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“Toda reflexão sobre a empresa é, para o jurista,  

uma incitação a humildade.” 

(Nicole Catala)1 

  

                                                 
1 L'Entreprise. t. 4. Paris: Dalloz, 1980, p. III.  
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RESUMO 

 

Julia Souza Corrêa. O fim lucrativo da sociedade e o lucro social: interpretação e aplicação 

no contexto atual das sociedades anônimas brasileiras. 180f. Dissertação de Mestrado. 

Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. 

 

A presente dissertação de mestrado tem por objeto o estudo e a delimitação conceitual do 

fim lucrativo para sua correta interpretação e aplicação na disciplina jurídica das sociedades 

anônimas brasileiras. Para isso, será feito recurso às ciências financeiras, contábeis e 

econômicas, uma vez que analisar o fim lucrativo das sociedades sob diversos prismas é 

essencial para compreender seu alcance e inserção na disciplina jurídica. O estudo é 

motivado pela identificação de novas tendências no mercado de capitais e na gestão 

estratégica e financeira das companhias brasileiras. Tais tendências colocam sob 

questionamento a atualidade da disciplina distributiva das sociedades anônimas na Lei das 

S.A., assim compreendida como a disciplina jurídica que regula a destinação dos resultados 

sociais e as formas de distribuição de lucros sociais. Assim, a dissertação é construída sobre 

dois eixos principais: (i) a delimitação do que efetivamente consiste o fim lucrativo das 

companhias, tendo em vista a necessidade de se enxergar objetivamente as motivações e os 

alcances do fenômeno associativo, que elege a sociedade como instrumento para o exercício 

da atividade empresarial; e (ii) a análise da adaptabilidade da disciplina distributiva 

inaugurada pela Lei das S.A. às formas de persecução do fim lucrativo presentes no atual 

contexto das sociedades anônimas brasileiras e do mercado de capitais. Com estes objetivos, 

o desenvolvimento da dissertação é dividido em três grandes partes. A primeira delas 

estabelece os contornos do fim lucrativo e o seu posicionamento na disciplina jurídica das 

sociedades, utilizando-se, para tanto, o auxílio de conceitos e premissas financeiras e 

econômicas. A segunda parte traz a definição de fim lucrativo que melhor se adapta, 

juridicamente, à dinâmica financeira e econômica da sociedade, defendendo o fim lucrativo 

como sendo o lucro para o acionista decorrente do funcionamento da sociedade. A terceira 

e última parte desenvolve uma análise crítica da disciplina distributiva da Lei das S.A., 

concluindo pela necessidade da sua adaptação por meio de regras dispositivas mais abertas 

à autonomia privada. 

 

Palavras-chave: sociedade anônima, fim lucrativo, lucro social, distribuição de lucros. 
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ABSTRACT 

 

Julia Souza Corrêa. Corporate profit purpose and corporate profits: interpretation and 

application in the context of contemporary Brazilian corporations. 180p. Master Thesis. 

Faculty of Law, University of São Paulo, São Paulo, 2019. 

 

This Master thesis addresses the study and conceptual delimitation of corporate profit 

purpose in order to properly interpret it and apply it in Brazilian corporations’ legal context. 

To this end, finance, accounting and economics will be applied, as such perspectives are 

crucial to understand corporate profit purpose and its legal application. This study is driven 

by the recognition of new trends in capital markets and in the strategic and financial 

management of Brazilian corporations. Such trends question the present suitability of 

distributive rules in Brazilian Corporate Law, understood as the legal framework that 

regulates both allocation of corporate results and corporate profit distributive mechanisms. 

Thus, the thesis is crafted over two axis: (i) the conceptual delimitation of corporate profit 

purpose, with an objective view of the intent to use a corporation as an instrument for the 

exercise of a business; and (ii) the analysis of the adequacy of distributive rules set forth in 

Brazilian Corporate Law to the pursuit of corporate profit purpose in the current context of 

Brazilian corporations and capital markets. With that in mind, the development of this thesis 

is divided into three sections. The first establishes the contours of corporate profit purpose 

and its positioning in the corporate legal framework, with the aid of financial and economic 

concepts and premises. The second brings the definition of corporate profit purpose with 

best legal fit to the financial and economic dynamics of corporations. Thus, sustaining 

corporate profit purpose as being shareholder profit resulting from corporate activities. The 

third and final section develops a critical analysis of the distributive rules of Brazilian 

Corporate Law, concluding on the necessity of its adequacy by means of default rules more 

open to private contracting.  

 

Key-words: corporation, corporate profit purpose, corporate profit, profit distribution. 
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1. Introdução 

 

1.1 Importância e justificativa do tema 

 

A sociedade, enquanto fenômeno associativo, tem no fim lucrativo o escopo comum 

dos seus sócios. A questão, que está no âmago da relação entre acionistas e sociedade, é um 

dos pilares de toda a disciplina societária: o fim lucrativo é o que dá origem à sociedade, ao 

passo que sua inexistência justifica a extinção da sociedade. O conceito deve, portanto, ser 

bem compreendido e delimitado.  

Os contornos do fim lucrativo denotam o fenômeno multifacetado que é a própria 

sociedade empresarial2. Para a correta compreensão e utilização do conceito, é preciso 

compreender que o fim lucrativo parte de uma premissa sociológica (o lucro como escopo 

comum dos sócios reunidos em sociedade) e é diretamente influenciado por questões 

financeiras e econômicas, antes de se tornar o núcleo da disciplina jurídica da sociedade. 

Essa análise multifacetada do fim lucrativo nos indica que a sua busca, objetivo da sociedade, 

é um processo composto pela interrelação entre o lucro produzido pela sociedade e o lucro 

percebido pelo acionista, na sua esfera individual. 

De início, o tema apresenta um problema de interpretação. O estudo do fim 

lucrativo sob a perspectiva do direito societário, mas com o auxílio das ciências financeiras 

e econômicas, revela-nos a necessidade de se deixar claro que o fim da sociedade, enquanto 

escopo comum dos acionistas é o fim lucrativo que, por sua vez, é a geração de lucro para o 

acionista, a partir do funcionamento da sociedade. A questão não é simples, apresenta 

diversas trapaças hermenêuticas e demanda um estudo interdisciplinar. 

Em paralelo, o estudo da correlação entre o lucro da sociedade e o lucro para o 

acionista nos ajuda a compreender certos fenômenos e tendências a que estão submetidas as 

sociedades contemporâneas. Sabe-se que a relação entre ordem jurídica e vida econômica é 

indissociável e funciona como via de mão dupla – a organização econômica alimenta o 

direito e, muitas vezes, a ordem jurídica condiciona e promove a vida econômica3. 

                                                 
2 “Na sociedade industrial, em que vivemos, a produção está organizada, em sua quase totalidade, sob forma 

empresarial. Daí ter-se tomado a empresa o natural centro de interesse dos estudiosos, não apenas das ciências 

econômicas mas, também, da Política, da Sociologia e — por via de consequência — do Direito.” (LAMY 

FILHO, Alfredo. BULHÕES PEDREIRA, José Luiz. A lei das S.A. 3ª ed, Rio de Janeiro: Renovar,1997., v.1, 

p. 97) 
3 “Tem razão Carlo Emílio Ferri (1965, p. 15) quando afirma que talvez nenhum outro instituto jurídico 

mergulhe suas raízes tão profundam ente no "humus" da vida econômica quanto a companhia, e, pelas 
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Questiona-se, assim, se o regime jurídico do lucro da sociedade e do lucro do acionista, 

inaugurados pela Lei 6.404/76 ainda permanecem condizentes com a realidade econômica e 

financeira das sociedades, após os seus mais de 40 anos de vigência. 

A Lei 6.404/76 surgiu com a tentativa ousada de abarcar sob a sua regulação todos 

os tipos e subtipos de companhias4. De um lado, essa característica permitiu uma disciplina 

societária mais homogênea e coerente. De outro, trouxe a mesma solução para contextos 

diferentes, o que muitas vezes pode engessar a dinâmica e a gestão corporativa de certas 

sociedades. Nesse sentido, está a disciplina distributiva da Lei das S.A., assim compreendida 

como o regime de destinação de resultados e a obrigatoriedade da distribuição de uma 

parcela mínima dividendos, que se aplicam indistintamente a todas as companhias. 

Sabe-se que o regime distributivo inaugurado pela Lei das S.A. está imbuído de 

uma justificativa histórica de proteção às minorias e fomento ao mercado de capitais, 

necessários ao contexto da época da sua promulgação. Muito embora essa disciplina tenha 

sido essencial para o atingimento de muitos dos objetivos da época, é notória a evolução das 

companhias e do mercado de capitais brasileiro, que estão submetidos a novas tendências 

econômicas e financeiras.  

O lucro contábil deixou de ser a pedra angular da gestão administrativa para dar 

espaço à criação de valor para o acionista. As finanças corporativas passaram a entender o 

valor da rentabilidade do acionista para muito além dos dividendos, medindo o desempenho 

das sociedades por métricas mais objetivas que o lucro contábil, como a gestão de fluxo de 

caixa. O mercado investidor profissional passou a ter olhos para um novo tipo investimento 

cada vez mais crescente e nascido na companhia fechada, criando uma verdadeira indústria 

de investimento nessas companhias, que é o private equity e o venture capital. As 

companhias abertas e o mercado de capitais vêm sofrendo cada vez mais os efeitos da 

globalização, a ponto de se verificar uma tendência crescente em companhias que tem a sua 

operação no Brasil abrindo o capital em bolsas de valores no exterior, principalmente nos 

                                                 
conseqüências que provocou, parece evidenciar que nem sempre é a organização econômica que gera o direito, 

mas, muita vez, a ordem jurídica condiciona e promove a vida econômica. Essa interação entre a sociedade por 

ações e o universo econômico em que atua é bem a sua história.” (LAMY FILHO, Alfredo. BULHÕES 

PEDREIRA, José Luiz. A lei das S.A. 3ª ed, Rio de Janeiro: Renovar,1997., v.1, p. 19-20) 
4 Nesse sentido, Comparato chama atenção para a maleabilidade do regime da companhia fechada no regime 

da Lei das S.A.: “Na companhia fechada, ao contrário, não só prevalece o princípio da autonomia da vontade 

sobre o caráter institucional de sua organização, como ainda a forma acionária pode encontrar vários subtipos 

de sociedades. (...) Sob o aspecto funcional, o regime da companhia fechada pode servir às mais variadas 

combinações, desde a diminuta companhia de família até as macrossubsidiárias de grupos nacionais ou 

multinacionais.” (COMPARATO, Fábio Konder. O direito aos dividendos nas companhias fechadas. In: 

Direito Empresarial – estudos e pareceres. São Paulo: Saraiva, 1990, p. 160) 
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Estados Unidos, por meio das suas sociedades holdings controladoras sediadas em outros 

países. Em geral, novos perfis de companhias, acionistas e administradores inauguraram 

novos padrões de comportamentos que desafiam as premissas do nosso direito societário. 

Evidentemente, a lei promulgada em 1976 não poderia prever as novas tendências 

e os resultados do processo de evolução do mercado e da economia. Ademais, não se pode 

negar que a rigidez da sua disciplina distributiva foi (e ainda é) essencial para a proteção de 

um modelo específico de sociedade anônima fechada, marcado por seu caráter 

essencialmente pessoal, em que a assimetria de informação e ausência de alternativas à 

rentabilidade para além do dividendo promovem um ambiente propenso ao abuso. 

Não obstante, a adaptação do regime de destinação de resultados e das formas de 

se buscar a remuneração dos acionistas são essenciais para que a disciplina societária possa 

regular o atingimento do fim lucrativo nas sociedades em geral. Justifica-se, portanto, o 

estudo da conformação dessa disciplina distributiva, para verificarmos em que medida é 

possível adaptá-la a nova realidade econômica e financeira subjacente aos novos modelos 

de companhias que já se fazem presentes no ambiente corporativo contemporâneo. 

 

1.2 Delimitação do escopo: o fim lucrativo das sociedades anônimas 

 

A expressão “fim lucrativo das sociedades” é bastante abrangente e não delimita 

corretamente o escopo do presente trabalho. O fim lucrativo está presente em todas as 

sociedades, conforme as diversas tipologias presentes na lei. É inclusive, como se verá, o 

traço distintivo entre associação e sociedade. 

Todavia, esta dissertação tem como objetivo a interpretação do conceito de fim 

lucrativo para sua correta aplicação na disciplina das sociedades anônimas brasileiras e, de 

forma subsequente, a verificação da adaptabilidade dos preceitos legais ao conceito 

estudado. O recorte do objeto se dá nas sociedades anônimas e no sistema jurídico brasileiro, 

estendendo-se, para fins da análise proposta, à realidade financeira e ao contexto econômico 

dessas companhias. 

São dois os principais pilares sobre os quais se pretende construir a dissertação do 

tema: (i) a delimitação do que efetivamente consiste o fim lucrativo nas companhias, tendo 

em vista a necessidade de se enxergar objetivamente as motivações e os alcances do 

fenômeno associativo, que elege a sociedade como instrumento para o exercício da empresa; 
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e (ii) a análise da adaptabilidade da disciplina distributiva inaugurada pela Lei 6.404/76 às 

formas de persecução do fim lucrativo presentes no novo contexto das sociedades anônimas 

brasileiras e do mercado de capitais. 

O presente trabalho também se preocupará em estudar os limites da ordem pública 

e da autonomia privada na conformação da disciplina societária das companhias, verificando 

qual seria a melhor medida para o equilíbrio entre normas dispositivas e cogentes na 

estruturação do regime distributivo da sociedade. E, ainda, como essa conformação poderia 

ser aplicada no nosso ordenamento jurídico.  

Abordar-se-á o tem sob a perspectiva do direito societário, muito embora o recurso 

às ciências financeiras, contábeis e econômicas seja feito em muitas ocasiões, uma vez que 

analisar o fim lucrativo das sociedades sob diversos prismas é essencial para compreender 

seu alcance e sua acomodação na disciplina jurídica. Assim, ao longo do desenvolvimento e 

das conclusões que forem sendo formuladas, pretende-se arejar a disciplina societária com 

lições retiradas das ciências econômicas e financeiras, na tentativa de aproximar todos esses 

ramos do conhecimento que, juntos, explicam as engrenagens da sociedade anônima. 

Por fim, importante ressaltar que a análise da adaptabilidade da disciplina 

distributiva inaugurada pela Lei das S.A. às novas tendências e à realidade das companhias 

brasileiras e do mercado de capitais, conduzida ao longo do trabalho, não desconsidera o 

princípio norteador de que o exame de qualquer dispositivo legal, principalmente no que diz 

respeito a nossa lei do anonimato, deve ser livre de preconceitos. Deve-se sempre considerar 

as limitações circunstanciais, pois o uso e abuso dos preceitos jurídicos são lados de uma 

mesma moeda, servindo vezes ao progresso e vezes à crise5. Além disso, não se ignora o 

sistema sofisticado da lei vigente, reconhecendo o seu esforço em compatibilizar os diversos 

interesses que coexistem nas sociedades anônimas6. 

                                                 
5 “Tem pois razão Ascarelli (1941, p.6) quando afirma que ‘usos e abusos das sociedades anônimas são, pode-

se dizer, congênitos com o aparecimento da própria instituição.’ E prossegue: consideradas em si mesmas, não 

há como julgar se as leis são boas ou más, mas sim instrumentos simultaneamente benéficos e maléficos, de 

progresso e de crise, do mesmo modo que, noutro campo, as invenções técnicas, das quais se orgulha nosso 

tempo, são por sua vez, instrumentos de paz e de guerra, segundo o uso que delas façamos e a medida na qual 

uma superior consciência moral lhes guie o emprego.” (LAMY FILHO, Alfredo; PEDREIRA, José Luiz 

Bulhões. (coord.) Direito das Companhias. Rio de Janeiro: Forense, 2ª ed., 2017, p. 6)  
6 Os autores do anteprojeto de lei atentam para o cuidado que se deve ter na atualização e interpretação da lei 

das sociedades anônimas. Nesse sentido, direcionam os seus intérpretes: “A Lei das S.A. é um mecanismo 

institucional extremamente delicado devido à interação das normas que protegem todos esses interesses – 

alguns conflitantes entre si – e na redação de cada norma é preciso avaliar seus efeitos sobre o conjunto e modo 

pelo qual pode afetar o equilíbrio do sistema.” (LAMY FILHO, Alfredo; PEDREIRA, José Luiz Bulhões. 

(coord.) Direito das Companhias. Rio de Janeiro: Forense, 2ª ed., 2017, p. 17) 
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1.3 Plano de trabalho 

 

O presente trabalho está dividido em três grandes partes. A primeira parte está 

dedicada ao estudo e análise das noções e conceitos basilares de fim lucrativo, lucro e lucro 

da sociedade. Nestes primeiros capítulos, pretende-se fazer uso dos conceitos financeiros 

essenciais para a compreensão de temas atinentes à disciplina do fim lucrativo. Os capítulos 

da primeira parte, além de diferenciar os diversos lucros que se entrelaçam na dinâmica da 

sociedade, irão explicar questões como fluxos de renda e de capital, diferenciar lucro 

financeiro de lucro econômico e trazer a noção de lucro de exploração em contraposição ao 

ganho de capital. Tais conceitos serão essenciais para a compreensão do sentido de fim 

lucrativo defendido no presente trabalho e mais bem explorado na segunda parte. 

Os capítulos que compõem a segunda parte do trabalho se prestarão a associar o 

fim lucrativo ao lucro para o acionista decorrente do funcionamento da sociedade. O núcleo 

dessa parte é a defesa de que o fim lucrativo como lucro para o acionista pode ser atingido 

de diversas formas, por meio de eventos societários que geram um fluxo financeiro de renda 

para o acionista. O capítulo sobre o valor da sociedade irá aproximar as discussões 

financeiras da perspectiva jurídica de fim lucrativo, na tentativa de demonstrar que o valor 

da sociedade, muito embora seja um conceito dotado de alta subjetividade e cuja 

determinação muitas vezes está atrelada a situações e circunstâncias específicas é, no 

contexto de continuidade da empresa e considerando o fim lucrativo como a essência da 

sociedade, o valor para o acionista. No capítulo sobre a geração de lucro para o acionista, 

ficará mais claro que o valor para o acionista é a capacidade que a sociedade tem de lhe gerar 

lucro, que nada mais é do que a medida da sua rentabilidade. Explorar-se-á a ação como 

título de renda variável para, então, chegar-se a análise descritiva dos eventos societários de 

distribuição para o acionista. 

Por fim, a terceira parte analisará como a disciplina jurídica brasileira tratou o fim 

lucrativo. A partir da análise dos dispositivos legais, tentar-se-á demonstrar como a lei 

brasileira, por meio da sua extensa disciplina contábil e de um regime rígido de destinação 

de resultados, privilegiou o lucro financeiro como sendo o lucro para o acionista e, assim, 

consagrou a distribuição de dividendos como a forma de remuneração, por definição, dos 

acionistas da companhia. Essa preferência legal acabará por influenciar a interpretação 

jurídica a favor dos dividendos e criará situações indesejadas para o sistema, como o 
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oportunismo da minoria e a distribuição de dividendos na sociedade não solvente. A terceira 

parte também cuidará de demonstrar a rigidez do regime de distribuição de lucros inaugurado 

pela nossa lei societária, que dá pouco espaço para a autonomia privada das partes que 

compõem a relação societária. Essa rigidez, que fazia sentido na promulgação da lei, não 

mais se adapta à realidade econômica e financeira de algumas sociedades contemporâneas, 

que também serão exploradas no Capítulo 10. O capítulo final buscará entender o 

desalinhamento das expectativas de rentabilidade dos acionistas como o verdadeiro 

problema por detrás das questões envolvendo o sistema distributivo da sociedade e mostrará 

como a solução pode passar pelo equilíbrio da autonomia privada e da ordem pública na 

conformação da disciplina societária que rege a busca pelo lucro do acionista e, assim, o 

cumprimento do fim lucrativo. A partir disso, propor-se-á uma adaptação da disciplina 

distributiva da Lei das S.A. 

  



162 

 

12. Conclusão 

 

O fim lucrativo é o ponto de encontro entre finanças corporativas e direito societário 

e, como essência do fenômeno associativo, deve ser bem compreendido para que se possa 

estabelecer uma disciplina jurídica em conformidade com a realidade econômica. Esse foi o 

ponto de partida desta dissertação.  

O estudo é ainda motivado pela identificação de novas tendências no mercado de 

capitais e na gestão estratégica e financeira das companhias brasileiras, colocando sob 

questionamento a atualidade da disciplina distributiva das sociedades anônimas na Lei das 

S.A. Essa percepção nos leva a defender a necessidade de adaptação do diploma societário 

vigente à essa nova realidade econômica, por meio de uma disciplina distributiva com a 

predominância de regras dispositivas, mas temperada por regras cogentes, nos moldes aqui 

propostos. 

O presente trabalho procurou, inicialmente, traçar as bases jurídicas e financeiras 

do conceito de fim lucrativo. Para isso, a primeira parte dedicou-se ao estabelecimento de 

conceitos e premissas necessárias à conceituação do fim lucrativo e ao seu posicionamento 

na disciplina jurídica. As conclusões desta primeira parte podem ser sintetizadas da seguinte 

forma: 

1. O fenômeno associativo e a utilização da sociedade como instrumento para a 

geração de valor econômico e produção de lucro para o acionista é, na sua base, 

um fenômeno social que deve ser entendido e regulado pelas ciências 

econômicas e pela ciência do direito, em conjunto e sem trair as características 

inerentes à essência desse fenômeno, que é o fim comum de obtenção de lucro. 

2. O que diferencia a sociedade das demais formas de associação é o fim lucrativo. 

Ainda que haja caráter econômico nas associações, o direcionamento das suas 

atividades é pautado na busca pela consecução de uma finalidade específica, 

determinada na sua criação, que pode ser qualquer coisa, exceto o lucro. O 

direcionamento para a realização de lucros, sua distribuição e percepção pelos 

sócios é apreendido apenas nas sociedades de fins lucrativos. 

3. O fim lucrativo está ancorado na capacidade da sociedade em gerar lucro para 

o seu sócio e não na efetiva produção de lucro social e distribuição de lucros 

sociais. Essa conclusão decorre da lógica econômica que está por trás do 
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fenômeno associativo: em contrapartida ao capital aportado para financiamento 

das atividades sociais, o acionista espera que a sociedade lhe permita uma 

remuneração que supere o valor aportado e resulte em ganho financeiro. Nesse 

sentido, o cumprimento do fim lucrativo da sociedade é verificado pela 

perspectiva do acionista, ou seja, será atingido na medida em que o acionista 

perceba ou tenha a capacidade de perceber a riqueza gerada pela sociedade na 

sua esfera individual. 

4. Patrimônio, capital, renda e fluxos financeiros são essenciais para a 

compreensão do que é o lucro para fins de cumprimento do fim lucrativo. O 

capital é recurso criado pela produção humana e movimenta o patrimônio, que 

é conjunto de direitos e obrigações patrimoniais em determinado momento. 

Renda é ganho derivado de uma atividade econômica que representa um 

acréscimo na esfera patrimonial de determinada pessoa, pressupondo, assim, a 

existência de fluxos financeiros entre patrimônios. 

5. Fluxos financeiros podem ser de renda ou de capital, e de pagamento ou 

transferência, a depender da sua origem. Desta combinação derivam quatro 

fluxos financeiros: pagamento de renda, transferência de renda, pagamento de 

capital e transferência de capital.  

6. Lucro financeiro e lucro econômico são noções distintas. Lucro em sentido 

econômico é o que remunera os fatores de produção (recursos humanos, 

recursos naturais ou capital). Lucro em sentido financeiro é qualquer ganho 

decorrente de um fluxo financeiro em determinado período, abrangendo tanto a 

remuneração dos fatores de produção (fluxos de renda) quanto fluxos de capital, 

como o ganho de capital. O lucro econômico da sociedade, quando repartido 

com os acionistas, é convertido em lucro financeiro para o acionista. O lucro 

financeiro da sociedade pode ser transferido ao acionista diretamente, também 

gerando um lucro financeiro para o acionista. 

7. A verificação do lucro depende necessariamente da perspectiva do titular do 

patrimônio final em que o ganho é incorporado. Nesse sentido:  

a. Lucro social é o efeito positivo do resultado financeiro da sociedade, 

operacional e não operacional. O lucro operacional (resultado positivo) 

decorre da atividade principal da sociedade (lucro bruto) e de atividades 
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secundárias e assessórias realizadas com certa frequência e 

periodicidade. Em seu conjunto, o lucro operacional é o lucro de 

exploração. O lucro não operacional decorre de situações 

extraordinárias, de ocorrência esporádica e ligadas a circunstâncias 

excepcionais.  

b. A Lei 6.404/76 chamou o lucro do acionista decorrente do lucro 

financeiro da sociedade de lucro líquido do exercício. O lucro líquido, 

no sentido indicado na lei, é o resultado do exercício que remanescer 

depois de deduzidas as participações a que tenham direito os 

empregados, debenturistas, administradores e titulares de partes 

beneficiárias. 

8. A verificação dos lucros sociais está submetida a noção de período e exercício 

social. Assim, as noções de resultado, lucros e perdas da sociedade são noções 

referenciadas em exercícios sociais específicos e, portanto, representam a 

condição financeira (e não econômica) da sociedade apurada com base em um 

intervalo de tempo pré-determinado. 

9. O ganho de capital é importante para a noção de lucro, tanto da sociedade 

quanto do acionista, na medida em que compõe o conceito de lucro sem que 

com ele se confunda. O ganho de capital é o resultado entre a receita decorrente 

da venda ou da liquidação de um bem e o custo incorrido para aquisição deste 

mesmo bem. Na sociedade, o ganho de capital faz parte do resultado não 

operacional. Para o acionista, o ganho de capital é uma das formas de realização 

do seu lucro. 

 

Na segunda parte do trabalho, procurou-se trazer a definição de fim lucrativo que 

melhor se adapta, juridicamente, aos conceitos financeiros e à dinâmica econômica da 

sociedade, defendendo o fim lucrativo como sendo o lucro para o acionista decorrente do 

funcionamento da sociedade. A partir daí, tentou-se demonstrar que existem diversas formas 

de uma sociedade gerar lucro para o acionista e, assim, cumprir o fim lucrativo, que vão 

além da distribuição de dividendos. As seguintes conclusões podem ser retiradas da segunda 

parte do trabalho:  
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10. O conceito de fim lucrativo compreende dois níveis: da sociedade, que deve 

realizar as suas atividades com direcionamento para a produção de lucros, ainda 

que em potencial; e do acionista, que tem a expectativa de receber, em 

consequência ao funcionamento da sociedade, um ganho financeiro na sua 

esfera patrimonial. 

11. A decisão do acionista de se tornar parte de uma sociedade pode ser pautada em 

diversas razões, mas no que diz respeito ao objetivo lucrativo, é uma decisão 

tomada visando a um resultado positivo que se pretende obter por meio do 

investimento realizado. O que distingue a alocação de recursos na sociedade, 

por meio da titularidade da ação, da alocação de recursos em outros patrimônios 

que podem render lucro para o acionista é que a sociedade existe e funciona 

com o objetivo de, em última instância, gerar lucro para o seu acionista, por 

conta justamente do fim lucrativo.  

12. A produção de lucros sociais e, em seguida, sua distribuição ao acionista, é uma 

das possíveis formas de se atingir o objetivo lucrativo do acionista a partir da 

atividade da sociedade, mas não a única. Ainda que não haja lucro social a ser 

distribuído, o funcionamento da sociedade, por si só, pode implicar em 

distribuição de valor para o acionista, que também poderá resultar no seu lucro, 

seja mediante maiores dividendos a serem recebidos no futuro, seja por fluxos 

de renda para o acionista que se originam de outros eventos que não a 

distribuição de dividendos, como a alienação das ações, por exemplo. 

13. Apesar do fim lucrativo ser verificado sob a perspectiva do acionista, é a 

sociedade que está submetida à sua persecução. Assim, as atividades e a gestão 

social devem sempre visar: (i) à capacidade da sociedade de gerar lucro para o 

acionista; e (ii) a formas de permitir que o acionista perceba de fato esse lucro 

na sua esfera patrimonial pessoal. 

14. O valor de um bem está relacionado com os objetivos que aquele bem nos 

permite atingir. Assim, analisando apenas a essência da sociedade como sendo 

o fim lucrativo, o valor da sociedade está atrelado à sua capacidade de gerar 

lucro para o acionista (objetivo lucrativo). O valor da sociedade não se confunde 

com o seu preço, que representa a zona de acordo entre as avaliações de valor 

do comprador e do vendedor. 
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15. O valor da sociedade e o valor da sociedade para o acionista, na sua perspectiva 

objetiva, são entendidos como sinônimos nas discussões financeiras mais 

modernas. Os métodos de gestão das empresas estão saindo de uma postura 

convencional de busca da lucratividade (produção de lucro financeiro pela 

sociedade) para a busca pela riqueza dos acionistas. Nesse sentido, a 

metodologia financeira para apuração do valor da sociedade considera os custos 

incorridos na perspectiva do acionista – ou “custo de oportunidade”, que 

representa quanto o acionista sacrificou em termos de remuneração do seu 

próprio capital ao tomar a decisão de aplicar seus recursos financeiros no 

investimento em questão e não em investimento alternativo, de risco 

semelhante. Assim, o valor de uma empresa é considerado tendo em vista a sua 

capacidade de oferecer aos seus proprietários de capital uma remuneração que 

supere o seu custo de oportunidade. A ideia subjacente é que mesmo que se 

apure lucro financeiro em determinado período (resultado positivo), se esse 

resultado for insuficiente para remunerar o custo de oportunidade do acionista, 

a empresa irá promover uma destruição de valor. 

16. O valor é uma medida mais completa do que a lucratividade, pois leva em 

consideração elementos que vão além da efemeridade dos resultados 

financeiros, tais como a geração de caixa atual e potencial, a taxa de atratividade 

dos proprietários de capital e o risco associado ao investimento (os dois últimos 

compondo o custo de oportunidade). O valor também considera o fluxo de 

caixa, que é uma medida importante na avaliação de desempenho da empresa, 

já que o seu funcionamento regular e eficiente pressupõe um equilíbrio entre 

disponibilidades que ingressam e saem do patrimônio, permitindo uma boa 

gestão no pagamento de obrigações e realização de investimentos.  

17. A noção mais próxima do que seria um “valor justo” da sociedade deve estar 

pautada no que é comum a todas as sociedades (e tem, portanto, certa 

objetividade): o fim lucrativo. Não obstante, existem diversas outras 

circunstâncias às quais está submetida a sociedade que demandam uma 

avaliação de valor segundo um determinado contexto e objetivo ao qual o valor 

buscado pretende satisfazer. Nesse sentido, existe uma multiplicidade de 

métodos de avaliação segundo critérios patrimoniais ou econômicos, que 

servem para medir o valor em uma determinada circunstância extraordinária da 
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sociedade (liquidação, recesso, etc.), que escapa ao curso normal dos negócios 

e da visão focada essencialmente no fim lucrativo. 

18. A distribuição do lucro financeiro da sociedade é normalmente realizada por 

meio da distribuição de dividendos para o acionista. Por outro lado, a ação como 

título de legitimação também permite que o acionista transfira a sua posição 

para outrem, de forma simples e rápida. Essa transferência pode ser onerosa e 

permitir ao acionista uma outra possibilidade de ganho, dessa vez decorrente do 

valor da ação e, portanto, do lucro econômico da companhia. 

19. O lucro do acionista está, no fim do dia, atrelado a eventos de distribuição de 

lucros produzidos pela sociedade – seja no sentido financeiro ou econômico – 

que resultem em geração de renda para o acionista. Nem sempre a geração de 

renda é imediata, mas a probabilidade da sua ocorrência, independentemente de 

ser no curto, médio ou longo prazo, é essencial para a apuração e medição do 

valor da sociedade para o acionista. 

20. A ação como título de legitimação confere ao acionista determinados direitos 

(direito de participação nos lucros sociais, de participação no acervo líquido e 

de disposição da ação) que, uma vez exercidos, resultam em eventos societários 

que implicam em fluxos de transferência de renda ou pagamento de capital para 

os acionistas. Esses eventos são o que chamamos de “eventos de distribuição” 

(distribuição de dividendos, liquidação, amortização, alienação de ações, 

recompra de ações, resgate e reembolso) e permitem a percepção do lucro pelo 

acionista, na sua esfera individual, seja pela distribuição direta de lucros 

financeiros da sociedade (por meio de um fluxo de transferência de renda) ou 

pela conversão do lucro econômico da sociedade em lucro financeiro para o 

acionista (por meio de um fluxo de pagamento de capital). Os eventos 

societários de distribuição confirmam a característica da ação como título de 

renda variável para o acionista e são formas de se verificar o cumprimento do 

fim lucrativo. 

 

Por fim, a terceira parte do trabalho utilizou das conclusões obtidas ao longo do 

seu desenvolvimento para analisar a disciplina do fim lucrativo na nossa lei societária, 

entendendo seus contornos e pressupostos, bem como o contexto socioeconômico que levou 
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às preferências legislativas. A partir desta análise, dissertou-se sobre a necessidade de 

conformação da lei e da interpretação jurídica que foi construída ao seu entorno à dinâmica 

empresarial e à economia atual, cujas tendências e novos padrões pedem uma disciplina 

distributiva mais aberta à autonomia privada. Em síntese, as seguintes conclusões decorrem 

da terceira parte do trabalho: 

21. A Lei 6.404/76 tratou predominantemente da perspectiva financeira do lucro e 

privilegiou os dividendos. A lei optou por atrelar o lucro social ao resultado 

financeiro positivo da sociedade, e entendeu o lucro social como o resultado da 

aplicação de uma série de normas e regras de formação e validação contábeis 

sobre a receita bruta, detalhando minuciosamente o processo de formação e 

distribuição do resultado social. O conceito de fim lucrativo, no entanto, é 

trazido pela lei de forma genérica e não se resume ao lucro financeiro. Ao 

contrário, sugere-se que a expressão “participação nos lucros” prevista como 

direito essencial do acionista englobe as diversas formas de benefício 

econômico para o acionista que possam decorrer do desempenho da sociedade. 

No entanto, a extensa disciplina contábil da lei e o regime de destinação de 

resultados demonstra a opção legislativa em privilegiar o lucro financeiro como 

sendo o lucro para o acionista e, assim, consagrar a distribuição de dividendos 

como a forma de remuneração, por definição, dos acionistas da companhia. 

22. Na tentativa de se chegar a uma dimensão do lucro para o acionista a partir 

exclusivamente da produção de lucros financeiros pela sociedade, a lei pré-

determinou as finalidades do lucro social. O sistema de destinação dos 

resultados inaugurado pela Lei 6.404/76 é rígido, com pouco espaço para a 

atuação da administração ou da maioria acionária. Esse regime, principalmente 

após as reformas modificativas da lei, é marcado por três características que 

demonstram a preferência pelos dividendos e dão margem para que o fim 

lucrativo seja mal interpretado: (i) utilização de reservas para pagamento de 

dividendos para além do lucro realizado; (ii) flexibilidade relativa na 

determinação do dividendo mínimo obrigatório e das possibilidades de seu 

afastamento; (iii) possibilidade de distribuição de dividendos antes mesmo de 

apurado o lucro social, por meio dos dividendos intercalares e intermediários. 



169 

 

23. A disciplina distributiva da Lei das S.A., compreendida pelo regime de 

destinação de resultados e pela obrigatoriedade da distribuição de uma parcela 

mínima dividendos, foi consequência do contexto socioeconômico da época da 

sua promulgação, marcado por um mercado de capitais baqueado pela recente 

crise provocada por medidas desenvolvimentistas a favor do investimento da 

poupança popular, sem uma regulação eficiente e uma legislação capaz de 

proteger os “especuladores amadores”. A ausência de uma disciplina específica 

de distribuição de lucros no diploma anterior e um mercado composto 

predominantemente por companhias de controle concentrado levou a situações 

de abuso e expropriação da minoria acionária, demonstrando a necessidade de 

um novo diploma societário com objetivos muito claros: (i) promover a grande 

empresa e o seu financiamento pelo mercado de capitais, a partir de normas 

capazes de estabelecer um ambiente de confiança para o credor e para o 

investidor; (ii) proteger o investidor de mercado de abusos da administração das 

companhias e garantir-lhe um processo jurídico de busca por reparação, perdas 

e danos; (iii) atribuir a um órgão especializado a competência de regular e 

fiscalizar o mercado de capitais. 

24. A opção legislativa de privilegiar a distribuição de dividendos gerou efeitos 

sobre a interpretação jurisprudencial do fim lucrativo, notadamente na aplicação 

do art. 206 da Lei das S.A. Nas decisões que decidiram pela dissolução da 

sociedade com base no art. 206, II, “b”, não existe um critério claro de quais 

seriam os parâmetros de tempo ou motivações suficientes para que a ausência 

de dividendos seja ou não imputada como causa de não preenchimento do fim 

lucrativo, capaz de resultar na dissolução da sociedade. Verifica-se que a análise 

do dispositivo apenas sob a perspectiva do lucro financeiro produzido pela 

sociedade torna a questão casuística. 

25. Resumir o fim lucrativo à lucratividade (lucro contábil) da sociedade é ignorar 

a premissa já confirmada de que o fim lucrativo consiste no lucro para o 

acionista, abrangendo não apenas os lucros sociais, mas também o custo de 

oportunidade do acionista, o lucro econômico e perspectivas de rentabilidade 

futura. A interpretação pela lucratividade isolada é restrita e acaba gerando 

consequências indesejadas para o sistema societário, como o oportunismo da 

minoria e a distribuição de dividendos em prejuízo a solvência da sociedade. 
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26. Atualmente, as companhias (abertas e fechadas) e os mercados de capitais estão 

sob influência de novas tendências que colocam sob questionamento uma 

disciplina jurídica rígida no que diz respeito às formas escolhidas pela 

administração para geração de lucro para o acionista e cumprimento do fim 

lucrativo. A manutenção de regras rígidas no sistema distributivo, sem a devida 

adaptação às novas tendências, pode acabar gerando o efeito oposto nas 

companhias e no nosso mercado de capitais, principalmente em termos de 

incentivos aos investidores. 

27. Todavia, o regime distributivo da Lei das S.A. ainda é útil e conveniente à 

companhia fechada de caráter pessoal, em que o abuso das posições de controle 

(tanto do administrador quanto do controlador) é mais provável, principalmente 

em função de duas características: (i) a pouca visibilidade dos minoritários 

sobre a condução dos negócios e das estratégias da administração da sociedade, 

que aumenta sobremaneira a assimetria de informação entre esses agentes e os 

minoritários e (ii) a ausência de mercado para as ações ou de negociação, na 

conformação da relação societária, de regras que vão criar incentivos a um 

evento de distribuição futuro capaz de converter valor (lucro econômico) em 

efetivo retorno para o acionista, em substituição aos dividendos ou regras 

capazes de “mitigar a perda” caso tais eventos não se concretizem. 

28. Atualmente, as divergências entre acionistas e administradores em relação à 

persecução do fim lucrativo estão muito mais relacionadas ao desalinhamento 

de expectativas de rentabilidade entre os acionistas e a administração do que 

efetivamente a existência de abuso por parte de controladores e administradores. 

Esse desalinhamento decorre principalmente dos muitos perfis de acionistas que 

a sociedade anônima tem capacidade de agregar. Existem tantos perfis quanto 

as combinações possíveis entre estágio de desenvolvimento, segmento da 

sociedade e prazo esperado de retorno do investimento. 

29. O desafio da sociedade anônima está em escolher, dentre as diversas formas de 

geração de lucro para o acionista, aquela que não apenas procura alinhar as 

expectativas dos acionistas, mas está em conformidade com o estágio da 

companhia, sua indústria e, principalmente, com a sua estratégia administrativa 

e financeira. Esse alinhamento pode se dar por imposição legal, em prevalência 
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da ordem pública sobre a autonomia privada, ou pela conformação de regras de 

caráter predominantemente dispositivo, dando maior espaço para a autonomia 

das partes envolvidas na relação societária. Deve-se buscar um “justo 

equilíbrio” nas diversas formas de proporcionar lucro para o acionista e cumprir 

o fim lucrativo, e a administração da sociedade (seja na figura dos 

administradores ou dos controladores) nos parece mais apropriada do que a lei 

para fazer essa escolha, seja pela via deliberativa ou estatutária. 

30. Assim, a solução encontrada pela Lei das S.A. é evidentemente de grande valor, 

na medida em que cuida da situação de companhias em que, dadas as suas 

características e contexto, as chances de abuso e expropriação sobre os não-

controladores são prováveis, mas deixa de abarcar a realidade de grande parte 

das companhias contemporâneas. Assim, defende-se a adaptação da lei atual 

por meio de uma disciplina distributiva com a predominância de regras 

dispositivas, mas temperada por regras cogentes que possam (i) coibir o abuso 

administradores e controladores em situações em que as alternativas de 

remuneração dos acionistas são limitadas; (ii) proteger os credores sociais; e 

(iii) garantir a transparência e a ampla informação quanto à política distributiva 

da sociedade. 

 

Por fim, importante esclarecer que este trabalho de forma alguma pretende esgotar 

tema tão denso que é o fim lucrativo das sociedades anônimas. O fim que lhe é proposto é 

ser um primeiro (e pequeno) passo a caminho de uma interpretação – do fim lucrativo e das 

formas para a sua persecução – capaz de abarcar as múltiplas facetas do fenômeno socio-

econômico-jurídico que é a sociedade anônima e sua realidade dinâmica e evolutiva. 
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