, cujo valor possa ser estimado.
§ 1º A proposta dos órgãos da administração deverá indicar a causa
da perda prevista e justificar, com as razões de prudência que a
recomendem, a constituição da reserva.
§ 2º A reserva será revertida no exercício em que deixarem de existir
as razões que justificaram a sua constituição ou em que ocorrer a perda”.

4.RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS (Lei 11638/2007)
“ Art. 195-A. A assembléia geral poderá, por proposta dos órgãos de
administração, destinar para a reserva de incentivos fiscais a parcela
do lucro líquido decorrente de doações ou subvenções governamentais
para investimentos, que poderá ser excluída da base de cálculo do
dividendo obrigatório (inciso I do caput do art. 202 desta Lei).
Art. 202. Os acionistas têm direito de receber como dividendo obrigatório, em cada
exercício, a parcela dos lucros estabelecida no estatuto ou, se este for omisso, a importância
determinada de acordo com as seguintes normas: (Lei nº 10.303/2001 - Lei nº 12.838/2013)
I - metade do lucro líquido do exercício diminuído ou acrescido dos seguintes valores:
a) importância destinada à constituição da reserva legal (art. 193); e
b) importância destinada à formação da reserva para contingências (art. 195) e reversão
da mesma reserva formada em exercícios anteriores;
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TRATAMENTO CONTÁBIL DAS DOAÇÕES E SUBVENÇÕES
GOVERNAMENTAIS COM ENFOQUES FISCAIS TRIBUTÁRIOS

1. RIR/99 – Art . 443
Subvenções para Investimento e Doações
“Art. 443. Não serão computadas na determinação do lucro real as
subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de
impostos concedidas como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos, e as doações, feitas pelo Poder Público, ...”

2. LEI 12973/14 – Art 30
Subvenções Para Investimento
Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou
redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão
de empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder público não
serão computadas na determinação do lucro real, desde que seja registrada
em reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, que somente poderá ser utilizada para:
I - absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido
totalmente absorvidas as demais Reservas de Lucros, com exceção da
Reserva Legal; ou
II - aumento do capital social.
§ 1o Na hipótese do inciso I do caput, a pessoa jurídica deverá recompor
a reserva à medida que forem apurados lucros nos períodos subsequentes.
§ 2o As doações e subvenções de que trata o caput serão tributadas caso
não seja observado o disposto no § 1o ou seja dada destinação diversa da que
está prevista no caput, inclusive nas hipóteses de:
I - capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou ao
titular, mediante redução do capital social, hipótese em que a base para a
incidência será o valor restituído, limitado ao valor total das exclusões
decorrentes de doações ou subvenções governamentais para investimentos;
II - restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do
capital social, nos 5 (cinco) anos anteriores à data da doação ou da
subvenção, com posterior capitalização do valor da doação ou da subvenção,
hipótese em que a base para a incidência será o valor restituído, limitada ao
valor total das exclusões decorrentes de doações ou de subvenções
governamentais para investimentos; ou
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III - integração à base de cálculo dos dividendos obrigatórios.
§ 3o Se, no período de apuração, a pessoa jurídica apurar prejuízo
contábil ou lucro líquido contábil inferior à parcela decorrente de doações e de
subvenções governamentais e, nesse caso, não puder ser constituída como
parcela de lucros nos termos do caput, esta deverá ocorrer à medida que
forem apurados lucros nos períodos subsequentes.

3. IN RFB 1.700/17
CAPÍTULO XXXIX
DAS SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO
Art. 198. As subvenções para investimento, inclusive mediante
isenção ou redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou
expansão de empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder
público, reconhecidas no resultado com observância das normas contábeis,
não serão computadas na determinação do lucro real e do resultado ajustado,
desde que sejam registradas na reserva de lucros a que se refere o art. 195-A
da Lei nº 6.404, de 1976, observado o disposto no seu art. 193, a qual
somente poderá ser utilizada para:
Art. 193 – Reserva legal. (vide item I Reservas de lucros – 1.Reserva legal )
Art. 195-A: Reserva de Incentivos fiscais (Vide item 1 – Reserva de lucros - 4 Reserva de
incentivos fiscais.

I - absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido
totalmente absorvidas as demais reservas de lucros, com exceção da reserva
legal; ou
II - aumento do capital social.
§ 1º Na hipótese prevista no inciso I do caput a pessoa jurídica
deverá recompor a reserva à medida que forem apurados lucros nos períodos
subsequentes.
§ 2º As doações e subvenções de que trata o caput serão tributadas
caso não seja observado o disposto no § 1º ou seja dada destinação diversa
da que está prevista no caput, inclusive nas hipóteses de:
I - capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios
ou ao titular, mediante redução do capital social, hipótese em que a base para
a incidência será o valor restituído, limitado ao valor total das exclusões
decorrentes de doações ou subvenções governamentais para investimentos;
II - restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do
capital social, nos 5 (cinco) anos anteriores à data da doação ou da
subvenção, com posterior capitalização do valor da doação ou da subvenção,
hipótese em que a base para a incidência será o valor restituído, limitada ao
valor total das exclusões decorrentes de doações ou de subvenções
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governamentais para investimentos; ou
III - integração à base de cálculo dos dividendos obrigatórios.
§ 3º Se, no período de apuração, a pessoa jurídica apurar prejuízo
contábil ou lucro líquido contábil inferior à parcela decorrente de doações e de
subvenções governamentais e, nesse caso, não puder ser constituída como
parcela de lucros nos termos do caput, esta deverá ocorrer à medida que
forem apurados lucros nos períodos subsequentes.
§ 4º No caso de período de apuração trimestral do IRPJ e da CSLL,
o registro na reserva de incentivos fiscais deverá ser efetuado até 31 de
dezembro do ano em curso.
§ 5º O valor que constituir exclusão na parte A do e-Lalur e do eLacs, em decorrência do disposto no caput, será controlado na parte B,
para ser adicionado quando descumpridas as condições previstas neste
artigo.
§ 6º O disposto neste artigo não se aplica às subvenções
concedidas por pessoas jurídicas de direito privado, que constituem
receita da pessoa jurídica beneficiária.
§ 7º Não poderá ser excluída da apuração do lucro real e do
resultado ajustado a subvenção recebida do Poder Público, em função de
benefício fiscal, quando os recursos puderem ser livremente
movimentados pelo beneficiário, isto é, quando não houver
obrigatoriedade de aplicação da totalidade dos recursos na aquisição de
bens ou direitos necessários à implantação ou expansão de
empreendimento econômico, inexistindo sincronia e vinculação entre a
percepção da vantagem e a aplicação dos recursos.

5. RETENÇÃO DE LUCROS
“ Art. 196. A assembléia-geral poderá, por proposta dos órgãos da
administração, deliberar reter parcela do lucro líquido do exercício
prevista em orçamento de capital por ela previamente aprovado.
§ 1º O orçamento, submetido pelos órgãos da administração com a
justificação da retenção de lucros proposta, deverá compreender todas
as fontes de recursos e aplicações de capital, fixo ou circulante, e
poderá ter a duração de até 5 (cinco) exercícios, salvo no caso de
execução, por prazo maior, de projeto de investimento.
§ 2o O orçamento poderá ser aprovado pela assembléia-geral ordinária
que deliberar sobre o balanço do exercício e revisado anualmente,
quando tiver duração superior a um exercício social ”.
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6.RESERVA DE LUCROS A REALIZAR
“ Art. 197. No exercício em que o montante do dividendo obrigatório, calculado
nos termos do estatuto ou do art. 202, ultrapassar a parcela realizada do
lucro líquido do exercício, a assembléia-geral poderá, por proposta dos
órgãos de administração, destinar o excesso à constituição de reserva de
lucros a realizar”.
“Art. 202. Os acionistas têm direito de receber como dividendo obrigatório, em cada
exercício, a parcela dos lucros estabelecida no estatuto ou, se este for omisso, a
importância determinada de acordo com as seguintes normas: (Lei nº 10.303/2001 - Lei nº
12.838/2013)
I - metade do lucro líquido do exercício diminuído ou acrescido dos seguintes valores:
a) importância destinada à constituição da reserva legal (art. 193); e
b) importância destinada à formação da reserva para contingências (art. 195) e
reversão da mesma reserva formada em exercícios anteriores;
II - o pagamento do dividendo determinado nos termos do inciso I poderá ser limitado ao
montante do lucro líquido do exercício que tiver sido realizado, desde que a diferença seja
registrada como reserva de lucros a realizar (art. 197);
III - os lucros registrados na reserva de lucros a realizar, quando realizados e se não
tiverem sido absorvidos por prejuízos em exercícios subseqüentes, deverão ser
acrescidos ao primeiro dividendo declarado após a realização.
§ 1º O estatuto poderá estabelecer o dividendo como porcentagem do lucro ou do capital
social, ou fixar outros critérios para determiná-lo, desde que sejam regulados com
precisão e minúcia e não sujeitem os acionistas minoritários ao arbítrio dos órgãos de
administração ou da maioria.
o

§ 2 Quando o estatuto for omisso e a assembléia-geral deliberar alterá-lo para introduzir
norma sobre a matéria, o dividendo obrigatório não poderá ser inferior a 25% (vinte e cinco
por cento) do lucro líquido ajustado nos termos do inciso I deste artigo.
o

§ 3 A assembléia-geral pode, desde que não haja oposição de qualquer acionista
presente, deliberar a distribuição de dividendo inferior ao obrigatório, nos termos deste
artigo, ou a retenção de todo o lucro líquido, nas seguintes sociedades:
I - companhias abertas exclusivamente para a captação de recursos por debêntures
não conversíveis em ações;
II - companhias fechadas, exceto nas controladas por companhias abertas que não
se enquadrem na condição prevista no inciso I.
§ 4º O dividendo previsto neste artigo não será obrigatório no exercício social em que os
órgãos da administração informarem à assembléia-geral ordinária ser ele incompatível
com a situação financeira da companhia. O conselho fiscal, se em funcionamento, deverá
dar parecer sobre essa informação e, na companhia aberta, seus administradores
encaminharão à Comissão de Valores Mobiliários, dentro de 5 (cinco) dias da realização
da assembléia-geral, exposição justificativa da informação transmitida à assembléia.
§ 5º Os lucros que deixarem de ser distribuídos nos termos do § 4º serão registrados
como reserva especial e, se não absorvidos por prejuízos em exercícios subseqüentes,
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deverão ser pagos como dividendo assim que o permitir a situação financeira da
companhia.
o

§ 6 Os lucros não destinados nos termos dos arts. 193 a 197 deverão ser distribuídos
como dividendos.”

§ 1o Para os efeitos deste artigo, considera-se realizada a parcela do lucro
líquido do exercício que exceder da soma dos seguintes valores:
I - o resultado líquido positivo da equivalência patrimonial (art. 248);
“Avaliação do Investimento em Coligadas e Controladas
Art. 248. No balanço patrimonial da companhia, os investimentos em coligadas ou em
controladas e em outras sociedades que façam parte de um mesmo grupo ou estejam sob
controle comum serão avaliados pelo método da equivalência patrimonial, de acordo com as
seguintes normas: (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009)
I - o valor do patrimônio líquido da coligada ou da controlada será determinado com base
em balanço patrimonial ou balancete de verificação levantado, com observância das normas
desta Lei, na mesma data, ou até 60 (sessenta) dias, no máximo, antes da data do balanço da
companhia; no valor de patrimônio líquido não serão computados os resultados não realizados
decorrentes de negócios com a companhia, ou com outras sociedades coligadas à companhia,
ou por ela controladas;
II - o valor do investimento será determinado mediante a aplicação, sobre o valor de
patrimônio líquido referido no número anterior, da porcentagem de participação no capital da
coligada ou controlada;
III - a diferença entre o valor do investimento, de acordo com o número II, e o custo de
aquisição corrigido monetariamente; somente será registrada como resultado do exercício:
a) se decorrer de lucro ou prejuízo apurado na coligada ou controlada;
b) se corresponder, comprovadamente, a ganhos ou perdas efetivos;
c) no caso de companhia aberta, com observância das normas expedidas pela Comissão
de Valores Mobiliários.
§ 1º Para efeito de determinar a relevância do investimento, nos casos deste artigo, serão
computados como parte do custo de aquisição os saldos de créditos da companhia contra as
coligadas e controladas.
§ 2º A sociedade coligada, sempre que solicitada pela companhia, deverá elaborar e
fornecer o balanço ou balancete de verificação previsto no número I.”

e
II – o lucro, rendimento ou ganho
líquidos em operações ou
contabilização de ativo e passivo pelo valor de mercado, cujo prazo de
realização financeira ocorra após o término do exercício social seguinte.
§ 2o A reserva de lucros a realizar somente poderá ser utilizada para
pagamento do dividendo obrigatório e, para efeito do inciso III do art. 202,
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serão considerados como integrantes da reserva os lucros a realizar de
cada exercício que forem os primeiros a serem realizados em dinheiro”.
“III - os lucros registrados na reserva de lucros a realizar, quando realizados e se não tiverem
sido absorvidos por prejuízos em exercícios subseqüentes, deverão ser acrescidos ao primeiro
dividendo declarado após a realização. “

III – RESULTADO POR AÇÃO
1) PRONUNCIAMENTO TÉCNICO CPC 41
Deliberação CVM n° 636 de 06.08.2010
Correlação às Normas Internacionais de
Contabilidade – IAS 33.
2)

NBC TG 41 (R2) Do Conselho Federal de
Contabilidade.

(2) Deve ser aplicada:
(a) às demonstrações contábeis separadas e individuais:
(i) de companhias cujas ações ordinárias ou ações ordinárias potenciais
sejam publicamente negociadas (bolsas de valores nacionais ou
estrangeiras ou mercado de balcão, incluindo mercados local e
regional); ou
(ii) de companhias que estejam registradas, ou no processo de registro, na
Comissão de Valores Mobiliários ou em outro órgão regulador, com o
propósito de distribuir ações ordinárias ou ações ordinárias potenciais
em mercados organizados; e
(b) às demonstrações contábeis consolidadas de grupo econômico cuja
controladora atenda a um dos requisitos (i) e (ii).

Mensuração
Resultado básico por ação
9.

A companhia deve calcular o valor do resultado básico por ação para o lucro ou
prejuízo atribuível aos titulares de ações ordinárias (ou capital próprio ordinário)
da companhia e, se apresentado, o lucro ou prejuízo resultante das operações
continuadas atribuível a esses titulares de ações ordinárias.
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10.

O resultado básico por ação deve ser calculado dividindo-se o lucro ou prejuízo
atribuível aos titulares de ações ordinárias da companhia (o numerador) pelo
número médio ponderado de ações ordinárias em poder dos acionistas
(excluídas as mantidas em tesouraria) (o denominador) durante o período.

Resultado diluído por ação

30.

A companhia deve calcular as quantias relativas ao resultado diluído por ação
para o lucro ou o prejuízo atribuível aos titulares de capital próprio ordinário da
companhia e, se apresentado, o lucro ou o prejuízo resultante das operações
continuadas (ou seja, excluído o resultado das operações descontinuadas)
atribuível a esses titulares do capital próprio ordinário.

31.

Para a finalidade de calcular o resultado diluído por ação, a companhia deve
ajustar o lucro ou o prejuízo atribuível aos titulares de ações ordinárias (capital
próprio ordinário) da companhia, bem como o número médio ponderado de
ações totais em poder dos acionistas (em circulação), para refletir os efeitos de
todas as ações ordinárias potenciais diluidoras.

32.

O objetivo do resultado diluído por ação é consistente com o do resultado básico
por ação — fornecer uma medida da participação de cada ação ordinária no
desempenho da companhia — e, ao mesmo tempo, refletir os efeitos de todas as
ações ordinárias potenciais diluidoras em circulação durante o período. Como
resultado:
(a) o lucro ou o prejuízo atribuível aos titulares de capital próprio ordinário da
companhia deve ser aumentado pelo valor após tributos sobre dividendos e
participação (se houver) reconhecidos no período em relação às ações
ordinárias potenciais diluidoras, e deve ser ajustado por quaisquer outras
alterações nas receitas ou despesas que resultariam da conversão das ações
ordinárias potenciais diluidoras; e
(b) o número médio ponderado de ações ordinárias totais com os acionistas
deve ser aumentado pelo número médio ponderado de outras ações
ordinárias que teriam estado em poder dos acionistas, assumindo a
conversão de todas as ações ordinárias potenciais diluidoras.

Divulgação
70.

A companhia deve divulgar o seguinte:
(a) os valores usados como numeradores no cálculo dos resultados por ação
básicos e diluídos, além da conciliação desses valores com o lucro ou o
prejuízo atribuível à companhia para o período em questão. A conciliação
deve incluir o efeito individual de cada classe de instrumentos que afeta os
resultados por ação;
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(b) o número médio ponderado de ações ordinárias usado como denominador
no cálculo dos resultados por ação básicos e diluídos e a conciliação desses
denominadores uns com os outros. A conciliação deve incluir o efeito
individual de cada classe de instrumentos que afeta o resultado por ação;
(c) instrumentos (incluindo ações emissíveis sob condição) que poderiam
potencialmente diluir os resultados por ação básicos no futuro, mas que não
foram incluídos no cálculo do resultado por ação diluído, porque são
antidiluidores para os períodos apresentados;
(d) descrição das transações de ações ordinárias ou das transações de ações
ordinárias potenciais, que não sejam aquelas contabilizadas em
conformidade com o item 64; que ocorram após a data do balanço; e que
tenham alterado significativamente o número de ações ordinárias ou de
ações ordinárias potenciais totais no final do período caso essas transações
tivessem ocorrido antes do final do período de relatório.

IV – JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO
1◦.

INSTITUIÇÃO PELA LEI 9249 DE 26 DE DEZEMBRO DE
1995, ALTERADO PELA LEI 9430/96.

Art. 9º A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os juros pagos
ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do
capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata
dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
§ 1º O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de lucros,
computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas de lucros, em
montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou
creditados.
(Redação dada pela Lei nº 9.430, de 1996)
§ 2º Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de
quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.
§ 3º O imposto retido na fonte será considerado:
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário pessoa
jurídica tributada com base no lucro real;
II - tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa jurídica não
tributada com base no lucro real, inclusive isenta, ressalvado o disposto no § 4º;
§ 4º (Revogado pela Lei nº 9.430, de 1996)
§ 5º No caso de beneficiário sociedade civil de prestação de serviços, submetida ao
regime de tributação de que trata o art. 1º do Decreto-Lei nº 2.397, de 21 de dezembro de
1987, o imposto poderá ser compensado com o retido por ocasião do pagamento dos
rendimentos aos sócios beneficiários.
art. 1º do Decreto-Lei nº 2.397, de 21 de dezembro de 1987: esse artigo foi revogado pela Lei
9430 de 1996.
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§ 6º No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o imposto
de que trata o § 2º poderá ainda ser compensado com o retido por ocasião do pagamento ou
crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.
§ 7º O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título de
remuneração do capital próprio, poderá ser imputado ao valor dos dividendos de que
trata o art. 202 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, sem prejuízo do disposto no § 2º.
Art. 202 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (vide item II – Distribuição de dividendos
– 2. Dividendo obrigatório).
o

§ 8 Para fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, serão consideradas
exclusivamente as seguintes contas do patrimônio líquido:
(Redação dada pela Lei nº
12.973, de 2014)
I - capital social;
II - reservas de capital;
III - reservas de lucros;
IV - ações em tesouraria; e
V - prejuízos acumulados.
§ 9º

(Revogado pela Lei nº 9.430, de 1996)

§ 10.

(Revogado pela Lei nº 9.430, de 1996)

§ 11.

O disposto neste artigo aplica-se à Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido.
(Incluído pela Lei nº 12.973, de 2014)

§ 12. Para fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, a conta capital social,
o
prevista no inciso I do § 8 deste artigo, inclui todas as espécies de ações previstas no art. 15
o
da Lei n 6.404, de 15 de dezembro de 1976, ainda que classificadas em contas de passivo na
escrituração comercial.
(Incluído pela Lei nº 12.973, de 2014)

o

Inciso I do § 8 art 9

o: “

I - capital social;”
“Art 15 Lei 6404/76: Espécies e Classes
Espécies

Art. 15. As ações, conforme a natureza dos direitos ou vantagens que confiram a seus
titulares, são ordinárias, preferenciais, ou de fruição.
§ 1º As ações ordinárias da companhia fechada e as ações preferenciais da companhia
aberta e fechada poderão ser de uma ou mais classes.
o

§ 2 O número de ações preferenciais sem direito a voto, ou sujeitas a restrição no
exercício desse direito, não pode ultrapassar 50% (cinqüenta por cento) do total das ações
emitidas. (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001)”
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2.INSTRUÇÃO
2017

NORMATIVA DA RFB 1700 DE 14 DE MARÇO

“CAPÍTULO IX
DOS JUROS SOBRE O CAPITAL
Seção I
Dos Juros sobre o Capital Próprio
Art. 75. Para efeitos de apuração do lucro real e do resultado ajustado a pessoa
jurídica poderá deduzir os juros sobre o capital próprio pagos ou creditados,
individualizadamente, ao titular, aos sócios ou aos acionistas, limitados à variação, pro rata die,
da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) e calculados, exclusivamente, sobre as seguintes
contas do patrimônio líquido:
I - capital social;
II - reservas de capital;
III - reservas de lucros;
IV - ações em tesouraria; e
V - prejuízos acumulados.
§ 1º Para fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo:
I - a conta capital social, prevista no inciso I do caput, inclui todas as espécies de
ações previstas no art. 15 da Lei nº 6.404, de 1976, ainda que classificadas em contas de
passivo na escrituração comercial da pessoa jurídica;
Art. 15 Lei 6404/76: (vide 1◦. INSTITUIÇÃO PELA LEI 9249 DE 26 DE DEZEMBRO DE
1995, ALTERADO PELA LEI 9430/96, Art 9º referência ao par. 12, item 1, inciso I, par
8º (na página anterior.).

II - os instrumentos patrimoniais referentes às aquisições de serviços nos termos do
art. 161 somente serão considerados depois da transferência definitiva da sua propriedade.
§ 2º O montante dos juros remuneratórios passível de dedução nos termos do caput
não poderá exceder o maior entre os seguintes valores:
I - 50% (cinquenta por cento) do lucro líquido do exercício antes da dedução dos
juros, caso estes sejam contabilizados como despesa; ou
II - 50% (cinquenta por cento) do somatório dos lucros acumulados e reservas de
lucros.
§ 3º Para efeitos do disposto no inciso I do § 2º, o lucro será aquele apurado após a
dedução da CSLL e antes da dedução do IRPJ.
§ 4º A dedução dos juros sobre o capital próprio só poderá ser efetuada no anocalendário a que se referem os limites de que tratam o caput e o inciso I do § 2º.
§ 5º A utilização do valor creditado, líquido do imposto incidente na fonte, para
integralização de aumento de capital na empresa, não prejudica o direito à dedução dos juros
de que trata este artigo.
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§ 6º O montante dos juros sobre o capital próprio passível de dedução nos termos
deste artigo poderá ser excluído na Parte A do e-Lalur e do e-Lacs, desde que não registrado
como despesa.
§ 7º Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto sobre a renda retido na fonte à
alíquota de 15% (quinze por cento), na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.
§ 8º O imposto retido na fonte de que trata o § 7º:
I - no caso de beneficiário pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com
base no lucro real, será considerado antecipação do imposto devido no período de apuração
ou poderá ser compensado com o que houver retido por ocasião do pagamento ou crédito de
juros, a título de remuneração do capital próprio, a seu titular, sócios ou acionistas;
II - no caso de beneficiário pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com
base no lucro presumido ou com base no lucro arbitrado será considerado antecipação do
imposto devido no período de apuração; e
III - no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa jurídica não tributada com base
no lucro real, presumido ou arbitrado, inclusive isenta do IRPJ, será considerado definitivo.
§ 9º O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título de
remuneração do capital próprio, poderá ser imputado ao valor dos dividendos de que
trata o art. 202 da Lei nº 6.404, de 1976, sem prejuízo da incidência do imposto de que
trata o § 7º. (negrito nosso)
§ 10. Para efeitos do disposto no caput, considera-se creditado individualizadamente
o valor dos juros sobre o capital próprio, quando a destinação, na escrituração contábil da
pessoa jurídica, for registrada em contrapartida a conta de passivo exigível, representativa de
direito de crédito do sócio ou acionista da sociedade ou do titular da empresa individual, no
ano-calendário da sua apuração.

Art. 76. Os juros sobre o capital próprio, inclusive quando imputados aos
dividendos, auferidos por beneficiário pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com
base no lucro real e no resultado ajustado, serão registrados em conta de receita financeira,
observado o regime de competência, e integrarão o lucro real e o resultado ajustado.
Parágrafo único. Alternativamente, a pessoa jurídica poderá registrar os juros
de que trata o caput em conta que não seja de receita financeira e, nessa hipótese, caso
a conta não seja de receita, o montante dos juros sobre o capital próprio deverá ser
adicionado na Parte A do e-Lalur e do e-Lacs. (negrito nosso).
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v – DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS

Lei 6404/76
“SEÇÃO III
Dividendos
1. ORIGEM
Art. 201. A companhia somente pode pagar dividendos à conta de
lucro líquido do exercício, de lucros acumulados e de reserva de lucros; e
à conta de reserva de capital, no caso das ações preferenciais de que trata
o § 5º do artigo 17.(negrito nosso)
“Ações Preferenciais
Art. 17. As preferências ou vantagens das ações preferenciais podem consistir:
I - em prioridade na distribuição de dividendo, fixo ou mínimo;
II - em prioridade no reembolso do capital, com prêmio ou sem ele; ou
III - na acumulação das preferências e vantagens de que tratam os incisos I e II.
...
o

§ 5 Salvo no caso de ações com dividendo fixo, o estatuto não pode excluir ou restringir
o direito das ações preferenciais de participar dos aumentos de capital decorrentes da
capitalização de reservas ou lucros (art. 169).”
“Capitalização de Lucros e Reservas
Art. 169. O aumento mediante capitalização de lucros ou de reservas importará alteração
do valor nominal das ações ou distribuições das ações novas, correspondentes ao aumento,
entre acionistas, na proporção do número de ações que possuírem.
§ 1º Na companhia com ações sem valor nominal, a capitalização de lucros ou de
reservas poderá ser efetivada sem modificação do número de ações.
§ 2º Às ações distribuídas de acordo com este artigo se estenderão, salvo cláusula em
contrário dos instrumentos que os tenham constituído, o usufruto, o fideicomisso, a
inalienabilidade e a incomunicabilidade que porventura gravarem as ações de que elas forem
derivadas.
§ 3º As ações que não puderem ser atribuídas por inteiro a cada acionista serão vendidas
em bolsa, dividindo-se o produto da venda, proporcionalmente, pelos titulares das frações;
antes da venda, a companhia fixará prazo não inferior a 30 (trinta) dias, durante o qual os
acionistas poderão transferir as frações de ação.”

§ 1º A distribuição de dividendos com inobservância do disposto neste
artigo implica responsabilidade solidária dos administradores e fiscais, que
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deverão repor à caixa social a importância distribuída, sem prejuízo da ação
penal que no caso couber.
§ 2º Os acionistas não são obrigados a restituir os dividendos que em
boa-fé tenham recebido. Presume-se a má-fé quando os dividendos forem
distribuídos sem o levantamento do balanço ou em desacordo com os
resultados deste.
2.DIVIDENDO OBRIGATÓRIO
(negrito nosso)

Art. 202. Os acionistas têm direito de receber como dividendo obrigatório,
em cada exercício, a parcela dos lucros estabelecida no estatuto ou, se este for
omisso, a importância determinada de acordo com as seguintes normas:
I - metade do lucro líquido do exercício diminuído ou acrescido dos
seguintes valores:
a) importância destinada à constituição da reserva legal (art. 193); e
“Art. 193 ... “ (vide item I – Constituição das reservas de lucros – 1. Reserva Legal).

b) importância destinada à formação da reserva para contingências (art.
195) e reversão da mesma reserva formada em exercícios anteriores;
“Art .195...”

(vide item I – Constituição das reservas de lucros – 3. Reservas para
contingências

II - o pagamento do dividendo determinado nos termos do inciso I poderá
ser limitado ao montante do lucro líquido do exercício que tiver sido
realizado, desde que a diferença seja registrada como reserva de lucros a
realizar (art. 197); (negrito nosso)
“Art 197...” (vide item I – Constituição das reservas de lucros – 6. Reserva de lucros a realizar)
III - os lucros registrados na reserva de lucros a realizar, quando
realizados e se não tiverem sido absorvidos por prejuízos em exercícios
subseqüentes, deverão ser acrescidos ao primeiro dividendo declarado após a
realização.
§ 1º O estatuto poderá estabelecer o dividendo como porcentagem do
lucro ou do capital social, ou fixar outros critérios para determiná-lo, desde que
sejam regulados com precisão e minúcia e não sujeitem os acionistas
minoritários ao arbítrio dos órgãos de administração ou da maioria.
§ 2o Quando o estatuto for omisso e a assembléia-geral deliberar alterá-lo
para introduzir norma sobre a matéria, o dividendo obrigatório não poderá ser
inferior a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado nos termos do
inciso I deste artigo.
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§ 3o A assembléia-geral pode, desde que não haja oposição de qualquer
acionista presente, deliberar a distribuição de dividendo inferior ao obrigatório,
nos termos deste artigo, ou a retenção de todo o lucro líquido, nas seguintes
sociedades:
I - companhias abertas exclusivamente para a captação de recursos por
debêntures não conversíveis em ações;
II - companhias fechadas, exceto nas controladas por companhias abertas
que não se enquadrem na condição prevista no inciso I.
§ 4º O dividendo previsto neste artigo não será obrigatório no exercício
social em que os órgãos da administração informarem à assembléia-geral
ordinária ser ele incompatível com a situação financeira da companhia. O
conselho fiscal, se em funcionamento, deverá dar parecer sobre essa
informação e, na companhia aberta, seus administradores encaminharão à
Comissão de Valores Mobiliários, dentro de 5 (cinco) dias da realização da
assembléia-geral, exposição justificativa da informação transmitida à
assembléia.
§ 5º Os lucros que deixarem de ser distribuídos nos termos do § 4º serão
registrados como reserva especial e, se não absorvidos por prejuízos em
exercícios subseqüentes, deverão ser pagos como dividendo assim que o
permitir a situação financeira da companhia.
§ 6o Os lucros não destinados nos termos dos arts. 193 a 197 deverão ser
distribuídos como dividendos.
“Arts. 193 a 197...” (vide item I – Constituição das reservas de lucros – 1.Reserva legal;
2.Reservas estatutárias; 3.Reservas para contingências; 4) Reserva de incentivos fiscais;
5.Retenção de lucros e 6.Reservas de lucros a realizar.

3.DIVIDENDOS DE AÇÕES PREFERENCIAIS
Art. 203. O disposto nos artigos 194 a 197, e 202, não prejudicará o direito
dos acionistas preferenciais de receber os dividendos fixos ou mínimos a que
tenham prioridade, inclusive os atrasados, se cumulativos.
“Arts. 194 a 197...” (vide item I – Constituição das reservas de lucros – 2.Reservas
estatutárias; 3.Reservas para contingências; 4) Reserva de incentivos fiscais; 5.Retenção de
lucros e 6.Reservas de lucros a realizar;
e vide item II - Distribuição de dividendos - 2.Dividendo obrigatório).

4.DIVIDENDOS INTERMEDIÁRIOS
Art. 204. A companhia que, por força de lei ou de disposição estatutária,
levantar balanço semestral, poderá declarar, por deliberação dos órgãos de
administração, se autorizados pelo estatuto, dividendo à conta do lucro
apurado nesse balanço.
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§ 1º A companhia poderá, nos termos de disposição estatutária, levantar
balanço e distribuir dividendos em períodos menores, desde que o total dos
dividendos pagos em cada semestre do exercício social não exceda o
montante das reservas de capital de que trata o § 1º do artigo 182.
“Art. 182. A conta do capital social discriminará o montante subscrito e, por dedução, a parcela
ainda não realizada.
§ 1º Serão classificadas como reservas de capital as contas que registrarem:
a) a contribuição do subscritor de ações que ultrapassar o valor nominal e a parte do
preço de emissão das ações sem valor nominal que ultrapassar a importância destinada à
formação do capital social, inclusive nos casos de conversão em ações de debêntures ou
partes beneficiárias;
b) o produto da alienação de partes beneficiárias e bônus de subscrição;”

§ 2º O estatuto poderá autorizar os órgãos de administração a declarar
dividendos intermediários, à conta de lucros acumulados ou de reservas de
lucros existentes no último balanço anual ou semestral.

5.PAGAMENTO DE DIVIDENDOS
Art. 205. A companhia pagará o dividendo de ações nominativas à pessoa
que, na data do ato de declaração do dividendo, estiver inscrita como
proprietária ou usufrutuária da ação.
§ 1º Os dividendos poderão ser pagos por cheque nominativo remetido
por via postal para o endereço comunicado pelo acionista à companhia, ou
mediante crédito em conta-corrente bancária aberta em nome do acionista.
§ 2º Os dividendos das ações em custódia bancária ou em depósito nos
termos dos artigos 41 e 43 serão pagos pela companhia à instituição financeira
depositária, que será responsável pela sua entrega aos titulares das ações
depositadas.
“Custódia de Ações Fungíveis
Art. 41. A instituição autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários a prestar serviços
de custódia de ações fungíveis pode contratar custódia em que as ações de cada espécie e
classe da companhia sejam recebidas em depósito como valores fungíveis, adquirindo a
instituição depositária a propriedade fiduciária das ações.
o

§ 1 A instituição depositária não pode dispor das ações e fica obrigada a devolver ao
depositante a quantidade de ações recebidas, com as modificações resultantes de alterações
no capital social ou no número de ações da companhia emissora, independentemente do
número de ordem das ações ou dos certificados recebidos em depósito.
o

§ 2 Aplica-se o disposto neste artigo, no que couber, aos demais valores mobiliários.
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o

§ 3 A instituição depositária ficará obrigada a comunicar à companhia emissora:
I - imediatamente, o nome do proprietário efetivo quando houver qualquer evento
societário que exija a sua identificação; e
II - no prazo de até 10 (dez) dias, a contratação da custódia e a criação de ônus ou
gravames sobre as ações.
o

§ 4 A propriedade das ações em custódia fungível será provada pelo contrato firmado
entre o proprietário das ações e a instituição depositária.
o

§ 5 A instituição tem as obrigações de depositária e responde perante o acionista e
terceiros pelo descumprimento de suas obrigações.”

“Certificado de Depósito de Ações
Art. 43. A instituição financeira autorizada a funcionar como agente emissor de
certificados (art. 27) pode emitir título representativo das ações que receber em depósito, do
qual constarão:
“Agente Emissor de Certificados
Art. 27. A companhia pode contratar a escrituração e a guarda dos livros de registro e
transferência de ações e a emissão dos certificados com instituição financeira autorizada
pela Comissão de Valores Mobiliários a manter esse serviço.
§ 1º Contratado o serviço, somente o agente emissor poderá praticar os atos relativos
aos registros e emitir certificados.
§ 2º O nome do agente emissor constará das publicações e ofertas públicas de valores
mobiliários feitas pela companhia.
§ 3º Os certificados de ações emitidos pelo agente emissor da companhia deverão ser
numerados seguidamente, mas a numeração das ações será facultativa.”
Continuação do artigo 43:
I - o local e a data da emissão;
II - o nome da instituição emitente e as assinaturas de seus representantes;
III - a denominação "Certificado de Depósito de Ações";
IV - a especificação das ações depositadas;
V - a declaração de que as ações depositadas, seus rendimentos e o valor recebido nos
casos de resgate ou amortização somente serão entregues ao titular do certificado de
depósito, contra apresentação deste;
VI - o nome e a qualificação do depositante;
VII - o preço do depósito cobrado pelo banco, se devido na entrega das ações
depositadas;
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VIII - o lugar da entrega do objeto do depósito.
§ 1º A instituição financeira responde pela origem e autenticidade dos certificados das
ações depositadas.
§ 2º Emitido o certificado de depósito, as ações depositadas, seus rendimentos, o valor
de resgate ou de amortização não poderão ser objeto de penhora, arresto, seqüestro, busca
ou apreensão, ou qualquer outro embaraço que impeça sua entrega ao titular do certificado,
mas este poderá ser objeto de penhora ou de qualquer medida cautelar por obrigação do seu
titular.
§ 3º Os certificados de depósito de ações serão nominativos, podendo ser mantidos sob o
sistema escritural.
§ 4º Os certificados de depósito de ações poderão, a pedido do seu titular, e por sua
conta, ser desdobrados ou grupados.
§ 5º Aplicam-se ao endosso do certificado, no que couber, as normas que regulam o
endosso de títulos cambiários.”

§ 3º O dividendo deverá ser pago, salvo deliberação em contrário da
assembléia-geral, no prazo de 60 (sessenta) dias da data em que for declarado
e, em qualquer caso, dentro do exercício social.

