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RESUMO 

 

Este trabalho teve por objetivo analisar e descrever como as maiores empresas de 
capital aberto do mercado brasileiro distribuíram seus resultados, comparando os 
critérios adotados e a política de distribuição de resultados, tanto na modalidade de 
dividendos quanto na forma de JSCP. Os dados foram obtidos no site da 
BMF&Bovespa e extraídos dos balanços publicados em 2013 relativos ao exercício 
de 2012. O estudo de natureza interdisciplinar, envolveu conhecimentos nas áreas 
da Administração, Contabilidade, Economia e Direito para sua realização e 
conclusão. No campo da Administração, foram abordados aspectos clássicos, como 
estrutura de capital, práticas de governança corporativa e teoria da agência, na 
tentativa de descrever sobre a remuneração de acionistas e suas particularidades. 
Sobre os aspectos econômicos, foram objeto de levantamento a arrecadação 
tributária total em 2012 e sua relação com o produto interno bruto no mesmo ano, 
para apurar as práticas de planejamento tributário. Já no campo do Direito, todo o 
estudo teve embasamento no ordenamento jurídico vigente, que, por sua vez, exigiu 
conhecimento um pouco mais específico sobre tributos para uma melhor 
compreensão sobre o objeto estudado. Por fim, a área de Ciências Contábeis 
auxiliou na compreensão das análises gerenciais e contábeis no tocante aos valores 
pagos aos acionistas em razão da distribuição de resultados e da forma de 
remuneração escolhida pelo controlador das organizações estudadas. A 
remuneração de acionistas é assunto relevante nos meios empresarial e tributário, 
chamando a atenção pela possibilidade de pagamento por meio tanto de dividendos 
quanto de juros sobre capital próprio. O que diferencia um aspecto do outro são os 
efeitos tributários sobre cada tipo de remuneração e, principalmente, a divergência 
de interesses entre acionistas controladores e minoritários, pessoas físicas e 
jurídicas, em razão do reflexo e do tratamento tributário distinto a cada um.  

 

Palavras-chave: Juros sobre capital próprio. Dividendos. Planejamento tributário. 
Tributos. Conflito de agência. Remuneração de acionistas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 

 

This study aimed to analyze and describe how the largest companies of open capital 
in the Brazilian market will distribute their results. Data were obtained from the 
website of BMF & BMF&Bovespa and were extracted from the public balance sheet 
in 2013 related to the exercise of 2012. The idiea was to present an interdisciplinary 
study that involved knowledge in the fields of Administration, Accounting, Economy 
and Law for realization and conclusion of the same. From the field of administration 
were addressed aspects such classics as the capital structure, the corporate 
governance practices and also the theory of agency in an attempt to describe the 
remuneration of shareholders and their particularities. About the economic aspects, 
were object  to survey, the total tax revenue in 2012 and a grating with gross 
domestic product of the same year with even considering the practical tax planning. 
On another note, on the Field of Law, all the studies was based on actual legal order, 
this time, required a precise knowlegde especifically on tributes for a better 
comprehension on the studied objects. As a result, the accounting sciences helped in 
the managerial analysis and accounting on touching the payed values to 
shareholders in reasoning the distribution of results as the form of remuneration 
chosen by the controller on the organization studied. A remuneration of shareholders 
is a relevant subject in the middle of business an tributary that focuses the attention 
on the possibility of the payment either through dividents rather through interest over 
own capital. What differentiates a aspect from another are the effects tributaries over 
each type of remuneration and mainly a divergence of interests between controllers 
shareholders and minorities, physical people and juridical, in reasoning the reflection 
and the tributary treatment for each distinct one.  

 

Key words: Interest over personal capital. Dividends. Tributary planning. Tributes. 
Agency conflict. Shareholders remuneration.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O interesse pela área organizacional e a forma como as empresas distribuem 

resultados e remuneram seus acionistas na modalidade de dividendos, bem como 

os Juros Sobre Capital Próprio (JSCP), apresentam-se como o alicerce deste 

estudo. Trata-se de assunto relevante nos meios empresarial e tributário e de 

constante aplicação no plano prático, mas que chama atenção por suas 

peculiaridades, quais sejam: o benefício fiscal gerado para a fonte pagadora e a 

obrigação tributária sobre o valor recebido pelos acionistas quando a remuneração 

auferida se apresenta na forma de JSCP. Tal remuneração, quando colocada à 

disposição de seus acionistas, traz consigo algumas especificidades, de tal forma 

que a análise deste tipo de técnica deve considerar não apenas os benefícios fiscais 

gerados para a fonte pagadora, mas também o perfil do acionista recebedor deste 

tipo de remuneração. Isso significa que se o agente recebedor se apresentar como 

uma pessoa física haverá a incidência tributária de 15% a título de imposto de renda, 

valor que deverá ser retido na fonte, e receber, posteriormente, tratamento de 

tributação exclusiva definitiva - ou seja, não gerará em tempo algum direito 

restituição ou compensação futura do referido imposto.  

 

Quando o recebedor do recurso se apresenta, todavia, como pessoa jurídica, o valor 

de 15% descontado no ato do recebimento deve ser tratado apenas como 

antecipação do tributo devido. Nestes termos, o JSCP quando pago às pessoas 

jurídicas em geral, além de aumentar base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa 

Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) do recebedor 

do recurso, deverá também compor a base de cálculo do Programa de Integração 

Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 

(CONFINS), conforme determina a legislação vigente. Portanto, dependendo do tipo 

de controle acionário exercido sobre a fonte pagadora (pessoa física ou jurídica), a 

prática de JSCP poderá ter tratamento tributário diferenciado, conforme será descrito 

neste estudo.  

 

No tocante a esse tipo de remuneração, destaca-se a existência de estudos 

acadêmicos e práticos ligados às áreas tributária e financeira com enfoque nos 

benefícios gerados para as empresas fontes pagadoras de tais recursos. Segundo 
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Martins e Famá (2012), a política de remuneração aos acionistas não se limita à 

distribuição de dividendos, ao passo que o pagamento de juros sobre o capital 

próprio carrega consigo algumas particularidades, que devem ser analisadas caso a 

caso. Os autores também descreveram que este tipo de remuneração merece 

atenção em especial, haja vista que o pagamento de acionistas na modalidade de 

juros incorre em tributação, o que não ocorre quando se remunera por meio de 

dividendos.  

 

Com base em uma análise mais atenta, percebe-se que tal remuneração pode gerar 

conflitos de interesses, conhecidos no meio empresarial como conflitos de agência, 

os quais, segundo Jensen e Meckling (1976), representam interesses antagônicos 

entre os participantes individuais de uma organização, notadamente acionistas, 

credores e gestores. Tais conflitos incitam cada parte interessada a agir 

individualmente com base em questões pessoais, trazendo à tona os problemas de 

agência, principalmente quando as decisões esbarram em interesses contrários, 

envolvendo os acionistas minoritários versus controladores. 

 

Nota-se, a partir desse ponto, o surgimento de divergências e de conflitos de 

interesses sob a ótica dos controladores das empresas, representadas por seus 

gestores, versus os interesses de acionistas minoritários, “representados” por seus 

anseios de maior remuneração para seus investimentos.  

 

Nesse contexto, pode-se observar que o acionista investidor não aplica seu capital 

por benevolência, mas pelo desejo de ser remunerado a uma taxa que maximize 

seus investimentos. Em finanças, a remuneração obtida por um investimento 

acarreta a renúncia de outros. Essa renúncia ficou conhecida tecnicamente pelo 

termo custo de oportunidade, que também será descrito neste estudo como forma 

de elucidar o contexto histórico do JSCP. Segundo Malaquias et al. (2007, p. 45), “o 

custo de oportunidade é tido como a rentabilidade que poderia ser auferida caso o 

tomador de decisões adotasse uma opção alternativa à que de fato escolheu”. 

 

Dessarte, o estudo traz consigo as particularidades da legislação tributária nacional, 

os diferentes interesses entre os tipos de acionistas que exercem o controle 
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empresarial e, as possíveis vantagens ou desvantagens tributárias associadas à 

adoção deste tipo de técnica no contexto nacional. 

  

1.1 Problema de Pesquisa 

 

Esse estudo tem por objetivo avaliar a remuneração obtida pelos acionistas pessoas 

físicas e/ou pessoas jurídicas, bem como demonstrar os impactos tributários e 

financeiros nas respectivas fontes pagadoras e recebedoras de tais recursos. 

Tratando-se de resultado positivo das operações empresariais (lucro), os 

investidores podem perceber parte deste resultado via juros sobre capital próprio 

(JSCP), acrescidos de dividendos pela qual será delimitada a análise, isto é, não 

será avaliado, neste estudo, qualquer outra forma de remuneração de acionistas. 

Nesses termos, torna-se objeto desta análise descrever tal fenômeno e suas 

especificidades tributárias, sob a ótica tanto dos investidores pessoas físicas e 

pessoas jurídicas (fontes recebedoras) quanto da fonte pagadora. 

  

Esta pesquisa se propõe a responder ao seguinte questionamento: 

 

Como a distribuição de resultados por meio de juros sobre capital próprio em 

uma empresa, mesmo esta se valendo do benefício tributário sob tal prática,  

pode ainda gerar conflitos de agência entre os tipos de acionistas de uma 

organização? 

 

Partindo dessa premissa (que será mais bem verificada durante a pesquisa), essa 

forma de remuneração aos acionistas, pela similaridade ao pagamento de 

dividendos, inicialmente, parece não acarretar nenhum impacto tributário, 

ressaltando que tais valores, quando distribuídos, são parte do lucro já apurado no 

balanço patrimonial da fonte pagadora e, consequentemente, já oferecido à 

tributação. 

    

Nesse sentido, entende-se necessário avaliar e descrever as peculiaridades da 

legislação tributária sob o prisma tanto da fonte pagadora quanto da(s) fonte(s) 

recebedora(s), sejam elas pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas.  
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1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo Geral  

 

Analisar como as operações de juros sobre capital próprio podem ser uma forma 

eficaz de planejamento tributário, bem como descrever os efeitos que esta opção de 

remuneração, em razão das decisões tomadas pelos controladores e pela política 

formal de distribuição de dividendos vigente, acarreta para cada tipo de acionista, 

seja pessoa física ou pessoa jurídica. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos  

 

. Apontar os setores da economia que mais remuneram seus acionistas por 

meio de JSCP e os que remuneram por meio de dividendos.  

. Avaliar possível conflito de agência entre acionistas minoritários versus 

controladores de uma organização, haja vista a legislação tributária vigente no 

País que disciplina sobre a remuneração de acionistas;  

. Confirmar se os limites legais de pagamento de JSCP estão sendo 

explorados em sua totalidade pelas fontes pagadoras aproveitando ao 

máximo o benefício tributário sobre tal operação; 

 

1.2.3 Justificativa e relevância 

 

O estudo proposto traz uma contribuição teórica para a academia, como também 

uma contribuição prática para a sociedade em geral. Traz em seu bojo uma 

discussão pragmática quanto à implantação, manutenção, ou não, da remuneração 

aos acionistas via JSCP, haja vista que tais valores, quando colocados à disposição 

dos investidores, geram uma obrigação tributária tanto para as pessoas físicas 

quanto para as pessoas jurídicas, fato este que não ocorre quando se distribuem 

valores aos acionistas na modalidade de dividendos. 

 

Segundo Martins e Famá (2012, p. 25), "tal remuneração possui particularidades que 

tornam o estudo ainda mais interessante e polêmico, especialmente no Brasil". 

Nessa mesma linha, os autores mencionam que em outros países a discussão sobre 
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a remuneração do acionista limita-se à definição entre dividendos e ganho de capital 

e que no Brasil devem-se incluir na avaliação os JSCP, o que torna a análise ainda 

mais complexa. 

 

Malaquias et al. (2007, p. 45) descrevem que "as empresas brasileiras vêm 

adotando de forma crescente a remuneração aos acionistas por meio de pagamento 

de juros sobre capital próprio". Nesta mesma linha, existem também pesquisas 

desenvolvidas por autores como Guerreiro e Santos (2006), Santos (2007) e Fiorati, 

Garcia e Tambosi Filho (2007) demonstrando a pertinência da pesquisa no campo 

científico.  

 

No tocante a justificativa acadêmica, esta se complementa pela relevância do tema e 

pela carência de estudos na área. Martins e Famá (2012, p. 25) sugerem a 

exploração de estudos com base na realidade brasileira dos JSCP e em seu 

diferente tratamento tributário quando se remuneram as pessoas físicas e jurídicas 

sob a ótica dos investidores. Leites e Zani (2008, p. 13) sugerem a "análise da 

influência dos juros sobre o capital próprio na política de dividendos das empresas, 

uma vez que as limitações encontradas em seus estudos contribuem para os novos 

que ainda podem surgir". 

 

Avançando sob a justificativa do tema com foco, agora, em questões profissionais e 

empresariais, sobreleva a importância da análise de casos concretos e das práticas 

contábeis e tributárias vigentes, demonstrando aos acionistas recebedores dos 

recursos financeiros a relevância sobre essa forma de remuneração e suas 

particularidades.  

 

Destaca-se, também, que esta modalidade de pagamento diminui de forma 

considerável o resultado tributável das empresas sob a ótica das fontes pagadoras 

e, consequentemente, reduz os valores dos tributos a serem recolhidos no caso de 

pagamento de JSCP ou aumentando-os em caso de não adoção de tal medida.  

 

Por fim, a motivação pessoal para a realização desta pesquisa está alinhada ao 

interesse pelas políticas de remuneração de acionistas no atual cenário brasileiro, 

em consonância com as práticas de planejamento tributário permitidas sobre essa 
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técnica. Além do mais, tais práticas de planejamento tributário estão alinhadas com 

a prestação de serviços realizadas pelo autor deste estudo desde 1999, por meio de 

seu escritório, exercendo atividades de consultoria e planejamento desde a sua 

graduação em Ciências Contábeis. 

 
1.3 Estrutura da Dissertação  

 
Esta dissertação contempla cinco capítulos em sua estrutura. O primeiro delimita o 

objeto de estudo e o problema de pesquisa; e apresenta sua justificativa no âmbito 

tanto acadêmico quanto profissional.  

 
O segundo capítulo apresenta uma revisão literária introdutória sobre a estrutura de 

capital, trazendo as relevantes contribuições de Modigliani e Miller, datadas de 1958 

e 1963; faz uma passagem pela política de dividendos; aborda aspectos da 

governança corporativa como forma de redução do conflito de agência entre 

acionistas minoritários e controladores de uma organização; e traça um liame entre o 

JSCP à luz do planejamento fiscal e tributário e suas particularidades, sob a ótica 

tanto da fonte pagadora dos juros como dos recebedores dos recursos. 

  
O terceiro capítulo descreve a metodologia utilizada e a amostra escolhida para a 

coleta de dados.  

 
O quarto capítulo apresenta e discute os resultados, a partir da exposição da 

remuneração de acionistas na modalidade de JSCP e de dividendos, que, por sua 

vez, são praticados por diversas empresas, sendo cada uma delas inseridas em seu 

grupo respectivo a determinado setor da economia; traça um paralelo entre a 

economia tributária total auferida pelas empresas quando da utilização do JSCP; 

indica os valores que não foram aproveitados no âmbito tributário pela não adoção 

ou adoção parcial de tal prática; e faz um apanhado importante sobre quantas 

pessoas físicas e jurídicas foram beneficiadas ou prejudicadas com a política de 

remuneração de seus acionistas adotada por seus controladores. 

 
O quinto capítulo formula as considerações finais, discutindo as implicações e 

contribuições deste estudo nos planos acadêmico e corporativo, limitações da 

pesquisa e sugestões para novos trabalhos.   



2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo procede-

bibliográfica em livros, artigos, dissertações, teses e legislação

necessário suporte teórico 

 
O referencial teórico encontra

subseções específicas, para 

o assunto.  

 
2.1 Estrutura de Capital, 
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pela necessidade de se entender como as
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Para Gitman (2010), a maior parte das teorias existentes foi direcionada para tentar 

encontrar uma estrutura de capital considerada ótima. Ou seja: Qual a proporção 

entre capital próprio e de terceiros que, escolhida pela organização, poderia 

maximizar a riqueza de acionistas?  

 

2.1.1 Estrutura Ótima de Capital  

 

Brigham, Gapenski e Ehrhardt (2001) sustentam que tal questão é uma das mais 

duvidosas que os administradores enfrentam, pois a estrutura de capital envolve um 

mix de financiamento com dívida e capital próprio, sem deixar de lado os respectivos 

preços das ações. É inegável que as empresas precisam de capital para expandir 

seus negócios. Esse capital pode vir de diversas fontes e são classificados de duas 

formas: dívida; e capital acionário. Quando o capital advém de uma dívida, os 

autores apontam algumas vantagens, ao passo que os juros da dívida são 

dedutíveis dos impostos. Outro ponto importante é que os credores da dívida estão 

limitados a um retorno fixo e não compartilharão os lucros quando a empresa 

tomadora de tais recursos tiver um desempenho acima da média. Além do mais, 

estes não têm direito de voto, de forma que facilita a tomada de decisões dos 

acionistas controladores. Entretanto, para os autores o financiamento também 

possui desvantagens. A primeira é que quanto mais alto o índice de endividamento 

maior o risco para os credores, que, por sua vez, aumentarão as taxas de juros. A 

segunda desvantagem é que se a empresa não apresentar resultados suficientes 

para saldar a dívida seus acionistas terão que cobrir tal deficiência. Não o fazendo, 

poderá o negócio ser arruinado e ensejará um provável pedido de falência. 

 

Segundo Weston e Brigham (2000), as empresas analisam uma série de fatores 

antes de estabelecer a estrutura-alvo de capital que desejam atingir, mas ressaltam 

que essa meta sofre mudanças com o passar do tempo. Para os autores, a 

estrutura-alvo de capital pode ser definida como uma mistura de endividamento, 

ações preferenciais e ações ordinárias, com a qual as empresas planejam financiar 

seus investimentos. Nesse sentido, se o nível de endividamento ficar abaixo do nível 

estabelecido, provavelmente, a empresa emitirá mais dívidas. Analisando a 

perspectiva contrária, se o nível de endividamento estiver acima do planejado, 

provavelmente, haverá venda de ações.  
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Para Brigham e Houston (1999), a estrutura de capital denominada "ótima" não pode 

ser calculada como se fosse uma ciência exata, ao passo que os administradores 

devem analisar os diferentes setores em que as empresas atuam, o risco de cada 

negócio, o preço das ações, a posição tributária da empresa, a taxa de crescimento, 

a estabilidade do faturamento e a lucratividade, entre outros fatores. 

 

Segundo Gitman (2010), a estrutura de capital pode variar entre empresas de um 

mesmo setor e entre setores. Por isso é que a escolha que se faz sobre uma melhor 

estrutura de capital requer a análise de inúmeros fatores conforme descrito no 

parágrafo anterior. O autor ensina que cada tipo de capital de longo prazo tem suas 

vantagens. Ou seja, a dívida tem custo menor do que o capital próprio. Quando se 

acrescenta a dívida com sua taxa fixa à estrutura de capital, criam-se a 

alavancagem financeira e o uso de custos financeiros fixos para multiplicar os 

retornos. Nesses termos, percebe-se que a alavancagem financeira também 

aumenta o risco, mas, em contrapartida, pode minimizar o custo de capital, 

maximizando a riqueza dos proprietários, pela adoção da estrutura de capital 

considerada mais adequada. 

  

Diante de inúmeras variáveis entre o mix de dívida e o capital próprio de cada 

empresa, Weston e Brigham (2000) afirmam que não se pode estimar a estrutura 

ótima de capital com precisão. Os autores descrevem que os executivos financeiros 

de grandes organizações tratam essa estrutura adequada entre uma faixa de valores 

de 40% a 50% da dívida, mas não se pode afirmar um ponto preciso dessa estrutura 

como se fosse um padrão ideal.  

 

Contrariando a teoria tradicional da estrutura ótima de capital, Modigliani e Miller 

apresentaram um estudo contendo duas proposições, que ficaram amplamente 

difundidas em finanças, conforme será tratado a seguir. 

 

2.1.2 A Contribuição de Modigliani e Miller Referente à Estrutura de Capital 

 

Uma das maiores contribuições sobre a estrutura de capital para o meio acadêmico 

foi o estudo desenvolvido por Modigliani e Miller (1958), conhecido como o artigo 

financeiro mais influente já escrito. Para os autores, a estrutura de capital das 
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empresas é irrelevante para a geração de valor, contrapondo-se à teoria tradicional 

existente até aquele momento. Nesse estudo, foram concebidas duas premissas, 

conhecidas até hoje no meio acadêmico e empresarial como proposições de M&M. 

A primeira está pautada na explicação de que o valor da empresa com ou sem 

capital de terceiros é o mesmo, sendo que nenhuma estrutura de capital é melhor ou 

pior que a outra. Ou seja, o valor da empresa independe de sua estrutura de capital. 

A segunda está baseada no retorno esperado do capital próprio, uma vez que este 

está diretamente associado ao endividamento. Nesses termos, o risco do capital 

próprio aumentava com o endividamento, independente das ações que os 

administradores adotavam para reorganizar a composição de financiamento de 

determinada empresa. 

 

No primeiro trabalho, Modigliani e Miller (1958) estabeleceram algumas premissas: 

 

a) Não havia custos de corretagens.  

b) Não havia impostos. 

c) Os investidores podiam tomar recursos emprestados à mesma taxa que as 

empresas. 

d) Os investidores e a administração se valiam das mesmas informações de 

investimentos da empresa.  

e) Toda dívida da empresa era livre de risco. 

f) O lucro não era afetado pelo uso da dívida; ou seja, consideravam a não 

dedução dos juros sobre a base de cálculo dos tributos. 

 

Em 1963, os autores consideraram os impostos na composição da estrutura de 

capital das empresas. Nessa análise secundária, apontaram que o pagamento dos 

juros deveria ser considerado como despesa dedutível. Logo, diminuía a base de 

cálculo dos tributos e, consequentemente, o valor dos impostos a pagar, 

aumentando, assim, o fluxo de caixa livre das empresas. Dessarte, ficou 

comprovado que a alavancagem financeira aumentaria o valor da empresa e 

estabeleceram-se duas novas proposições, incluindo os impostos. A primeira 

apontava que a dívida e o pagamento de juros interferem na estrutura de capital da 

empresa. Dessa forma, o valor da empresa ficou definido pelo valor total do capital 

próprio mais o valor do benefício fiscal. Na segunda nova proposição, os autores 
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afirmaram que o custo do capital próprio cresce com o endividamento da empresa, 

já que o risco aumenta com a alavancagem financeira. Outra questão trazida no 

novo estudo foi que a taxa de retorno do capital próprio poderia variar de acordo 

com o nível de endividamento da empresa, mas sem deixar de considerar o fator de 

redução. 

 

Miller (1977) complementou o estudo sobre a estrutura de capital e impostos. Para o 

autor, não poderia ser desconsiderado o tributo pago pelas pessoas físicas. Este, 

por sua vez, diminuiria o benefício gerado pela dívida, uma vez que os credores, ao 

pagarem impostos sobre os ganhos, também transferiam determinada parcela para 

o fisco. Nota-se que o pagamento de acionistas nos dias de hoje, em sua essência, 

não se distancia do que foi escrito em 1958, 1963 e 1977 sobre a estrutura de 

capital. O valor da empresa, segundo Modigliani e Miller, seria definido pelo valor 

total do capital próprio mais o valor do benefício fiscal.  

 

Nesta dissertação, o objetivo principal está alinhado à remuneração de acionistas 

por meio de juros sobre capital próprio (JSCP), que, por sua vez, ao serem 

considerados como despesas financeiras na demonstração de resultado das 

empresas, tornam-se também dedutíveis para fins de tributação do imposto de renda 

e da contribuição social da pessoa jurídica. Leites e Zani (2008) fazem uma 

importante menção sobre juros de capital próprio e estrutura de capital, no sentido 

de que, antes as empresas apenas podiam se beneficiar da vantagem fiscal do 

endividamento (capital de terceiros) e agora, com a vigência da Lei 9249/95, podem 

também valer-se da técnica de remuneração aos acionistas, por meio de juros sobre 

capital próprio. A ocorrência deste fato, conforme já descrito, gera benefício fiscal 

sobre o montante de juros pagos, por serem estes dedutíveis da base de cálculo dos 

tributos, diminuindo, portanto, os valores a serem recolhidos aos cofres públicos e, 

consequentemente, aumentando o fluxo de caixa livre das empresas. 

 

2.1.3 Política de Dividendos 

 

Quando se fala em política de dividendos, notadamente, considera-se a decisão 

sobre quanto deverá ser distribuído ao acionista e, consequentemente, quanto do 

lucro ficará retido. Segundo Weston e Brigham (2000) e Dalmácio e Corrar (2007), 



26 
 

entre as teorias desenvolvidas sobre essa questão, destacam-se: Teoria da 

Irrelevância dos Dividendos (MODIGLIANI; MILLER, 1961); a Teoria do Pássaro na 

Mão (LINTNER, 1962; GORDON, 1963); e a Teoria da Preferência Tributária. 

 

A teoria de Modigliani e Miller (1961) defende que o valor da empresa não é afetado 

pela distribuição de dividendos, e sim pela geração de valor e risco dos ativos. 

Segundo os autores, inexiste uma estrutura financeira ótima entre capital próprio e 

de terceiros que acarrete impacto positivo no valor das ações. 

 

A Teoria do Pássaro na Mão e da Relevância dos Dividendos, defendidas por 

Lintner (1962) e Gordon (1963), respectivamente, sustentam que as incertezas 

fazem com que os investidores prefiram o recebimento de dividendos o quanto 

antes, reduzindo a incerteza dos investidores e, consequentemente, elevando o 

preço das ações da entidade.  

 

A política de dividendos pautada na Teoria da Preferência Tributária assume que os 

investidores preferem que o lucro permaneça nas empresas, uma vez que o ganho 

de capital das ações tem tributação menor do que a distribuição de dividendos. 

Nesse contexto, sob o aspecto estritamente tributário e no que concerne à retenção 

de lucros, deve-se atentar para a legislação brasileira, que disciplina que os 

dividendos, quando distribuídos aos acionistas, têm característica de rendimentos 

isentos e não tributáveis conforme disciplina o artigo 39, incisos XXVI, XXVII, XXVIII 

e XXIX, do Decreto 3.000/99. Por esse motivo, sob o aspecto tributários, esta teoria 

deve ser recebida apenas parcialmente. Ou seja, significa que o aspecto da 

retenção de lucros não pode ser desconsiderado, mas não sob a justificação de que 

a retenção ocorreu em função do encargo tributário. 

 

Weston e Brigham (2000) descreveram que a Teoria da Irrelevância dos Dividendos 

retrata que a política de dividendos de uma empresa não tem efeito sobre seu valor 

e seu custo de capital. Já na adoção da Teoria do Pássaro na Mão o valor de uma 

empresa será maximizado por uma alta distribuição dos lucros na forma de 

dividendos. A Teoria da Preferência Tributária encontra-se pautada na retenção de 

lucros, que, por sua vez, deverão ser reinvestidos. Presume-se, então, que, havendo 

esse reinvestimento, ocorrerá o aumento dos preços das ações e que os 



investidores estariam dispostos a pagar mais por empresas com baixas taxas de 

distribuição de dividendos do que empresas com altas taxas.

 

A seguir, encontram-se demonstrado

teorias. Como é possível perceber,
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Ainda segundo os autores, estas três teorias são contraditórias e a forma 

seria testar todas as três empiricamente. 

, segundo os autores, não têm sido capazes de solucionar a controvérsia uma 

vez que os resultados de tais testes não têm sido conclusivos. 

fórmula ideal de política de dividendos, a empresa deverá

la com base em sua expertise do que seria a mais adequada.

Para Brigham e Houston (1999), dependendo da política de dividendos que uma 

empresa adote, esta poderá atrair um tipo de investidor ao invés de outro. Esse 

aspecto ficou conhecido no campo da Administração como efeito clientela

segundo Gitman (2010), mesmo que a maioria das empresas estabeleça uma 

política de dividendos periódicos, esta poderá ser alterada em função de aumentos 

diminuições de lucros. 
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Nessa linha, há que se fazer um estudo sobre a remuneração de acionistas no 

mercado interno brasileiro, em que o pagamento na forma de JSCP tem tratamento 

peculiar, o que será visto em capítulo específico. Porém, quando se fala em situação 

peculiar entende-se por algo ainda não encontrado na literatura pesquisada sobre a 

utilização deste método em qualquer outro país, como é o caso do JSCP.  

 

2.2 Governança Corporativa  

 

Quando se fala em governança corporativa, segundo Padoveze (2009, p. 92), "mais 

que uma instituição, este conceito representa a participação ativa dos investidores 

institucionais na administração geral dos negócios da empresa". Para o autor, a 

adoção de tal prática faz com que os acionistas minoritários não sejam tratados 

como residuais, passando a exercer sua opinião, inclusive, sobre a política de  

remuneração, seja ela por meio de dividendos, JSCP ou de ambas. 

 

Segundo Yano e Alencar (2010, p. 7), “as empresas com práticas de governança 

corporativa tendem a ampliar os direitos societários dos acionistas minoritários e 

aumentam a transparência das companhias com divulgação de maior volume de 

informações e de melhor qualidade, facilitando o acompanhamento de seu 

desempenho”. Por isso é que se torna importante o entendimento desse tipo de 

prática, com o propósito de buscar um equilíbrio nessa relação entre controladores e 

minoritários.  

 

O marco da governança corporativa, na opinião de muitos pesquisadores, foi 

desenvolvido por Berle e Means (1932), com base na obra The Modern Corporation 

and Private Property ("A Corporação Moderna e a Propriedade Privada"), em que os 

autores observaram que a pulverização da propriedade fortaleceria o poder dos 

administradores e aumentaria as chances deles agirem em seu próprio interesse em 

detrimento do interesse dos acionistas.  

 

Por essa razão, a realidade societária brasileira requer um reequilíbrio constante de 

forças e soluções de conflitos entre o controlador e minoritários. Tal reequilíbrio 

encontra-se motivado na resolução dos conflitos de interesses por meio de uma boa 

governança, tais como Princípios de Governança Corporativa da Organização para a 
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Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e o Código das Melhores 

Práticas de Governança Corporativa do Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa (IBGC) (KOZLOWSK, 2003) 

 

2.2.1 Governança Corporativa com Vistas à Redução de Conflito de Agência 

 

Segundo Silva, Souza e Leite (2011), a governança corporativa exerce importante 

papel na redução dos conflitos de agência entre acionistas controladores, os 

minoritários e os agentes. Nesse sentido, a governança corporativa surge como um 

conjunto de mecanismos que visam aumentar a confiabilidade das relações entre as 

empresas e seus acionistas. 

  

Tal prática age também como um conjunto de ações de monitoramento necessário 

para promover o acompanhamento transparente do desempenho das organizações, 

vinculando tais ações a um esforço contínuo de alinhamento de interesses da 

administração e de seus proprietários (BIANCHI, 2005). 

 

Monks e Monow (2004) definem que a governança corporativa atua como um 

regulador das relações entre diversos atores ligados, direta ou indiretamente, às 

atividades de uma sociedade empresária. São eles: administração, gerência, 

acionistas, empregados, seus credores, consumidores e fornecedores, além dos 

órgãos governamentais e a sociedade como um todo. 

 

Entretanto, Yano e Alencar (2010) descrevem que é possível constatar desencontros 

de interesses entre acionistas minoritários e os majoritários, principalmente, 

envolvendo o pagamento de JSCP. Tais divergências somente poderiam ser 

amenizadas, segundo os autores, com a adoção de práticas de governança 

corporativa, proporcionando a diminuição da ocorrência dos conflitos de agentes e 

seus interesses sobre esse tipo de remuneração.  

 

Diante dos diversos choques de confiança sobre o mercado mobiliário, cresce a 

necessidade de criar regras eficazes com vistas a obter um melhor equilíbrio de 

forças de comando atuantes em uma organização. Segundo Fernandes e Machado 

(2011), a governança corporativa deve envolver todos os participantes de uma 
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empresa, principalmente sua diretoria e conselheiros, com a finalidade precípua de 

garantir os direitos dos acionistas e a continuidade da sociedade e aumentar seu 

valor de mercado, utilizando-se para isso, principalmente, os princípios da 

transparência e da ética.  

 

No exercício de suas funções, os administradores e os controladores devem pautar 

suas decisões também nos possíveis benefícios tributários e financeiros referente à 

remuneração dos acionistas, por meio de JSCP. Todavia, é importante destacar que 

algumas decisões acarretam planejamento tributário apenas para a fonte recebedora 

deste tipo de remuneração (acionista controlador) e que, muitas vezes, tais decisões 

ou deliberações não são colocadas de forma transparente aos acionistas 

minoritários. Neste contexto, torna-se importante entender os impactos financeiros e 

tributários na remuneração de acionistas por meio de JSCP nos dois polos (ativo e 

passivo) e qual a sua importância no cenário econômico das empresas.  

 

2.3 Teoria da agência  

 

Nos tópicos anteriores, foram abordados aspectos importantes sobre a estrutura de 

capital, a política de financiamentos e de dividendos e as influências sobre o valor de 

determinada empresa. Nesta seção, faz-se uma discussão importante sobre como o 

comportamento dos administradores e dos controladores de grandes organizações 

protege, em maior ou menor grau, o dinheiro alheio. Os controladores, muitas vezes, 

valem-se de uma sistemática de remuneração de acionistas não em prol de todo o 

grupo, mas voltado a atender os anseios de apenas uma parcela deles. Inicialmente, 

torna-se interessante citar as palavras de Adam Smith (1776) que foram extraídas 

do texto de Jensen e Meckling:  

 

Contudo, não se pode esperar que os membros do conselho dessas 
empresas (de sociedade anônima por ações), por serem os administradores 
do dinheiro alheio e não do próprio dinheiro, o protejam com a mesma 
vigilância atenta que os sócios de uma empresa privada costumam dedicar 
ao próprio dinheiro. Como os capatazes de um homem rico, eles tendem a 
se envolver em detalhes não necessariamente visando a honra de seus 
senhores, e muito facilmente concedem a si mesmos permissão para tanto. 
A negligência e a profusão, portanto, devem sempre prevalecer, em maior 
ou menor grau, na administração dos negócios de uma empresa como essa 
(JENSEN; MECKLING, 2008, p. 88). 
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Com base nesse trecho, mostra-se que Jensen e Meckling expuseram alguns 

aspectos relevantes do mundo empresarial atual que podem contribuir com este 

estudo: a) entender o porquê de empresários e administradores de empresas que 

contenha capital próprio e de terceiros adotarem um conjunto de ações e tipos de 

remuneração de acionistas capazes de reduzir o valor da empresa; e b) 

compreender o porquê de algumas decisões, mesmo que tenham como resultado 

final maior ônus para a empresa, ainda sim serem exercidas independente do 

prejuízo de acionistas minoritários, como é, em alguns casos, o pagamento ou não 

de JSCP.  

 

Damodaran (2004) explica que os acionistas, administradores, credores e a 

sociedade possuem interesses e incentivos distintos. Para eles, tais valores estão 

relacionados a questões subjetivas do conflito de agência. Segundo Silva, Souza e 

Leite (2011), o agente é quem, em regra, detém o maior número de informações, se 

comparado com os demais proprietários (acionistas). Nesse sentido, estes últimos 

não possuem informações suficientes para exigir outro tipo de conduta como os 

primeiros. 

 

Loss e Assaf Neto (2003) descrevem que um dos itens que mais geram conflitos 

entre administradores e acionistas é a política de dividendos, uma vez que esta é 

estabelecida pela própria administração, que detém o domínio dos respectivos 

lucros. Isso faz com que estes sejam retidos, restringindo-os em relação à 

distribuição ou, quando distribuídos, não são realizados por meio das técnicas de 

JSCP. Descrevem também que o conflito de interesses entre os proprietários e seus 

gestores é corrente. Ao passo que os investidores querem a maximização de sua 

riqueza e a valorização de suas ações, os gerentes (agentes) nem sempre 

encontram-se alinhados com estes anseios.  

 

Segundo Jensen e Meckling (1976), o conflito de agência surge no momento em que 

ocorre a separação entre a propriedade (principal) de uma entidade e sua gestão 

empresarial (agente), conforme demonstrado na FIG. 2.  
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Figura 2 - Separação entre principal e agente 
 

 

Propriedade                              Gestão Empresarial   

   (Principal)        (Agente) 

 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 
 

Para melhor entendimento, basta imaginar o principal delegando o poder decisório 

ao agente sobre todos os assuntos que envolvam a tomada de decisões da 

empresa. Tal prática incita um conflito de interesses entre os proprietários e os 

controladores, fazendo com que este agente busque em primeiro plano seus 

próprios interesses, deixando, assim, de atuar em prol dos demais.  

 

Assaf Neto (2010) expõe o seguinte pensamento, na tentativa de explicar a relação 

entre o principal e o agente:  

 

A relação entre os agentes para os autores decorre de um “contrato” 
estabelecido entre um indivíduo (ou grupo de indivíduos), denominado de 
principal, e outro indivíduo (ou grupo de indivíduos), conhecido por agente. 
Nesse compromisso, o principal delega ao agente alguma autoridade para 
realizar atividades e tomar decisões de seu interesse.  
 
Toda vez que um indivíduo (agente) é contratado para executar funções e 
tomar decisões em benefício de outro (ou outros), conhecido por principal, 
tem-se estabelecida a relação de agência. Os agentes recebem 
remuneração do principal para tomar decisões que venham de encontro aos 
seus interesses (ASSAF NETO, 2010, p. 29).  

 

Andrade e Rosseti (2006) relataram que as empresas brasileiras de capital aberto 

têm composição acionária concentrada, o que, por sua vez, favorece os interesses 

dos acionistas majoritários, gerando conflitos de agência. Jensen e Meckling (1976) 

descrevem que promover a maximização e a utilidade de uma empresa é o objetivo 

do administrador proprietário. Eles mencionam, ainda, que se uma empresa possui 

apenas um único proprietário (ele mesmo) estará maximizando a riqueza de si 

próprio.  

 

Delegação de Poder 
Decisório 

(Tomada de 
decisão) 
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Assaf Neto (2010) ensina que a separação entre propriedade e gestão leva a conflito 

de agência entre proprietários e administradores. Segundo o autor, os gestores com 

interesses pessoais, podem, muitas vezes, não atenderem aos objetivos fixados 

pelos proprietários (acionistas) tornando inevitável o conflito entre as partes. 

  

O Quadro 1 elaborado por Fernandes e Machado (2011), encontra-se alinhado com 

os conceitos de Assaf Neto, uma vez que os proprietários possuem interesses e 

aspirações diferentes dos agentes. 

 

Quadro 1 – Características, papéis e expectativas dos proprietários e dos agentes 

 Proprietários  Agentes 

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

 

Sócio - dono.  Responsáveis pela gestão da organização  

Fornecem os recursos.  Elo entre a diretoria e o Conselho de 
Administração.  

Direito a voto.  Monitorados pelo principal.  

Componente da Assembleia Geral.  Monitorados pelos mecanismos de 
governança corporativa . 

Comprometidos com a empresa 
antecipadamente. 

Avaliados pela performance, recebem 
incentivos para alinhamento de interesses 
e são responsáveis pela imagem da 
empresa. 

P
ap

éi
s 

Podem escolher os agentes Elaboram e implementam processos 
operacionais e financeiros. 

Podem escolher os auditores.  
Prestam informações aos stakeholders 
(partes interessadas). 

Podem dissolver a organização. 
Pressionados pelos convenants 
(compromissos a serem cumpridos). 

Seus direitos são transferíveis.  
Pressionados pela legislação societária e 
fiscal e devem lealdade para com a 
organização. 

E
xp

ec
ta

ti
va

s 

Remuneração do capital investido.  Remuneração e benefícios financeiros.  
Crescimento da organização.  Tende a maximizar a sua remuneração.  
Perspectivas de longo prazo.  Perspectivas de curto prazo.  

Continuidade dos negócios.  Tendem a "melhorar" o período de sua 
gestão.  

Interesse residual na empresa.  Interesse global os resultados da 
organização. 

Fonte: Fernandes e Machado (2011, p. 5) 

 

Percebem-se no Quadro 1, comparativo dos interesses distintos entre proprietários e 

agentes. Mas não só deste tipo de agente que a relação conflituosa permeia nas 

organizações; ou seja, é preciso também observar tais divergências entre os 

controladores e acionistas minoritários, conforme será demonstrado adiante. 
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2.3.1 Conflito de Agência Sob a Ótica da Remuneração de Acionistas 

 

Quando se fala em remuneração de acionistas, Martins e Famá (2012) ensinam que 

tendências relevantes sobre a política de dividendos foram observadas no mercado 

brasileiro. Foram confirmadas a existência de problemas de agência e a influência 

dos tributos na definição de tal política no que se refere à retenção de lucros. Para 

os autores, enquanto na literatura internacional o maior conflito de agência ocorre 

entre acionistas e gestores, em função da pulverização da estrutura de propriedade, 

no Brasil a alta concentração de controle nas mãos de um único acionista revela 

maior conflito entre acionista controlador e acionista minoritário. Os autores reforçam 

tal fato pela existência de duas classes diferentes de ações: com direito a voto e 

sem direto a voto. Nesse sentido, muitos acionistas que têm direito aos resultados 

não possuem a mesma outorga quando se fala em votos. 

 

Corroborando com esse entendimento, Yano e Alencar (2010) destacam o conflito 

de agentes em dois sentidos: a retenção de lucros; e a forma de remuneração de 

acionistas. Para os autores, estes conflitos nada mais são que desencontros de 

interesses entre os acionistas minoritários e os majoritários controladores ou, 

também, conflitos entre o principal (proprietários) e os agentes. 

 

A política de dividendos, segundo Assaf Neto (2010), pode provocar conflitos 

envolvendo os agentes internos, de um lado (gestores e controladores) e os agentes 

externos, de outro (acionistas minoritários e credores). Segundo o autor, “os agentes 

externos reclamam muitas vezes das decisões financeiras dos gestores e 

controladores da empresa, que conflitam com seus interesses de retorno do capital 

investido” (ASSAF NETO, 2010, p. 534).  

 

Para Iudícibus et al. (2010) torna-se inegável que a remuneração de acionistas seja 

por meio de JSCP ou de dividendos. Quando utilizada de modo apropriado e na 

medida certa, carrega em seu bojo benefícios mútuos tanto na esfera tributária 

quanto na societária. Porém, para Yano e Alencar (2010) tais vantagens têm sido 

ignoradas por algumas empresas brasileiras.  
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A ocorrência do conflito de agência no que se refere ao pagamento de JSCP 

também pode ser explicado pelo seguinte fato:  

 

A vantagem fiscal do pagamento de juros sobre o capital próprio 
desaparece quando a beneficiária é pessoa jurídica, por vários motivos. A 
pessoa jurídica, na redistribuição de juros sobre o capital próprio, terá que 
observar as condições de dedutibilidade, nem sempre possíveis de serem 
cumpridas. 
  
A redução para zero das alíquotas de PIS e COFINS incidentes sobre as 
receitas financeiras, de que trata o Decreto no. 5.164, de 2004, substituído 
pelo Decreto no. 5.442 de 2005, excluiu do benefício os juros sobre o capital 
próprio. Com isso, as empresas tributadas pelo lucro real pagam PIS e 
COFINS de 9,25% sobre a receita recebida (HIGUCHI; HIGUCHI; HIGUCHI, 
2010, p. 119). 

 

Os autores ainda descrevem que nesta hipótese “o aumento do ônus tributário de 

9,25% ocorre em cada pagamento na cadeia de participação societária porque a 

pessoa jurídica que paga os juros, a despesa financeira não gera nenhum crédito de 

PIS e COFINS”(HIGUCHI; HIGUCHI; HIGUCHI, 2010, p. 120). 

  

Yano e Alencar (2010) descrevem que o conflito de agência depende do tipo de 

acionista controlador. Tal ponto merece posição de destaque neste estudo: 

 

Nos casos em que o acionista controlador seja uma Pessoa Jurídica, este 
pode exercer influência para que a empresa utilize a forma de distribuição 
mais vantajosa para si – no caso, pagamento de dividendos – em 
detrimento dos interesses dos demais acionistas, em uma clara situação de 
conflito de agência entre acionistas controladores e não controladores 
(YANO; ALENCAR, 2010, p..2) 

 

Nota-se nestes casos que quando o acionista controlador é pessoa física torna-se 

vantajosa sua remuneração por meio de JSCP, ao passo que se o controlador for 

pessoa jurídica o recebimento de JSCP torna-se mais oneroso, conforme será 

tratado no adiante em 2.6.  

 

No Quadro 2 apresenta a síntese dos principais aspectos que marcam o controle de 

uma organização cujo acionista controlador se apresenta como uma pessoa jurídica 

versus os minoritários, representados, em sua maioria, por pessoas físicas:  
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Quadro 2 – Conflito de agência entre controladores pessoa jurídica versus acionista minoritário 
pessoa física 

 
Proprietário(s) Controlador(es) P.J. Acionista(s) Minoritário(s) P.F. 

C
O

N
F

L
IT

O
 D

E
 A

G
Ê

N
C

IA
 

Estabelece(m) a política de 
remuneração de acionistas. 

Aceita(m) a modalidade de remuneração proposta 
por não ter(em) influência direta sobre o controle e 
também sobre a alta administração. 

Protege(m) com maior grau seus 
próprios recursos financeiros, agindo 
de forma a atender o que mais lhe 
favoreça. 

Não consegue(m) implantar e determinar a melhor 
forma de remuneração para si próprios. 

Atende(m) aos anseios de uma 
pequena parcela de acionistas 
(somente pessoas jurídicas).  

Não é/são atendido(s) na maioria das vezes com a 
remuneração de JSCP, haja vista que se o controle 
estiver nas mãos de pessoas jurídicas a maior parte 
da remuneração tende a ser por meio de 
dividendos. 

Por não utilizar(em) em larga escala a 
remuneração por meio de JSCP, 
pagam mais tributos do que de fato 
deveriam, analisando a gestão sob a 
ótica da fonte pagadora. (Redução 
do valor da empresa) 

Pleiteia(m) remuneração por meio de JSCP mas 
recebem, em sua maioria, remuneração por meio de 
dividendos. Mesmo com a retenção na fonte de 15% 
teria um benefício fiscal médio de 34% o que 
acarretaria em um acréscimo patrimonial de 19% 
(Aumento do valor da empresa) 

O(s) controlador(es), via de regra, 
detém/detêm o maior número de 
informações gerenciais e tem/têm o 
poder de decisão sobre a forma de 
remuneração. Todavia deve(m) 
respeitar a política formal de 
remuneração já estabelecidas e os 
dividendos mínimos obrigatórios 
estabelecidos pela legislação vigente. 

Em geral, não possui/possuem informações 
suficientes para exigir uma conduta melhor dos 
controladores. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O Quadro 2 mostra que o controlador detém, além da gestão sobre a empresa, 

meios de tomar as decisões que mais lhe favoreça sob os aspectos tanto financeiros 

quanto tributários. Nesse sentido, torna-se evidente a fragilidade dos acionistas 

pessoas físicas (quando minoritários) sobre a forma de remuneração de seus lucros, 

aceitando, então, na maioria dos casos, a prática de dividendos, e não a técnica de 

JSCP. Nesse sentido, dependendo da situação em que o investidor encontra-se 

inserido, pode ocorrer diminuição ou aumento do valor da empresa por questões 

meramente fiscais e tributárias.  

 

Para Assaf Neto (2010), o conflito de agência poderia ser diminuído se observasse o 

seguinte critério:  

 

Se todos os agentes tivessem acesso as mesmas informações, ou seja, se 
as informações fossem simétricas, os problemas de agentes poderiam ser 
minimizados. Todos saberiam dos fatos e as expectativas dos grupos se 
tornariam mais homogêneas (ASSAF NETO, 2010, p. 31).  
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É nesse sentido que torna-se oportuno trazer o instituto do JSCP com um viés 

tributário. Em sua essência, pode-se perceber que os conflitos de agência incorrem 

em razão de interesses distintos de acionistas. Tais interesses, inegavelmente, 

envolvem importantes técnicas de planejamento tributário, conforme será tratado a 

seguir.  

 

2.4 O JSCP à luz do planejamento tributário 

 

Alinhados ao pagamento de JSCP, Ferreira, Silva e Dani (2007) ensinam que o 

planejamento deve ser considerado como a principal função da administração, 

determinando seus objetivos, fazendo previsões e realizando tomadas de decisões 

em busca de mecanismos estratégicos. Tais mecanismos, para serem eficazes, 

devem ser direcionados para o benefício tanto das empresas quanto de seus 

acionistas. 

 

Malaquias et al. (2007, p. 43) descrevem que “um planejamento tributário adequado 

deve englobar o interesse da empresa juntamente com os de seus proprietários”. 

Nesses termos, o pagamento por meio de JSCP encontra-se alinhado e motivado 

pela competitividade empresarial aqui exposta. Contudo, Ferreira, Silva e Dani 

(2007) ensinam que tal competitividade empresarial não deve se limitar à redução de 

custos de mão de obra e de materiais. É preciso considerar também os encargos 

tributários das decisões e dos planejamentos realizados, conforme será tratado 

adiante.  

 

2.4.1 O Planejamento Tributário – Aspecto Introdutório e conceitual de tal 
prática vinculado ao JSCP 

 

Em se tratando da prática remuneração de acionistas por meio de JSCP como uma 

espécie de diminuição de recolhimento de tributos, Yano e Alencar (2010) 

descreveram que desde 1995 a utilização de tal dispositivo legal foi e continua 

sendo ligada à economia tributária. Nestes termos, serão apresentados alguns 

conceitos sobre planejamento tributário como forma de subsidiar e elucidar melhor o 

tema em questão. 
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Em consonância com a prática de remuneração de acionistas por meio de JSCP, 

Mendes, Silva e Niyama (2011) ensinam que o planejamento tributário pode ser visto 

como uma espécie de estudo das alternativas lícitas, ou seja, dentro da lei, com 

vistas a encontrar uma solução menos onerosa no âmbito tributário para as 

empresas e para seus sócios.  

 

Segundo Ferreira, Silva e Dani (2007), o planejamento tributário pode ser entendido 

pelos atos ou fatos que objetivam evitar o aparecimento da obrigação tributária, sem 

a prática de dolo ou fraude. Tal planejamento também é conhecido pela economia 

tributária e fiscal como poupança fiscal, elusão, evasão legal, evasão legítima e/ou 

evasão lícita.  

 

Mendes, Silva e Niyama (2011) ensinam que o planejamento tributário pode ser uma 

forma preventiva de gestão. Para os autores, devem-se projetar atos e fatos 

administrativos, com o objetivo de informar quais são os ônus tributários em cada 

uma das operações legais praticadas pelas entidades.  

 

Este também foi o entendimento de Oliveira et al. (2011), para quem o planejamento 

tributário busca alternativas nos limites legais e nas formas lícitas de economia 

tributária antes da ocorrência do fato gerador. Seria o mesmo que proporcionar ao 

contribuinte uma opção que lhe ofereça o menor ônus tributário possível.  

 

Lagioia, Libonati e Maciel (2008) mencionam que a adoção de pagamento aos 

acionistas por meio de JSCP torna-se mais adequado para reduzir a carga tributária, 

aproveitando-se a empresa do benefício fiscal que a legislação vigente oferece e 

fazendo com que o gestor tributário cumpra seu dever de diligência, conforme será 

abordado a seguir. 

 

2.4.2 O Planejamento Tributário e o Dever de Diligência do Administrador  

 

Pelo que já foi exposto até o momento, o pagamento de acionistas por meio de 

JSCP, e não por meio de dividendos pode representar alguma vantagem tributária 

para a fonte pagadora. Todavia, deixou evidente que tal vantagem pode gerar 

conflitos de interesses e de agentes. Nesses termos, o que se propõe a discutir 
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nesse tópico transcende um pouco o aspecto tributário puro e simples. Ou seja, 

tentar-se-á reproduzir uma obrigação imposta ao administrador para que este 

busque o menor ônus possível para a empresa. 

 

O dever de diligência tributária, para Oliveira et al. (2011, p. 19), é definido como 

“uma forma lícita de reduzir a carga fiscal, o que exige alta dose de conhecimento 

técnico e bom senso dos responsáveis pelas decisões estratégicas no ambiente 

corporativo”. Os autores também mencionam que sua prática requer “estudo prévio 

à concretização dos fatos administrativos, dos efeitos jurídicos, fiscais e econômicos 

de determinada decisão gerencial, com o objetivo de encontrar a alternativa legal 

menos onerosa para o contribuinte”.  

 

Ribeiro et al. (2011) ensinam que as empresas devem sempre atentar para a alta 

competitividade do mercado e que a realização do planejamento tributário jamais 

poderá ser desprezada, mesmo quando o propósito final seja a remuneração de 

acionistas.  

 

Segundo Santos e Schmidt (2011) as atitudes dos gestores devem retratar uma 

ação empresarial legítima, para que as empresas harmonizem suas transações 

futuras, com o objetivo de excluir, minimizar ou adiar o débito fiscal, evidenciando, 

assim, uma posição de vanguarda estratégica nas organizações. 

 

Chaves (2009, p. 5), tratou esse tipo de operação legítima como “o processo de 

escolha de ação, não simulada, anterior à ocorrência do fato gerador, visando direta 

ou indiretamente à economia de tributos”. Entretanto, para Andrade Filho (2008), tais 

ações não se restringe ao que Chaves descreveu. O autor reconhece esse tipo de 

conduta como um dever legal de ação do administrador, o qual se encontra 

disciplinado no artigo 153 da própria Lei 6.404/76, conhecida "Lei das SAs". No 

referido dispositivo, determina-se que a ação do administrador deve estar em 

consonância com a preservação do patrimônio da empresa. Neste sentido o 

dispositivo legal citado a seguir:  

 

Dever de Diligência 
Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de 
suas funções, o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma 
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empregar na administração dos seus próprios negócios (BRASIL, 1976, p. 
1). 

 

Para Oliveira et al (2011), o gestor de tributos deve conhecer com minúcias os 

seguintes aspectos da legislação tributária:  

 

. as situações que envolvam possível crédito tributário, principalmente com 

relação aos chamados impostos não cumulativos; 

. as situações em que é possível o diferimento (postergação) do recolhimento 

dos impostos; 

. as despesas e provisões dedutíveis da receita legalmente permitidas; 

. as lacunas deixadas pela legislação, atentando sempre para as mudanças 

nas normas e seus impactos. 

 

Nesse sentido, destaca-se que, antes de ser uma faculdade, o planejamento fiscal é 

uma obrigação do administrador, conforme expresso no próprio ordenamento 

jurídico. Além do mais, a conduta eficaz destes gestores influencia a continuidade 

empresarial em busca da perpetuidade negocial, funcional e lucrativa da entidade.  

 

2.4.3 Aspectos da arrecadação tributária nacional e a importância do 
planejamento tributário 

 

A importância de adoção de práticas de planejamento tributário pode ser percebida 

pelo volume expressivo e crescente da arrecadação tributária nacional. Diante da 

elevada carga tributária praticada no Brasil, um dos grandes objetivos das 

empresas, indiscutivelmente, está atrelado ao desenvolvimento de estudos técnicos 

e à criação de ferramentas de gestão para que as entidades possam obter êxito 

quanto à economia lícita de tributos (SANTOS; SCHMIDT, 2011). 

 

Para Gitman (2010, p. 137), “quanto maior o montante de impostos pagos ou a 

pagar, menor será a disponibilidade de recursos financeiros líquidos disponíveis no 

presente ou no futuro projetado”. É por este motivo, ainda segundo o autor, que 

torna-se necessária a adoção de práticas gerenciais com vistas à maior geração de 

fluxo de caixa para as empresas. 
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Para se ter uma ideia da arrecadação tributária brasileira em 2012, foram recolhidos 

aos cofres públicos importância superior a 1,5 trilhão de reais (TAB.1). Como 

divulgados pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT) (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO, 2012, p. 1). 

 

Tabela 1 - Impostômetro - arrecadação tributária nacional 

Impostômetro no período de 2012 

Brasil: Isto é quanto o brasileiro pagou de tributos de 01/12/2012 a 31/12/2012 

Trilhões Bilhões Milhões Mil Reais Centavos 

1 556 325 090 920 80 

Fonte: IBPT (2012, p.1) 

 

Outro dado importante divulgado pelo IBPT demonstra que o Brasil, pelo quinto ano 

consecutivo, alcançou mais cedo a marca de arrecadação de R$ 1.000.000.000,00 

(um trilhão de reais) (TAB. 2).  

 

Tabela 2 - Marca do trilhão 

IMPOSTÔMETRO 
 

R$ 1 TRILHÃO 

Ano  Dia e mês Dias a menos que o ano anterior 

2008 13 de dezembro    

2009 06 de dezembro  7 dias  

2010 18 de outubro  49 dias  

2011 13 de setembro 35 dias  

2012 29 de agosto  15 dias  
Fonte: IBPT (2012, p.1) 

 

Em se tratando de planejamento tributário, Moreira (2010) ensina que o recolhimento 

de tributos somente poderá ser diminuído se o sujeito passivo agir antes da 

ocorrência do fato gerador. Dessa forma, a ação desse sujeito (contribuinte) teria por 

finalidade de evitar, retardar ou minorar o recolhimento de tributos aos cofres 

públicos. Mas ressalta-se que a diminuição de encargos tributários possui limites e 

diretrizes que devem sempre ser observados. Tais limites encontram-se divididos 

por uma linha tênue que separa a licitude da ilicitude, aspecto que fará parte desta 

análise nos próximos tópicos.  
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2.4 4 Limites Legais da Economia de Tributos: Distinção entre Elisão e Evasão 
Fiscal  

 

Em se tratando de limites legais da economia de tributos, torna-se adequado, 

preliminarmente, fazer a distinção entre as expressões elisão fiscal e evasão fiscal. 

Segundo Martins e Sebben (2011), tais palavras são antagônicas, haja vista que a 

primeira assemelha-se aos aspectos legais e de licitude, enquanto a segunda 

remete á prática de atos ilícitos relativos à conduta fiscal. Para os autores, na elisão 

há critério de licitude pelos meios empregados para que se evite o fato gerador de 

tributos. Estes, por sua vez, diferem-se da evasão fiscal, uma vez que esta nada 

mais é do que uma espécie de fuga do cumprimento da obrigação tributária pelos 

meios da fraude ou simulação. 

 

Alinhados a esse entendimento, Oliveira et al. (2011) descrevem um conceito 

corrente na doutrina de que evasão fiscal corresponde ao objetivo do contribuinte de 

eliminar, reduzir ou postergar o recolhimento de tributo após a ocorrência do fato 

gerador. Em contrapartida, a elisão fiscal pode ser vista como uma atitude lícita, que 

objetiva evitar, minimizar ou adiar a ocorrência do próprio fato gerador. 

  

Machado (2010, p. 138) menciona que "não há uniformidade na doutrina sobre tais 

conceitos de evasão e elisão fiscal". O autor descreve a palavra evasão como “a 

forma ilícita de fugir ao tributo” que, pela sua ilicitude, não pode ser acobertada pelo 

direito. Entretanto, a elisão serve para “designar a forma lícita de praticar essa 

mesma fuga”, porém dentro dos ditames legais. 

 

Segundo Amaral (2007a), a elisão fiscal engloba procedimentos previstos no 

ordenamento jurídico ou que não estejam vedados por ele. Não sendo essa forma 

de redução vedada (lícita), a fazenda pública deverá respeitá-la.  

 

O Quadro 3 destaca as principais diferenças entre elisão e evasão fiscal 
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Quadro 3 - Elisão fiscal e evasão fiscal  

Sonegação Fiscal 
(Evasão Fiscal) 

Elisão Fiscal 
(Planejamento Tributário) 

* Ilegal (contrário às leis) * Legal  

* Passível de sanção penal (crime de 
sonegação fiscal)  * Não é passível de sanção  

* Medida adotada após a ocorrência do fato 
gerador. 

* Medida adotada antes da ocorrência do 
fato gerador.  

* Deve ser combatida  * Deve ser estimulada  

Fonte: Adaptado de Amaral (2007b, p. 7) 

 

Ainda segundo o referido autor, a elisão fiscal é extremamente complexa, pois deve-

se investigar se o ato praticado ou a conduta adotada pelo contribuinte não se 

encontram contrários ao direito. Para tornar a questão ainda mais difícil, o Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) desqualifica as ações de redução 

tributária caso seja a única e exclusiva intenção do contribuinte escapar do tributo. O 

referido órgão passou a exigir uma espécie de propósito negocial e/ou motivação 

econômica para aprovar as práticas de planejamento tributário no âmbito do território 

nacional.  

 

Alinhados com estes conceitos de propósito negocial, Borges e Meirelles (2009) 

apresentam a doutrina do business purpose (abuso da intenção negocial), que se 

desenvolveu de forma mais expressiva na Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, 

Austrália e Suécia. Tal entendimento, segundo os autores, fez com que o 

contribuinte se afastasse do propósito mercantil de suas atividades tão somente 

para obter benefícios fiscais. Esta “falta” negocial permite que a operação seja 

desconsiderada para fins tributários quando há carência de propósito comercial ou 

empresarial, se a única ou predominante razão foi a elisão de tributos. Mas a grande 

questão é que alguns doutrinadores do direito já entendem que a economia do 

tributo pura e simplesmente já é, portanto, o propósito mercantil. Entretanto, à falta 

de propósito negocial, para Borges e Meirelles (2009), a elisão fiscal é considerada 

como transação genuína e legal na aparência, mas que em sua essência envolve 

estruturas tributárias falsas, acarretando, assim, uma violação indireta à lei. 
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Para Torres (2000), o contribuinte possui ampla liberdade para traçar sua estratégia 

com vistas a incorrer em um menor recolhimento de tributos. Contudo, tal estratégia 

deve respeitar alguns limites, de tal forma que não haja abuso de direito. No caso do 

JSCP, desde que respeitadas a legislação vigente e suas regras de pagamento, não 

há que se falar em abuso de direitos ou de falta de motivação econômica. O autor 

também descreve que o fisco não pode ultrapassar o limite da razoabilidade para 

aproveitar a indeterminação dos conceitos abertos para ofender os valores da justiça 

e da segurança jurídica. 

  

Isso posto, torna-se evidente a dificuldade de se distinguir uma situação de 

planejamento tributário envolvendo elisão fiscal daquela de evasão de tributos, como 

também a de definir se a ação do gestor tributário com vistas à redução de tributos 

por si só já é uma espécie de propósito negocial e de motivação econômica 

devidamente válidos e que deveriam ser aceitos pelo CARF. 

 

2.4.5 Ferramentas de gestão e sua importância para o planejamento tributário 

 

Para Ferreira, Silva e Dani (2007), a carga tributária do Brasil, quando comparada 

com a de outros países, é elevada e representa uma parcela significativa do ônus 

das empresas aqui situadas. Nesse sentido, os autores abordam a necessidade de 

promover um melhor gerenciamento dos fluxos financeiros, com base em práticas de 

controladoria e, também, com a adoção de melhor técnica no tocante aos tributos. 

Somente assim as empresas poderão reduzir, postergar ou extinguir determinado 

fato gerador, para que não haja o nascimento da obrigação tributária inerente a 

determinadas condutas do contribuinte.  

 

Os referidos autores também descrevem que a entidade pode utilizar o 

planejamento tributário ou a elisão fiscal com finalidade de gerenciar melhor os 

aspectos operacionais e financeiros da empresa. O Quadro 4 demonstra as funções 

que a controladoria deve exercer, auxiliando os administradores na adoção de um 

planejamento tributário adequado. 
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Quadro 4 - Funções da controladoria no planejamento tributário 

  Função da Controladoria 
Contribuições para o 

planejamento tributário  

Planejamento Elaborar os objetivos e 
metas. 

* Definir as formas de execução. 
* Identificar os métodos tributários 
possíveis. 
* Identificar o fato gerador no 
IRPJ e CSLL. 

Controle  Executar e controlar os 
planos estabelecidos. 

* Avaliar atitudes para correção.                     
* Alterar planejamento quando 
necessário. 
* Controlar os impostos e 
contribuições. 
* Acompanhar o fato gerador.                                    
* Diagnosticar a postergação, 
redução e extinção de tributos. 

Contabilidade 

Delinear, estabelecer e 
manter o sistema de 

contabilidade gerencial e 
financeira. 

* Efetuar retenções dos tributos.                         
* Calcular os tributos.                              
* Gerar relatórios gerenciais.                   
* Gerar informações para os 
relatórios societários. 

Informação  
Preparar, analisar e 

interpretar os resultados 
financeiros.  

* Interpretar e dominar a 
legislação vigente e suas 
alterações. 
* Aprimorar métodos existentes 
de planejamento. 
* Interpretar relatórios emitidos 
pela contabilidade.  

Fonte: Adaptado de Ferreira, Silva e Dani (2007, p. 35) 

 
Os autores esclarecem que a complexidade do sistema tributário nacional exige 

flexibilidade de atuação e revisões periódicas do planejamento, de modo a ajustar-se 

às alterações da legislação tributária e societária, que são constantes. 

 
Outro ponto importante destacado por Oliveira (2009) é que o direito de se auto 

organizar corrobora com a ideia da liberdade do contribuinte de exercer seu próprio 

negócio. Dessa forma, tal exercício de autogestão deve ater-se às práticas menos 

onerosas sob o aspecto fiscal e sob o prisma do planejamento tributário lícito. 

 
Corroborando com Oliveira (2009), Martins e Sabben (2011) descreveram de forma 

bastante elucidativa o que vem a ser planejamento tributário:  

 

Trata-se, enfim, de uma técnica em que devem ser considerados aspectos 
jurídicos, contábeis, societários e financeiros, a qual envolve a verdadeira 
busca por caminhos tributariamente menos onerosos, bem como a 
racionalização das operações empresariais e a transparência que, por sua 
vez, não guarda relação com a fraude ou a realização de negócios 
simulados 
 
Logo, uma concepção jurídica para planejamento tributário é obtida a partir 
do conceitual dos institutos elisão e evasão fiscal, pois o primeiro é tido 
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como sinônimo e o segundo, como seu antagônico, respectivamente a 
conduta lícita ou ilícita do contribuinte na tentativa de reduzir o custo 
tributário (MARTINS; SABBEN, 2011, p. 82). 

 

Diante de todo o exposto e com base nos conceitos aqui descritos sobre o JSCP e 

seu vínculo com planejamento tributário, serão delimitadas na próxima seção 

questões mais específicas que envolvem a origem da prática do JSCP, suas raízes 

e seus impactos tributários existentes. Estes, por sua vez, serão pautados sob a 

ótica tanto das empresas fontes pagadoras de tais recursos como dos recebedores 

de tal remuneração.  

 

2.5 O instituto do JSCP, a redução da iniquidade fiscal e o custo de  
      oportunidade  

 

Com o advento da Lei 9.249/95, segundo Horita et al. (2011), as empresas 

tributadas pelo regime de lucro real passaram a ter a possibilidade de remunerar 

seus acionistas, sócios ou titulares por meio dos juros sobre o capital próprio 

(JSCP). Nota-se que a prática do JSCP substituiu em parte o que Damodaran (2004) 

considerou como a principal forma de remuneração de acionistas pelas companhias 

abertas, isto é, os dividendos. Nesse sentido, vale a pena descrever que, embora a 

remuneração por meio de dividendos seja a principal e a mais comum no meio 

empresarial, começou, a partir da promulgação da referida lei, a dividir espaço com 

a técnica de remuneração de acionistas por meio dos juros sobre capital próprio. 

 

Tal técnica, segundo Santos (2007 p. 36), “veio para tentar reduzir uma iniquidade 

fiscal muito séria com a extinção da correção monetária dos balanços”. Martins 

(2004) ensina que tal ferramenta não se deu em face de uma liberalidade por parte 

do governo, mas de uma tentativa razoável de reduzir essa iniquidade fiscal em 

decorrência da extinção da correção monetária de balanço.   

 

2.5.1 Redução da iniquidade fiscal em face a extinção da correção monetária 
de balanço  

  
 

Malaquias et al. (2007) mencionam que após a sanção da Lei 9.249/95, mesmo com 

a extinção da correção monetária dos balanços para fins fiscais, a perda monetária 

encontrava-se ainda elevada para ser simplesmente desprezada.  



Para Leites e Zani (2008

ordenamento jurídico, em função da perda do poder aquisitivo da moeda de 

determinado período e, consequentemente

balanço a partir do ano calendário

 

Não obstante tal situação,

pagamento na modalidade de JSCP foi um “meio encontrado pelo governo para 

evitar um possível aumento da carga tributária incidente sobre as empresas”. Dessa 

forma, passou a ser de entendimento comum que o pagamento do JSCP e

consequentemente, a dedução da base de cálculo do lucro real e da contribuição 

social seriam uma espécie de compensação pelas mudanças das regras contábeis e 

dos patamares da inflação.

 
Para Santos (2007 p. 34), a alta inflação existente até meados de 1994 havia sido 

reduzida com a chegada do Plano Real, mas não totalmente eliminada. Veja 

GRAF. 2, com foco principal no ano de 1995, data da instituição do JSCP como 

forma de remuneração de aci

 
Gráfico 2 

Fonte: G1 Economia (2011, p. 1)
 
Nesse contexto, Santos

reduções bastante significativas e muito mais duradouras do que as atingidas em 

planos anteriores”, ao passo que em meados de junho de 1994 a taxa de inflação no 

período, antes da implantação do 

mês e no período posterior à implantação do referido plano a inflação representava 

uma perda média da moeda

3).   

22,41%

9,56%
5,22%

1,66%

8,94%

1995 1996 1997 1998 1999

Zani (2008), os valores pagos a título de JSCP foram autorizados pelo 

ordenamento jurídico, em função da perda do poder aquisitivo da moeda de 

determinado período e, consequentemente, da suspensão da correção monetária de 

balanço a partir do ano calendário de 1996. 

situação, Iudícibus et al. (2010, p. 371) ensinam que a adoção do 

pagamento na modalidade de JSCP foi um “meio encontrado pelo governo para 

evitar um possível aumento da carga tributária incidente sobre as empresas”. Dessa 

, passou a ser de entendimento comum que o pagamento do JSCP e

a dedução da base de cálculo do lucro real e da contribuição 

social seriam uma espécie de compensação pelas mudanças das regras contábeis e 

patamares da inflação. 

Santos (2007 p. 34), a alta inflação existente até meados de 1994 havia sido 

reduzida com a chegada do Plano Real, mas não totalmente eliminada. Veja 

com foco principal no ano de 1995, data da instituição do JSCP como 

forma de remuneração de acionistas, mostra o índice IPCA no período:

Gráfico 2 - Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)

G1 Economia (2011, p. 1) 

Nesse contexto, Santos (2007, p. 34) descreve que “os níveis de inflação tiveram 

reduções bastante significativas e muito mais duradouras do que as atingidas em 

ao passo que em meados de junho de 1994 a taxa de inflação no 

período, antes da implantação do Plano Real, chegava aos patamares de 50% ao 

mês e no período posterior à implantação do referido plano a inflação representava 

da moeda, aproximadamente, na casa dos 2,

8,94%
5,97% 7,67%

12,53%
9,30% 7,60% 5,69%

3,14% 4,45% 5,90%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

IPCA acumulado por ano

47 
 

os valores pagos a título de JSCP foram autorizados pelo 

ordenamento jurídico, em função da perda do poder aquisitivo da moeda de 

da suspensão da correção monetária de 

371) ensinam que a adoção do 

pagamento na modalidade de JSCP foi um “meio encontrado pelo governo para 

evitar um possível aumento da carga tributária incidente sobre as empresas”. Dessa 

, passou a ser de entendimento comum que o pagamento do JSCP e,  

a dedução da base de cálculo do lucro real e da contribuição 

social seriam uma espécie de compensação pelas mudanças das regras contábeis e 

Santos (2007 p. 34), a alta inflação existente até meados de 1994 havia sido 

reduzida com a chegada do Plano Real, mas não totalmente eliminada. Veja o 

com foco principal no ano de 1995, data da instituição do JSCP como 

o índice IPCA no período: 

Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) 

 

descreve que “os níveis de inflação tiveram 

reduções bastante significativas e muito mais duradouras do que as atingidas em 

ao passo que em meados de junho de 1994 a taxa de inflação no 

ava aos patamares de 50% ao 

mês e no período posterior à implantação do referido plano a inflação representava 

na casa dos 2,0% mensais (TAB. 
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Tabela 3 - Índice de Preços ao Consumidor Amplo- IBGE  

DATA % MENSAL 1994  DATA % MENSAL 1995 

jan/94 41,31% jan/95 1,70% 

fev/94 40,27% fev/95 1,02% 

mar/94 42,75% mar/95 1,55% 

abr/94 42,68% abr/95 2,43% 

mai/94 44,03% mai/95 2,67% 

jun/94 47,43% jun/95 2,26% 

jul/94 6,84% jul/95 2,36% 

ago/94 1,86% ago/95 0,99% 

set/94 1,53% set/95 0,99% 

out/94 2,62% out/95 1,41% 

nov/94 2,81% nov/95 1,47% 

dez/94 1,71% dez/95 1,56% 
Fonte: IBGE (2013) 

Ainda segundo Santos (2007, p. 34), a Lei 9.249/95 regulamentou o JSCP, mas não 

inovou, já que a Lei 6.404/76, conhecida também por "Lei das Sociedades 

Anônimas", em seu artigo 179, já disciplinava a possibilidade de as empresas 

remunerarem seus acionistas por meio de juros quando ocorriam investimentos para 

a formação de resultado de mais de um exercício social. 

  

No tocante à revogação da correção monetária para as contas do patrimônio líquido, 

Ness Júnior e Zani (2001) declaram: 

   

Até 31 de dezembro de 1995, os valores do patrimônio líquido eram objeto 
de correção monetária. A sistemática de correção monetária foi revogada, a 
partir de 01 de janeiro de 1996, pelo artigo 4º da Lei 9.249/95, em 
consonância com os objetivos de desindexação da economia, fixados com o 
Plano Real (NESS JÚNIOR; ZANI, 2001, p. 92).  

 

Os mesmos autores também mencionam que a prática de remuneração por meio de 

JSCP foi implantada com a finalidade precípua de minorar os efeitos sobre os 

patrimônios das empresas em decorrência da extinção da referida correção 

monetária.  

 

Segundo Santos (2007, p. 34), “o país voltava a experimentar taxas de inflação que 

havia vivido no final dos anos 1960 e início dos anos de 1970”. Para o autor,  

“mesmo não tendo eliminado completamente o processo inflacionário, em dezembro 
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de 1995, foi editada a Lei 9.249/95, com vigência a partir de janeiro de 1996, 

conforme a seguir:   

 

Art. 4º. Fica revogada a correção monetária das demonstrações financeiras 
de que tratam a Lei no. 7.799, de 10 de julho de 1989, e o art. 1º da Lei no. 
8.200, de 28 de junho de 1991. 
 
Parágrafo único. Fica vedada a utilização de qualquer sistema de correção 
monetária de demonstrações financeiras, inclusive para fins societários 
(BRASIL, 1995, grifo nosso). 

 

Ao abordar a diminuição dos impactos no patrimônio das empresas, os autores 

mencionam que a inflação diminuiu de forma significativa, mas, como ainda existia, 

mesmo que houvesse diminuição das perdas de capital com base em seus efeitos, 

não havia que se falar em extinção dos reflexos negativos com os números 

apresentados nos balanços patrimoniais. Nesse contexto, descreve ainda que a 

perda do poder de compra da moeda não deveria ser considerada não só no cálculo 

dos impostos, como também para efeito de distribuição de dividendos (SANTOS, 

2007). 

   

Nota-se que o entendimento sobre tal remuneração foi corroborado por diversos 

autores. Leites e Zani (2008) descrevem que a autorização para se remunerar os 

acionistas por meio de JSCP também advinha de um propósito de compensar as 

perdas ainda existentes (ou pelo menos em parte), em face da inexistência de 

mecanismo de indexação. 

  

A Lei 9.249/95, segundo Santos e Salotti (2008), instituiu a criação dos JSCP como 

forma de compensar o fim da correção monetária das demonstrações contábeis. Tal 

compensação, segundo Yano e Alencar (2010), era uma maneira de se ter um 

ganho fiscal atrativo tanto para as empresas quanto para os acionistas. 

 

Outra importante mudança no tocante à extinta correção monetária de balanço, 

segundo Santos (2007, p. 35), é que “a legislação impediu qualquer possibilidade de 

as empresas buscarem, através de suas assembleias de acionistas, mecanismos 

legais para cálculo e pagamento de dividendos a partir de resultados que 

considerem os efeitos da perda de poder aquisitivo da moeda”. Ficou evidente a 

inovação do tratamento fiscal e tributário a ser adotado na época referente ao 
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controle da inflação. A técnica adotada pelas empresas (fonte pagadoras), além de 

remunerar os acionistas por meio de juros (JSCP), trouxe a vantagem de facilitar o 

reconhecimento dos valores pagos, classificando-os como despesas dedutíveis para 

efeito de cálculo do imposto de renda e da contribuição social e, certamente, estes 

efeitos serão ponto de análise deste estudo.  

 

Esse também foi o entendimento de Corso, Kassai e Lima (2010), que atribuíram o 

JSCP a uma modalidade de pagamento em face do valor investido, classificando os 

valores pagos como despesa dedutível da base de cálculo do imposto de renda e da 

contribuição social da pessoa jurídica fonte pagadora de tais recursos. Porém, 

segundo os autores, tais pagamentos não poderiam ser realizados de qualquer 

forma ou sem nenhum tipo de critério. Eles estariam condicionados também à 

existência prévia de lucro na empresa.  

 

Ness Júnior e Zani (2001) descrevem que no cálculo de juros sobre o capital próprio 

deveriam ser considerados os valores pagos como uma espécie de despesa 

financeira, o que influenciaria a base de cálculo do Imposto de Renda e da 

Contribuição Social, reduzindo, consequentemente, o valor a recolher sobre tais 

tributos.  

 

Por essa razão, segundo Futema, Basso e Kayo (2009), quando se fala em política 

de remuneração de investidores, torna-se viável a possibilidade de se praticar tais 

pagamentos por meio de JSCP, haja vista que eles além de cumprirem o propósito 

de remuneração são também reconhecidos como despesa financeira, por incorrerem 

em custo de oportunidade; ou seja, valores estes investidos em determinada 

atividade produtiva pelos acionistas, conforme será tratado a seguir.  

 

2.5.2 O JSCP e sua ligação com o custo de oportunidade  

 

Após a abordagem compreendendo a instituição do JSCP como forma de redução 

da iniquidade fiscal, torna-se oportuno traçar neste tópico o liame entre o JSCP e o  

custo de oportunidade, para melhor compreensão do tema. 
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Malaquias et al. (2007) ensinam que a adoção do JSCP como forma de 

remuneração é uma espécie de compensação aos acionistas pelos recursos 

próprios investidos em determinada atividade produtiva, relacionando tal situação ao 

conceito de custo de oportunidade. Isso significa que se um acionista investir 

dinheiro em uma atividade empresarial qualquer ele se utiliza de uma escolha, a 

qual acarretará na renúncia de outra opção disponível. Tal renúncia pode ser mais 

bem entendida quando invocada a explicação da teoria da contabilidade em si, 

conforme a seguir:  

 

A teoria da Contabilidade discute há bastante tempo o conceito de custo de 
oportunidade, que, na Ciência Econômica, de forma bastante simplificada, 
significa quanto poderia ser ganho com a utilização alternativa do capital ou 
outro fator produtivo. Assim, o “lucro econômico” de determinada decisão de 
investimento poderia ser medido de maneira mais correta, se, do resultado 
da aplicação, houvesse a dedução da parcela correspondente ao lucro que 
teria que ser obtido (OLIVEIRA et al, 2011, p. 256).  

 

Santos (2007) também descreve que os diversos conceitos utilizados para definir os 

juros sobre o capital próprio têm suas raízes calcadas no custo de oportunidade. 

Lagioia, Libonati e Maciel (2008) descrevem que o objetivo de se utilizar o JSCP 

seria nada menos que remunerar o capital investido pelo tempo em que ficou à 

disposição da empresa, abrindo mão de outra modalidade de investimentos. 

 

Atkinson et a.l (2000) ensinam que custo de oportunidade é uma espécie de lucro 

não auferido pelo sacrifício de uma alternativa ao invés de outra. Já para Martins 

(1996) o custo de oportunidade significa o quanto alguém deixou de ganhar por ter 

adotado uma alternativa em vez de outra. Nesse mesmo sentido, o autor descreve 

que o custo de oportunidade é como se fosse uma escolha de alguém em fazer 

determinado investimento quando poderia investir em outra atividade. Dessa forma, 

sua decisão de investimento em um negócio qualquer representa o custo de 

oportunidade do quanto deixou de ganhar por não investir em outro. 

  

Gitman (2010), aborda o custo de oportunidade como possível fluxo de caixa a ser 

realizado por meio do melhor uso alternativo de um ativo pertencente à empresa. 

Para o autor, tal custo deve ser incluído como saída de caixa quando se estiver 

elaborando determinado projeto de investimentos. Seu entendimento é corroborado 

por Lipsey e Steiner (1969), que definem o custo de oportunidade como o custo de 
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se utilizar alguma coisa num empreendimento específico versus o melhor uso 

alternativo, avaliando a decisão tomada e a renúncia obrigatória da outra opção de 

investimento. 

  

Santos (2007) define custo de oportunidade como a hipótese de melhor alternativa 

que foi deixada de lado ou desprezada, chamando a atenção para o fato de que tal 

conceito exige a existência de duas ou mais alternativas possíveis e excludentes. 

Araújo e Assaf Neto (2003) definem o custo de oportunidade de modo semelhante 

ao de Santos (2007), mas trazem um elemento novo para o caso: não se pode 

deixar de considerar o custo de oportunidade apenas como a melhor alternativa de 

investimento desprezada, mas também deve-se comparar o valor investido com 

opções de mesmo risco.  

 

Alinhados aos conceitos anteriores, Malaquias et al. (2007) definem custo de 

oportunidade como a rentabilidade que poderia ser auferida caso o tomador de 

decisões adotasse uma opção alternativa à que de fato escolheu. Nesse mesmo 

sentido, descrevem conceitos semelhantes ao de Gitman (2010) em que o custo 

representa aquilo que um gestor deixa de receber por não investir nesta alternativa 

disponível. Segundo os autores, o custo de oportunidade tem por foco a valoração 

econômica como uma espécie de trade-offs (troca ou compensação) presentes nas 

escolhas e que, por conseguinte, afetam o valor econômico das empresas e seus 

projetos futuros. 

 

Portanto, o investimento em uma entidade, naturalmente, requer sacrifício de outra 

opção de alocação de recursos, o que faz com que a alternativa desprezada seja o 

custo de oportunidade da alternativa escolhida (MALAQUIAS et al., 2007).  

 

Com base nas considerações aqui realizadas sobre a remuneração do capital 

investido versus a renúncia de outro tipo de investimento e atrelando tal fato à 

extinção da correção monetária de balanço, os aspectos aqui abordados sobre o 

custo de oportunidades terão sua devida importância, para que haja uma melhor 

compreensão do instituto do JSCP e suas particularidades de remuneração, 

principalmente, sobre os aspectos fiscal e tributário.  
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2.6 O tratamento fiscal e tributário do JSCP e suas regras de cálculo   

 

Após o contexto histórico da iniquidade fiscal pela extinção da correção monetária 

de balanço e a relação do JSCP calcada no custo de oportunidade, torna-se 

oportuno adentrar nos aspectos fiscal e tributário de tal técnica, de forma a conhecer 

as limitações impostas pela legislação vigente e a forma de cálculo deste tipo de 

remuneração.  

 

Segundo Santos e Schmidt (2011), para efetuar o cálculo do JSCP, devem-se 

observar as determinações e limitações impostas pelo governo por meio do 

Regulamento do Imposto de Renda (RIR) - RIR/99 -, que as empresas optantes pelo 

regime de tributação do lucro real deverão observar rigorosamente, haja vista que 

em caso de fiscalização tais valores devem ser devidamente demonstrados. 

 

Para Gitman (2010), existem elementos importantes a serem considerados quando 

se trabalha com tributos - ou seja, a base de cálculo e a alíquota correspondente ao 

seu fato gerador. Para melhor entendimento, o autor descreve que a base de cálculo 

é a referência para a aplicação da alíquota, e esta segunda é o operador que se 

aplica sobre a base de cálculo resultando - portanto, no valor de recolhimento do 

tributo.  

 

Entretanto, pode-se dizer que o cálculo não é tão simples. A legislação brasileira faz 

uma distinção entre os regimes tributários existentes no país, não devendo o gestor 

tributário se preocupar apenas com o fato gerador do tributo e sua alíquota 

correspondente. Ou seja, a análise deve ir além deste quesito quando o assunto se 

trata de dedutibilidade fiscal. Segundo Higuchi, Higuchi e Higuchi (2010), 

atualmente, têm-se no Brasil, quatro tipos de regimes de tributação: lucro real 

(trimestral ou anual), lucro presumido, lucro arbitrado e o Simples Nacional os quais 

se encontram descritos a seguir, em linhas gerais, para melhor compreensão deste 

tema. 

 

. Lucro Real - está disciplinado no artigo 247 do Regulamento do Imposto de 

Renda (RIR/99) e é definido da seguinte forma:  



54 
 

Art. 247. Lucro real é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas 
adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas por este 
Decreto (BRASIL, 1999, p. 1).  

 

Para Andrade Filho (2008), o lucro real tem sua matriz no artigo acima citado, 

mas também pode ser entendido pela soma algébrica do lucro líquido do 

período, acrescida das parcelas que não podem ser objeto de dedução legal e 

diminuída das exclusões legais e compensações de prejuízos anteriores por 

ventura existentes. O autor descreve, em linhas gerais, que todos os 

dispêndios realizados pela empresa ou todas as obrigações assumidas para 

aquisições de bens, serviços ou utilidades devem ser considerados dedutíveis 

se forem realizadas com o propósito de manutenção da fonte produtora dos 

rendimentos. Nesses termos, sendo considerados como dedutíveis, tais 

valores implicam a diminuição da base de cálculo dos tributos e, 

consequentemente, menor recolhimento de valores aos cofres públicos.  

 

Ferreira, Silva e Dani (2007), ensinam que a obrigatoriedade de tributação 

pelo lucro real encontra-se estabelecida no RIR/99 em seu artigo 246, e, que 

quando isso ocorre o lucro real deve ser encontrado pelo ajuste do resultado 

do exercício por meio das adições, exclusões e/ou compensações permitidas 

pelo ordenamento jurídico, para obter o lucro tributável.  

 

Disciplina o artigo 14 da Lei 9.718/98: 

 

Art. 14. Estão obrigadas à apuração do lucro real as pessoas jurídicas: 
I - cuja receita total, no ano-calendário anterior seja superior ao limite de R$ 
48.000.000,00 (quarenta e oito milhões de reais), ou proporcional ao 
número de meses do período, quando inferior a 12 (doze) meses; (Redação 
dada pela Lei nº 10.637, de 2002) (BRASIL, 2002, p. 1) 
       
II - cujas atividades sejam de bancos comerciais, bancos de investimentos, 
bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, 
financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades 
corretoras de títulos, valores mobiliários e câmbio, distribuidoras de títulos e 
valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de 
crédito, empresas de seguros privados e de capitalização e entidades de 
previdência privada aberta; 
 
III - que tiverem lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do 
exterior; 
 
IV - que, autorizadas pela legislação tributária, usufruam de benefícios 
fiscais relativos à isenção ou redução do imposto; 
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V - que, no decorrer do ano-calendário, tenham efetuado pagamento 
mensal pelo regime de estimativa, na forma do art. 2° da Lei n° 9.430, de 
1996; 
 
VI - que explorem as atividades de prestação cumulativa e contínua de 
serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção 
e riscos, administração de contas a pagar e a receber, compras de direitos 
creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de 
serviços (factoring). 
 
VII - que explorem as atividades de securitização de créditos imobiliários, 
financeiros e do agronegócio.(Incluído  pela Lei n. 12.249, de 2010). 
(BRASIL, 2010, p. 1) 

 

. Lucro presumido - tem sua base de cálculo para recolhimento de tributos 

determinada mediante a aplicação de percentuais fixados sobre o 

faturamento, conforme disciplina o artigo 15 da Lei 9.249/95. Nessa 

sistemática, podem ocorrer variações dos percentuais, dependendo da 

atividade desenvolvida pela pessoa jurídica. Nesse regime de tributação, é 

importante destacar que as despesas são desconsideradas para efeito de 

dedução da base de cálculo do tributo e tem-se, portanto, a formação da base 

de cálculo destes, mediante a aplicação direta de um percentual que varia de 

1,6% a 32% sobre o faturamento obtido. Segundo Ferreira, Silva e Dani 

(2007), as entidades que não se enquadrarem nas exigências descritas 

anteriormente, conforme o artigo 14 da Lei 9.718/98, para que sejam 

apurados na forma do lucro real, poderão optar pelo regime de tributação com 

base no lucro presumido.  

. Simples Nacional - os tributos são calculados mediante a aplicação de um 

percentual de 4% a 17,42%, também realizados sobre o faturamento auferido 

pela entidade, disciplinado na Lei Complementar 123/2006. Destaca-se que 

os percentuais acima variam em função do valor faturado e da atividade 

empresarial exercida. O Simples Nacional adota a metodologia de cálculo 

semelhante à do lucro presumido, no sentido de que também se 

desconsideram, para efeito fiscal, as despesas incorridas na entidade 

(despesas dedutíveis), para que sejam calculados os tributos de forma direta 

sobre o faturamento (BRASIL, 2006).  

. Lucro arbitrado - é uma espécie de arbitramento do lucro adotado pelo 

fisco. Isso ocorre quando a autoridade fiscal desconsidera os livros contábeis 

por entender que eles não espelham com clareza e realidade o resultado da 
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empresa. Pode também a autoridade fiscal desconsiderar documentos ou 

quando, intimada para prestar esclarecimentos sobre eles e comprovar a 

devida escrituração, a empresa assim não o faz (HIGUCHI; HIGUCHI; 

HIGUCHI, 2010). Para Ferreira, Silva e Dani (2007), a tributação pelo lucro 

arbitrado é admitida somente em casos de lançamentos de ofício, o que, por 

sua vez, é de competência exclusiva do fisco. 

  

Sabe-se que os conceitos de regimes de tributação existente no Brasil encontram-se 

aqui inseridos apenas em linhas gerais, haja vista que estes não fazem parte do 

marco teórico deste estudo. Ressalta-se que estes foram abordados apenas para 

que haja uma melhor compreensão sobre a prática de remuneração de acionistas 

por meio de JSCP e suas benesses fiscais concedidas pelo ordenamento jurídico 

brasileiro. Dessa forma, deve-se entender que tais vantagens abarcam somente 

empresas (fontes pagadoras) que adotem o regime de tributação com base no lucro 

real. Isso ocorre porque os valores pagos aos acionistas pela modalidade de juros 

são reconhecidos como despesas financeiras (despesas dedutíveis), diminuindo, 

então, a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social da fonte 

pagadora. Importante salientar que a apuração de tributos pelo regime tributário do 

lucro real deve considerar todas as receitas e despesas, como também as inclusões 

e exclusões para a formação de sua base de cálculo. Nesse sentido, conforme 

ensinam Leites e Zani (2008, p. 2), o JSCP traz benefícios às empresas, pois podem 

ser considerados como despesas financeiras e são dedutíveis para fins de tributação 

da pessoa jurídica. Dessa forma, os juros pagos diminuem a base de cálculo do 

imposto de renda e da contribuição social quando a fonte pagadora for tributada pelo 

lucro real (grifo nosso). 

 

Foi esse o entendimento também de Santos (2007), que, por sua vez, descreve que 

a Lei 9.249/95 disciplinou como regra que o reconhecimento dos juros pagos na 

forma de JSCP, para que possam ser dedutíveis no resultado da entidade (fonte 

pagadora), esta deve estar inserida na sistemática do lucro real, tão somente. O 

autor também ensina que, dependendo da empresa e de seu regime de tributação, 

pode o JSCP não valer como despesas operacionais, cabendo uma análise de cada 

caso específico. 
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Andrade Filho (2008) descreve que o pagamento de JSCP não fica adstrito somente 

ao regime de tributação (lucro real), cuja prática deve ser precedida de uma análise 

e da realização de alguns cálculos sobre as contas do patrimônio líquido, 

observando, obrigatoriamente, a limitação da variação da taxa de juros de longo 

prazo (TJLP). Segundo o autor, no regulamento do imposto de renda (RIR/99) 

encontram-se disciplinadas as regras sobre a dedutibilidade de juros sobre capital 

próprio. Uma delas condiciona seu pagamento à existência prévia de lucros. Estes, 

por sua vez, devem ser computados antes da dedução dos próprios juros a serem 

pagos. De outro modo, a fonte pagadora deverá possuir lucros acumulados e/ou 

reservas de lucros devidamente demonstrados em balanços. Tais valores deverão 

ter montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou 

creditados.  

 

Para melhor compreensão sobre a TJLP, esta foi instituída pela antiga Medida 

Provisória n. 684/94 e foi definida como o custo básico dos financiamentos 

concedidos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES, 

2012). Posteriormente, foi convertida em lei conforme descrito abaixo:  

 

A TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo), foi instituída pela Lei 9.365/1996 
para ser utilizada como índice na aplicabilidade da remuneração do capital 
próprio. Na lei 10.183/2001, há previsão de que a TJLP tem período de 
vigência de um trimestre-calendário e é calculada pela meta de inflação 
baseada nas metas anuais fixadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo 
prêmio de risco.” (ECONET, 2011) 

 

Segundo Santos (2007, p. 35), “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”. Não menos 

importante, tais valores, segundo o autor e a legislação vigente, devem ser 

calculados sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata die 

da taxa de juros de longo prazo (TJLP).  

 

Define-se como patrimônio líquido, para melhor entendimento do parágrafo, anterior, 

a diferença entre o ativo e o passivo. Ou seja, trata-se do valor contábil pertencente 

aos acionistas ou sócios da empresa (SANTOS, 2007; IUDÍCIBUS et al, 2010). 
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Desse modo, o gestor financeiro, antes de efetuar o pagamento do JSCP, deverá se 

ater à existência de duas regras cogentes. A segunda se subdivide em outras duas 

não menos importantes conforme descrito a seguir:  

 

1. A pessoa jurídica poderá considerar como despesa operacional e, 
consequentemente, deduzir na determinação do lucro real, observado o 
regime de competência, o montante dos 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). 
2. Referido montante remuneratório do capital para que possa ser 
integralmente dedutível como despesa operacional não poderá ultrapassar: 
a) cinquenta por cento do lucro líquido do período de apuração a que 
corresponder o pagamento ou crédito dos juros, após a dedução da 
contribuição social sobre o lucro líquido e antes da provisão para o imposto 
de renda e da dedução dos referidos juros; ou b) cinquenta por cento dos 
saldos dos lucros acumulados e reservas de lucros (SANTOS, 2007, p. 36) 

 

Para Malaquias et al. (2007, p. 48), nos termos em que se encontra na Lei 9.249/95, 

“existem dois limites para a dedução do JSCP como despesa financeira, podendo 

ser adotado somente o menor deles” quando colocados no plano prático os valores 

calculados à luz da regra 1 versus a regra 2. Esses autores também corroboram o 

entendimento de que o primeiro limite é determinado pela variação pro rata die da 

TJLP sobre o total do patrimônio líquido (regra 1). Por conseguinte, destacam que o 

segundo limite é “dado pelo maior valor entre 50% do lucro líquido do exercício” ou 

por “50% do somatório dos lucros acumulados e das reservas de lucros” (regra 2), 

conforme se observa no Quadro 5. 

 

Quadro 5 - Demonstrativo dos limites para pagamento do JSCP 
Regra 1 - Limite principal Regra 2 (o maior dos dois Limites) 

TJLP 
Calculados sobre as contas 
do patrimônio líquido x 
Variação pro rata die da 
TJLP 

50% 
Cinquenta por cento do lucro 
líquido do exercício antes da 
dedução do JSCP; ou 
 

50% 
Cinquenta por cento do 
somatório dos lucros 
acumulados e reserva de lucros. 
 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Segundo Lagioia, Libonati e Maciel (2008), a variação da TJLP deve corresponder 

ao tempo decorrido desde o início do período de apuração até a data do pagamento 

ou crédito dos juros, e deve ser aplicada no início desse período, com as alterações, 

para mais ou para menos, ocorridas no seu curso. Para tanto, sua aplicação na 
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remuneração do JSCP encontra-se disciplinada pela Secretaria da Receita Federal 

(SRF), por meio da Instrução Normativa n 93/97, que, também foi citada por 

Iudícibus et al. (2010) descrevendo a forma de cálculo e limites para aplicação da 

regra 2:    

 
Art. 29. O montante dos juros remuneratórios do capital passível de 
dedução para efeitos de determinação do lucro real e da base de cálculo da 
contribuição social limita-se ao maior dos seguintes valores: 
 
I - 50% (cinqüenta por cento) do lucro líquido do exercício antes da dedução 
desses juros; ou 
 
II - 50% (cinqüenta por cento) do somatório dos lucros acumulados e 
reserva de lucros. 
 
Parágrafo único. Para os efeitos do inciso I, o lucro líquido do exercício será 
aquele após a dedução da contribuição social sobre o lucro líquido e antes 
da dedução da provisão para o imposto de renda (Iudícibus et al., 2010, p. 
371). 

 
Nesses termos, observa-se que as limitações impostas às empresas em poder 

contabilizar um montante maior que os limites legais vinculam-se à produção ou não 

de efeitos quanto à dedução na base de cálculo do IR e da CSLL, observando 

sempre o ordenamento jurídico vigente (regras 1 e 2). 

  
É sabido que, nos patamares do Brasil da atualidade, a TJLP tem baixa expressão. 

Isso significa que seu limite de dedução fiscal é muito baixo e, em regra, apresenta-

se desfavorável à empresa quando se compara com a aplicação da regra 2. A 

segunda regra, segundo Iudícibus et al. (2010), condiciona o pagamento do JSCP à 

existência de lucro líquido e/ou lucros acumulados acrescidos das reservas de lucros 

em montante igual ou superior a duas vezes ao valor pago ou creditado. Ressalta-se 

que tais valores podem e devem ser imputados aos dividendos mínimos 

obrigatórios, conforme disciplina o artigo 202 da Lei das SAs. Na maioria dos casos, 

em se tratando de empresas sólidas e de resultados expressivos, possivelmente, o 

lucro líquido do exercício e/ou lucros acumulados acrescidos das reservas de lucros 

possibilitariam à empresa maiores limites, mas que, por sua vez, estariam impedidos 

de serem praticados em função da regra 1.  

 
Segundo Andrade Filho (2008, p. 265), “se o contribuinte pretender pagar juros 

sobre o capital e não tiver lucros e reservas de lucros em montante igual ou superior 

ao valor dos juros a serem pagos ou creditados, não poderá deduzir os respectivos 
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valores”. O autor também descreve que “uma coisa é a dedutibilidade; outra, 

completamente diferente, é a possibilidade de pagamento” mas que, de fato, sua 

dedutibilidade fica condicionada às normas legais e às regras preestabelecidas.  

 
Outra observação importante no tocante às regras de cálculo do JSCP, segundo 

Lagioia, Libonati e Maciel (2008), é que “para fins do cálculo dos juros sobre o 

capital próprio não deverá considerar como integrante do Patrimônio Líquido o valor 

da reserva de reavaliação de bens ou direitos da pessoa jurídica”. Segundo os 

autores, tais reservas somente poderiam ser consideradas se já estivessem sido 

oferecidas à tributação - ou seja, já realizadas. Ademais, com o advento da Lei 

11.638/07, em seu artigo 6º, ficou determinado o estorno de saldos remanescentes 

em conta de reserva de reavaliação não realizadas até o final de 2008. A partir de 

então, não se contabiliza mais nada na referida conta por força de lei. Contudo, no 

entendimento de Oliveira et al. (2011), a reserva de reavaliação foi extinta, mas ficou 

facultado às empresas que a possuíam sua manutenção até a total realização dos 

bens reavaliados. 

  
Por esses motivos, os cálculos do JSCP devem também observar o disposto na 

legislação 9.249/95 artigo 9º.§ 8º:  

 
Para os fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, não será 
considerado o valor de reserva de reavaliação de bens ou direitos da 
pessoa jurídica, exceto se esta for adicionada na determinação da base de 
cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido 
(BRASIL, 1995, p. 1, grifos nosso). 

 

Com base no que já se apresentou até aqui sobre a dedutibilidade fiscal e a 

sistemática de cálculo dos limites de pagamento do JSCP, Malaquias et al.  (2007) 

descrevem que os reflexos tributários têm particularidades quando se analisa tal 

prática sob diferentes óticas, ou seja, análise sob o prisma da fonte pagadora versus 

os diversos tipos de recebedores de tais recursos. 

   

Complementando tais particularidades ao entendimento de Santos e Schmidt (2011), 

os autores ensinam que o cálculo do JSCP deve observar rigorosamente o  RIR/99, 

ao passo que as limitações impostas pelo governo são itens frequentemente 

auditados pelo fisco.   
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2.6.1 JSCP Sob a Ótica da Fonte Pagadora (Regime de Tributação pelo Lucro 
Real) 

 

Tratando-se apenas de imposto de renda e de contribuição social, o impacto 

tributário desses tributos para as empresas, de modo geral, quando estas são 

tributadas pelo lucro real, em regra, atinge o patamar de 34%. Segundo Santos e 

Schimidt (2011, p. 167), a alíquota do imposto de renda corresponde a 15% do lucro 

real e está disciplinada no artigo 3º da Lei 9249/95. Os autores também ensinaram 

que  

 

[...] a parcela mensal do lucro real que exceder a R$20.000 sujeita-se à 
incidência de adicional do Imposto de Renda a alíquota de 10%. Já com 
relação ao outro tributo - ou seja, em se tratando da alíquota da contribuição 
social - os autores descrevem que ela será de 9%, para as empresas de 
modo geral1, conforme dispõe a IN da SRF 390/04 (SANTOS; SCHIMIDT, 
2011, p. 167).  

 

Nesse contexto, levando-se em consideração que o pagamento do JSCP acarreta a 

diminuição da base de cálculo do IR e da CSLL conforme já exposto anteriormente, 

este pode gerar um benefício fiscal médio de 34%, com base nas alíquotas acima 

descritas. Importante recordar que isso ocorre em função do reconhecimento como 

despesa financeira dos juros pagos. Tal fato contribui para a diminuição da base de 

cálculo do Imposto de Renda e da Contribuição social da fonte pagadora e, 

consequentemente, do valor a ser recolhido pelas empresas aos cofres públicos.  

 

Para Ribeiro et al. (2011), os JSCP contabilizados conforme determina a legislação 

vigente são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda (IRPJ) e da 

contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL). Fiorati, Garcia e Tambosi Filho 

(2007) mencionam que, do ponto de vista da empresa, a dedução de juros sobre 

capital próprio da base de cálculo do lucro real determina uma espécie de vantagem 

tributária.  

 

Nessa mesma linha de entendimento sobre economia tributária, Lagioia, Libonati e 

Maciel (2008) pautam seus entendimentos no fundamento de que a remuneração 

                                            

1 A alíquota da Contribuição Social, para algumas pessoas jurídicas em específico - ou seja, 
empresas de seguros privados, capitalização e instituições financeiras - é de 15%, conforme 
disciplina o artigo 1º da Lei Complementar 105, de 10 de janeiro de 2001. 
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dos acionistas por meio dos juros de capital próprio sob a ótica da fonte pagadora é 

a melhor opção. Os autores também mencionam que os valores retidos (15%) para 

as pessoas jurídicas em geral servem como antecipação do tributo devido. 

Entretanto, para as pessoas físicas e/ou jurídicas isentas, a tributação será 

considerada definitiva conforme descrito a seguir: 

 

a) No caso de beneficiários pessoas jurídicas tributadas com base no lucro 
real, presumido ou arbitrado, será considerada antecipação do devido na 
declaração de rendimentos; podendo ainda, em relação aos beneficiários 
pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real, ser compensado com aquele 
que houver retido, por ocasião do pagamento ou créditos de juros, a título 
de remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios, ou acionistas  
 
b) No caso de beneficiários pessoas físicas ou pessoas jurídicas isenta, 
será considerada tributação definitiva (BRASIL, 1995, p. 1.). 

 

De forma resumida e com base nas alíquotas tributárias vigentes, apresentam-se na 

TAB. 4, em percentuais as vantagens e obrigações tributárias inerentes ao 

pagamento de acionistas na modalidade de JSCP. As vantagens importam na 

diminuição na base de cálculo do IR e da CSLL (coluna A) e as obrigações (coluna 

B) são representadas pela incidência de IR na fonte.  

 

Tabela 4 - Dedutibilidade para o Imposto de Renda e Contribuição Social versus Retenção  
na Fonte de 15% a título de JSCP 

  
P.J Fonte pagadora 

(Vantagem Tributária)

Retenção  
I.R   

(Obrigação Tributária) 

Diferença 
Positiva 

(Vantagem)  

  Alíquotas (A) Alíquota (B)  % 

Imposto de Renda  15% 0%  15% 

Adicional de Imposto de Renda  10% 0%  10% 

Contribuição Social  9% 0%  9% 

JSCP - Incidência na fonte (IRRF) 15% 
 

-15% 

Total   34% 15%   19% 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Nota-se a existência de uma dedução de 34% (benefício fiscal), referente ao imposto 

de renda (25%) e à contribuição social (9%), sob a ótica da fonte pagadora (lucro 

real). Mesmo considerando a retenção na fonte no importe de 15% sobre a 

remuneração recebida pela técnica de JSCP, tem-se uma diferença final tributária 

positiva de 19% quando se trata de pagamento realizado às pessoas físicas e às 

pessoas jurídicas isentas. Nesses termos, pode-se extrair o seguinte entendimento 
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da TAB. 4: “A remuneração sobre o capital próprio, desde que atenda aos preceitos 

legais, gera uma economia tributária sem riscos e com vantagens econômicas” 

(ECONET, 2011). 

  

Ainda segundo os autores, tais vantagens podem e devem ser utilizadas nas 

operações das empresas ou, até mesmo, como fonte de recebimento de dividendos 

futuros. O gestor tributário deve-se ater ao fato de que o tributo devido no ato do 

pagamento dos juros (15%) é muito inferior à vantagem fiscal que pode ser auferida 

(34%) com o reconhecimento dos juros na demonstração de resultado da empresa.  

 

2.6.2 Forma de Cálculo dos Juros Remuneratórios Sobre o Capital Próprio Sob 
a Ótica do Recebedor do Recurso  

 

Analisando a remuneração de JSCP sob a ótica do recebedor do recurso, Malaquias 

et al. (2007) destacam que nem sempre a contabilização de remuneração desta 

modalidade será sinônimo de economia tributária. Para os autores, em alguns casos 

o efeito do planejamento tributário pode ser anulado ou se transformar em maior 

pagamento de impostos. Isso ocorre dependendo do tipo de acionista que irá 

receber tais recursos - ou seja, se pessoas físicas ou jurídicas. Ainda segundo os 

autores, o quadro de acionistas das empresas pode ser composto da seguinte 

maneira: somente pessoas físicas, somente pessoas jurídicas ou com a combinação 

de ambas. Nesse sentido, a análise deve ser realizada ainda de forma mais atenta e 

direcionada ao que se pretende com esta modalidade de remuneração. 

 

Segundo Santos (2007), quando o JSCP é colocado à disposição ou pago aos 

investidores, independente se estes são pessoas jurídicas ou físicas, a legislação 

vigente determina a ocorrência de retenção de 15%, conforme já demonstrado.  

  

Nesse contexto, para Malaquias et al. (2007) a análise deve envolver não somente a 

empresa pagadora; deve identificar também os reflexos obtidos nas fontes 

recebedoras da remuneração, uma vez que cada recebedor do JSCP tem seu 

regime tributário próprio. Nesses termos é que se apresenta a necessidade de se 

realizar o tratamento e a análise em separado por tipo de acionista recebedor, 

avaliando seus impactos tributários, vantagens e desvantagens.  
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Tal entendimento encontra-se alinhado com os ensinamentos de Ribeiro et al. 

(2011) em que a contabilização do JSCP como uma espécie de economia tributária 

para as fontes pagadoras merece um estudo também com foco nos acionistas 

recebedores. Percebe-se que, segundo os autores, “esta economia pode se reverter 

conforme as características do beneficiário que os receber”(RIBEIRO et al., 2011, p. 

183). 

  

Nesse sentido, o que se propõe nos próximos tópicos é demonstrar a remuneração 

do JSCP à luz de cada tipo de acionista recebedor, como também avaliar seus 

reflexos tributários com base no ordenamento jurídico brasileiro.  

 

2.6.3 Juros Remuneratórios Sobre o Capital Próprio Sob a Ótica do Recebedor 
do Recurso Pessoa Física 

 

Adentrando nas particularidades de recebedores de recursos por meio de JSCP, 

Santos (2007) ensina que para as pessoas físicas o valor do tributo retido na fonte 

deve ser considerado como rendimento sujeito a tributação exclusiva definitiva. Isso 

significa que não há, em hipótese alguma, condições de compensação ou 

possibilidade de restituição dele. Tal preceito encontra-se em consonância com o 

que disciplina nosso ordenamento jurídico tributário vigente, e é por isso que sua 

classificação enquadra-se como tributação exclusiva definitiva.  

 

A seguir, encontra-se o disposto na Lei 9.249/95 em seu artigo 9º, §3º, II: 

  

O imposto retido na fonte será considerado:  
II – tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa 
jurídica não tributada com base no lucro real, inclusive isenta (BRASIL, 
1995, p. 1). 

 

Yano e Alencar (2010) exemplificam numericamente a vantagem tributária de se 

pagar o JSCP, em comparação com a distribuição de dividendos para as pessoas 

físicas. Para tanto, os autores utilizaram um exemplo hipotético, em que uma 

determinada empresa obteve Lucro antes do IR e CSLL de R$500.000,00 e que fará 

a distribuição desse lucro a seus sócios (pessoas físicas) ou de R$170.000,00 a 

título de dividendos ou R$200.000,00 por meio de JSCP. Os autores consideraram 

na legislação vigente a obrigação de reter na fonte de 15% sobre o valor pago como 
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forma de elucidar a questão. Nesse sentido, os R$200.000,00 pagos, subtraídos dos 

R$30.000,00 retidos a título de imposto de renda, perfazem um mesmo valor final de 

R$170.000,00 que os acionistas receberão.  

 

Qualquer que seja a modalidade escolhida, os sócios devem receber a 
mesma quantia, que foi decidida em R$ 85.000 para cada um, totalizando 
R$ 170.000,00. Realizando o cálculo de JSCP de acordo com a legislação 
tributária, verificou-se que o valor de R$ 200.000,00, resultante da aplicação 
da TJLP sobre o Patrimônio Líquido será integralmente dedutível. 
  
As duas opções de distribuição são portanto:  
 
Dividendos – R$170.000,00 
Juros sobre Capital Próprio – R$200.000,00. Como há para este segundo 
caso IR na fonte à alíquota de 15%, será retido o montante de R$ 30.000,00 
(15% de R$200.000,00) e o valor líquido a ser pago aos sócios é de R$ 
170.000,00 (YANO; ALENCAR, 2010, p. 5). 
 

 

Nesses termos, a TAB. 5 exibe como um exemplo hipotético elaborado por Yano e 

Alencar (2010) que ajudará a chegar em um melhor entendimento sobre a questão: 

 

Tabela 5 - JSCP x dividendos  

EMPRESA X JSCP DIVIDENDOS 

( + )  Lucro contábil    R$500.000,00  R$500.000 

( - )  Juros sobre capital próprio  -R$200.000,00  R$      -  

( = )  Lucro antes de CSLL e IR   R$300.000,00  R$500.000 

( - )  CSLL - alíquota 9% -R$27.000,00  -R$45.000 

( - )  IR - alíquota 15%  -R$45.000,00  -R$75.000 

( - )  Adicional de IR - alíquota de 10%  -R$6.000,00  -R$26.000 

( = ) Lucro líquido do exercício   R$422.000,00  R354.000 

( - )  Dividendos propostos    R$            -   -R$170.000 

( = )  Sobra em lucros acumulados   R$222.000,00  R$184.000 
Fonte: Yano e Alencar (2010, p. 5) 

 

Para os autores, a forma comparativa foi traduzida nos seguintes termos: “entre 

JSCP e dividendos, observa-se que a empresa optante pela primeira forma de 

distribuição tem uma economia fiscal de R$38.000” (YANO; ALENCAR, 2010, p. 5). 

Defenderam também que, para as empresas que pagam o JSCP a vantagem fiscal é 

clara, haja vista a possibilidade de deduzir o montante pago com tratamento 

semelhante ao de uma despesa financeira, que, por sua vez, poderá ser deduzida 
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da base de cálculo do IR e da CSLL, conforme já demonstrado, podendo chegar ao 

percentual 34% de dedutibilidade tributária (TAB. 4).  

 
Para Neves e Vicenconti (2009), quando o beneficiário do JSCP for pessoa física, 

proprietário da empresa jurídica que os contabilizou, haverá uma economia tributária 

de 9% do valor dos juros, sendo 15% de IRPJ + 9% de CSLL – 15% de IRRF = 9%. 

Porém os autores ainda mencionam que se os tributos forem calculados para uma 

base de cálculo superior a R$20.000,00, a alíquota de imposto de renda implicaria 

uma majoração de + 10%, resultando em uma economia final de 19%, com base nos 

dados descritos (TAB. 4). 

 
Nota-se que os autores possuem entendimentos coerentes e alinhados no sentido 

de que o pagamento de JSCP efetuado por pessoas jurídicas optantes pelo lucro 

real a pessoas físicas pode gerar um benefício fiscal efetivo de 24% a 34% sobre o 

montante transferido. A alíquota do IR poderá variar apenas em decorrência da base 

de cálculo do tributo que, por sua vez, quando apurada acima do limite legal 

estabelecido pelo Regulamento do Imposto de Renda (R$20.000,00), sofre 

majoração de 10%, a título de adicional. Dessa forma, fica caracterizada e 

comprovada matematicamente a existência do benefício fiscal para a fonte pagadora 

deste tipo de remuneração quando o beneficiário do recurso de JSCP se apresentar 

como pessoa física. 

 

2.6.4 Juros Remuneratórios Sobre o Capital Próprio Sob a Ótica do Recebedor 
do Recurso Pessoa Jurídica 

 

Alterando, agora, o recebedor do recurso de pessoa física para pessoa jurídica, 

Neves e Vicenconti (2009) ensinam que os valores auferidos por pessoas jurídicas 

devem ser considerados como receitas financeiras e que também estão sujeitos à 

incidência das contribuições de PIS e da COFINS. Tais contribuições possuem 

alíquotas de 0,65% e 3% para as pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido 

(regime cumulativo) e de 1,65% e 7,6%, respectivamente, para as empresas 

enquadradas na sistemática de apuração do lucro real (regime não cumulativo).  

 

Santos (2007) também descreve que as pessoas jurídicas recebedoras de JSCP, 

sejam elas tributadas com base no lucro real ou presumido, devem tratar os valores 
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recebidos como receita financeira. Isso significa que, segundo o autor, o percentual 

de 15% retido no ato da remuneração deve ser considerado como antecipação do 

imposto devido. 

 

Para Malaquias et al. (2007, p. 43), em se tratando de acionista recebedor do 

recurso pessoa jurídica, “a contabilização de JSCP pela empresa de que são sócios 

não é tributariamente interessante; em oposto, para acionistas pessoas físicas, tal 

situação já se mostra vantajosa”, conforme descrito no tópico anterior. 

 

Também para Andrade Filho (2008), a vantagem fiscal desaparece quando o 

beneficiário se apresenta como pessoa jurídica pelos seguintes motivos: as 

empresas recebedoras de recursos, quando tributadas pelo lucro real, pagam PIS e 

COFINS de 9,25%1 sobre a receita recebida e os juros devem compor a base de 

cálculo do Imposto de Renda e da CSLL. As alíquotas são de 15% e de 9%, 

respectivamente. Nota-se que o autor ainda não considerou o adicional do imposto 

de renda, pela alíquota de 10% para empresas que possuem base de cálculo 

superior a R$20.000,00. O adicional nada mais é do que um acréscimo ou 

majoração da alíquota do IR, conforme disciplina o RIR/99 citada a seguir:  

 

Art. 542. A parcela do lucro real, presumido ou arbitrado que exceder o valor 
resultante da multiplicação de vinte mil reais pelo número de meses do 
respectivo período de apuração, sujeita-se à incidência de adicional de 
imposto à alíquota de 10% (Lei nº 9.249, de 1995, art. 3º, § 1º, e Lei 
n. 9.430, de 1996, art. 4º) (BRASIL, 1995, p. 1)  

 

Para Lagioia, Libonati e Maciel (2008), mesmo sendo o JSCP a melhor forma de 

remuneração para reduzir a carga tributária da fonte pagadora, se a beneficiária for 

pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado, somente haverá 

benefício fiscal se no período do recebimento a pessoa jurídica tiver prejuízo fiscal e  

possuir base de cálculo negativa da CSLL. Os autores também consideraram a fonte 

                                            

1
 Art. 1o Ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição 

para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes sobre as receitas financeiras, 
inclusive decorrentes de operações realizadas para fins de hedge, auferidas pelas pessoas jurídicas 
sujeitas ao regime de incidência não-cumulativa das referidas contribuições. 
Parágrafo único. O disposto no caput: 
I - não se aplica aos juros sobre o capital próprio; 
II - aplica-se às pessoas jurídicas que tenham apenas parte de suas receitas submetidas ao regime 
de incidência não-cumulativa da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS (grifos nosso). 



68 
 

pagadora com base de cálculo de tributos superior a R$20.000,00, ou seja, valores 

que serão deduzidos em 34% a título de IR e de Contribuição Social. Para eles, a 

beneficiária não possui o adicional de 10%, por ter base de cálculo inferior ao valor 

aqui descrito. Nesse sentido, se não for nestas condições, não há que se falar em 

benefício fiscal e tributário quando o recebedor do recurso for pessoa jurídica 

tributada pelo lucro real. 

 

De forma resumida, pode-se observar na TAB. 6 de um lado, os benefícios 

tributários e fiscais da fonte pagadora, e de outro, o impacto tributário 

correspondente na fonte recebedora do recurso.  

 

Tabela 6 - Dedutibilidade fiscal versus obrigações tributárias (pessoas físicas e jurídicas) 

Fonte Pagadora             
* Sem adicional 

de IR 

Fonte 
Pagadora             

* Com 
adicional de 

IR 

Fonte 
Recebedora 

Pessoa 
Física e Jur. 

Isenta 

Fonte 
Recebedora 

*(Sem 
adicional de 

IR) 

Fonte 
Recebedora 

*(Com 
adicional de 

IR) 

Benefício Fiscal                                 
(Dedução) 

Fato Gerador do Tributo                                               
(Obrigação de Pagamento) 

Tributos  

Pessoa     
Jurídica             

(A) 

Pessoa   
Jurídica          

(B) 

Pessoa 
Física e Jur. 

Isenta       
(C) 

Pessoa         
Jurídica              

(D) 

Pessoa     
Jurídica           

(E) 
Imposto de 

Renda 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 
Adicional de 
Imposto de 

Renda 0,00% 10,00% 0,00% 0,00% 10,00% 
Contribuição 

Social 9,00% 9,00% 0,00% 9,00% 9,00% 

PIS 0,00% 0,00%   1,65% 1,65% 

Cofins 0,00% 0,00%   7,60% 7,60% 

Total 24,00% 34,00%     15,00% 33,25% 43,25% 
Fonte: Elaborado pelo autor  

 

Dessa forma, pode-se extrair o seguinte entendimento sobre este tópico: existe, sim, 

benefício fiscal para a fonte pagadora (optante pelo lucro real) em se remunerar o 

acionista por meio de JSCP, haja vista que tais valores serão dedutíveis para efeito 

de cálculo do imposto de renda e da contribuição social, conforme demonstrados 

nas colunas A e B da TAB. 6. O primeiro benefício fiscal (Coluna A) representa um 

menor percentual, pelo simples fato de a fonte pagadora não ser tributada pelo 

adicional de IR de 10%. Ou seja, não possui base de cálculo superior a R$20.000,00 

no mês. Entretanto, sob a ótica dos recebedores de tais recursos, pode-se perceber 
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que para as pessoas físicas e jurídicas imunes ou isentas demonstradas na coluna 

C (que serão tratadas com maior especificidade no próximo tópico) existe uma 

obrigação tributária de 15% a título de IR. Já para as pessoas jurídicas em geral 

(optante pelo lucro real), tais tributos referente a este tipo de remuneração podem 

chegar aos elevados patamares de 33,25%, conforme coluna D (sem adicional de 

IR), ou 43,25%, conforme coluna E (com adicional de IR) para empresas tributadas 

pelo lucro real.  

 

Nestes termos, Ribeiro et al. (2011) também concluem que no caso de recebedor do 

JSCP pessoa jurídica a economia tributária, na maioria dos casos, não representará 

uma vantagem tributária e sim um ônus, haja vista que a economia de 24% ou 34% 

poderá ser menor que o ônus da fonte recebedora de 33,25% ou 43,25% (TAB. 6). 

 

Dessarte, os únicos casos em que poderão existir economia tributária no pagamento 

de JSCP foram apresentados por Ness Júnior (2001) em que, do ponto de vista do 

IRPJ e CSLL, haverá economia tributária se a empresa pagadora estiver sujeita ao 

adicional do IRPJ e a beneficiária não ou se a empresa beneficiária incorrer em 

prejuízo fiscal e base de cálculo da CSLL negativa.  

 

2.6.5 Juros Remuneratórios Sobre o Capital Próprio Sob a Ótica do Recebedor 
do Recurso Pessoa Jurídica Imune e Isenta   

 

Seguindo a mesma sistemática de separação por tipo de recebedor, no tocante às 

pessoas jurídicas imunes Santos (2007) descreve que não há incidência do imposto 

de renda, haja vista a sua condição constitucional sobre este quesito. O 

entendimento do autor está embasado na Instrução Normativa 12, de 1999, da 

Secretaria da Receita Federal em seu artigo 3º: “A incidência do imposto de renda 

na fonte sobre os juros remuneratórios do capital próprio não se aplica à parcela 

correspondente a pessoa jurídica imune” (BRASIL, 1999, p. 1). 

 

A imunidade é uma prerrogativa concedida pela Constituição Federal, conforme 

disciplina o artigo 150, VI, alíneas b e c: 

  

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é 
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 
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VI - instituir impostos sobre:  
b) templos de qualquer culto; 
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas 
fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de 
educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os 
requisitos da lei (BRASIL, 1988, p. 1).  

 

Nesses termos, para as pessoas jurídicas imunes de impostos, segundo Lagioia, 

Libonati e Maciel (2008), não há incidência do referido tributo sobre o valor dos juros 

pagos ou creditados. 

 

Já no tocante às pessoas jurídicas isentas, quando do recebimento dos recursos 

nesta modalidade de JSCP, para Santos (2007), o tratamento tributário é 

semelhante ao conferido às pessoas físicas. Isto é, o imposto de renda é 

considerado como tributação exclusiva definitiva na fonte, conforme disciplina a Lei 

9.249/95, em seu artigo 9º, parágrafo 3º, inciso II, conforme a seguir: 

  

§ 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 (BRASIL, 1995, p, 1, grifo nosso) 

 

As diferentes situações descritas neste tópico sob diversos tipos de recebedores de 

JSCP estão em consonância com o entendimento de Malaquias et al. (2007), uma 

vez que para os referidos autores um planejamento tributário adequado deve 

considerar os interesses não apenas da empresa fonte pagadora em si, mas 

também de seus detentores de capital (fontes recebedoras). Vale lembrar também 

que, conforme já descrito na seção 2.3, há nessas situações o conflito de interesses 

entre acionistas majoritários e acionistas minoritários, conhecido pela administração 

como por conflito de agência, conforme já abordado.  

 

2.6.6 A Participação do JSCP e sua Ligação com os Dividendos Mínimos 
Obrigatórios   

 

A participação do JSCP no quesito remuneração e sua ligação com os dividendos 

mínimos obrigatórios também é um item relevante, o qual, merece algumas 

considerações. Tal fato se dá pela particularidade que envolve a remuneração 

mínima de seus acionistas, conforme previsão na Lei 6.404/76. Santos e Schimidt 
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(2011) descrevem os dividendos como uma parcela do lucro líquido destinada aos 

acionistas como forma de remuneração do capital investido. Mas foram Iudícibus et 

al. (2010) que trataram sob o senso comum de se associar a figura dos dividendos 

com o dividendo mínimo obrigatório, conforme disciplina o artigo 202 da lei 6.404/76. 

Observa-se também a existência de previsões de remuneração mínima, conforme o 

artigo 17 da mesma lei.  

 

Art. 17. As preferências ou vantagens das ações preferenciais podem 
consistir:                                                                                                            
I - em prioridade na distribuição de dividendo, fixo ou mínimo; (grifo nosso)   
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 (BRASIL, 1976, p. 1)  

 

Nesse sentido, as ideias descritas na obra dos referidos autores já abrangiam o  

dividendo mínimo obrigatório como uma espécie de idealização de juristas e 

membros do governo em meados de 1976, quando ainda estava em elaboração o 

projeto da lei 6.404/76, o qual objetivava fortalecer o mercado de capitais em virtude 

do risco inerente a este tipo de investimento e em função da mobilização da 

poupança popular. Isto posto, a ideia de criação de um dividendo mínimo obrigatório 

visou assegurar maior segurança ao acionista minoritário, como também tentou 

“garantir” uma forma de rentabilidade pelo valor investido.  

 

A lei das S.As, conforme descrito anteriormente, orienta, em seu artigo 202, que os 

acionistas têm direito de receber como dividendo mínimo obrigatório a parcela dos 

lucros estabelecida no seu estatuto social ou que, em caso de omissão dele, 

observar-se-á o próprio dispositivo e suas particularidades.  

 

Para Lagioia, Libonati e Maciel (2008), os acionistas devem receber como dividendo 

mínimo obrigatório, em cada exercício, a parcela de lucros fixada no estatuto ou, se 

este for omisso, 50% do lucro líquido. Mas um assunto que chama a atenção sobre 

tal obrigatoriedade refere-se à possibilidade de remunerar os acionistas por meio do 

JSCP, instituído pela Lei 9.249/95. A referida lei, em seu artigo 9º, §7º, também abriu 

a possibilidade de pagamento por meio de juros a título de remuneração do capital 

próprio, sendo que tal pagamento ainda poderia ser imputado aos valores dos 
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dividendos mínimos obrigatórios de que se trata o referido artigo 202 da Lei 

6.404/76. 

  

Esse também foi o entendimento de Higuchi, Higuchi e Higuchi (2010), em que os 

valores dos juros pagos ou creditados pela empresa (P.J) podem ser imputados ao 

dividendo obrigatório, conforme disciplina o artigo 202 da Lei 6.404/76. 

  

Segundo Iudícibus et al. (2010), o ponto aqui mencionado merece destaque ainda 

maior, vez que a interpretação estritamente literal do dispositivo legal não tem sido 

observada na prática. Para se considerar a imputação do JSCP ao dividendo mínimo 

obrigatório, eles deveriam ser registrados como despesas financeiras. Nesse caso, 

os autores reconhecem uma incompatibilidade entre o aspecto fiscal e o aspecto 

contábil, uma vez que tal remuneração nada mais é do que uma forma de 

distribuição de lucros e que o pagamento de juros tem registro em contas de 

resultado “despesas financeiras”. Nesse sentido, é necessário fazer o lançamento na 

rubrica de despesas e o posterior estorno apenas para se obter o referido benefício 

fiscal. Preciosismo à parte, trata-se esta questão puramente da teoria e do princípio 

contábil (não menos importante), mas registra-se que no reconhecimento de tais 

valores pagos como despesa financeira a fonte pagadora já poderia auferir da 

vantagem fiscal, que é nosso foco de estudo. 

 

Santos (2007) também destaca que os juros pagos ou creditados aos acionistas 

podem ser compensados com os dividendos obrigatórios a que os investidores 

fazem jus2. Isso significa que da parcela remuneratória obrigatória de distribuição de 

lucros o JSCP também fará parte. Isto contribuirá para que não haja distribuição de 

dividendos além do que, de fato, é exigido por lei caso a empresa necessite reter os 

resultados para projetos futuros. 

 

Todavia, segundo Iudícibus et al. (2010), a compensação inadequada do JSCP com 

os dividendos ou sua imputação a eles, trazem sérias consequências: 

        

                                            

2
 FERREIRA, A. B. H. Aurélio. Merecimento, direito a: fazer jus a alguma coisa. 
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Primeiro, porque promove a descapitalização da companhia. Segundo, 
porque se constitui em potencial fato gerador para uma contenda judicial 
(acionistas x companhia) ou administrativa perante a Comissão de Valores 
Mobiliários, para o caso específico de sociedades por ações de capital 
aberto (IUDÍCIBUS et al., 2010, p. 375). 

 

Consolidando, então, o entendimento sobre a política de distribuição de dividendo 

mínimo obrigatório, Lagioia, Libonati e Maciel (2008) ensinam que sua distribuição 

independe do tipo de ação. Ou seja, pouco importa se as ações estejam 

classificadas como ordinárias ou preferenciais. A instituição do dividendo mínimo 

obrigatório, segundo os autores, advém da necessidade de proteger os acionistas 

minoritários com a retenção indiscriminada dos lucros pelas companhias.  

 

Nota-se um avanço no tocante à remuneração de acionistas e investidores, como 

defendem Iudícibus et al.  (2010). Antes das alterações trazidas na Lei 6.404/76, os 

acionistas minoritários ficavam sujeitos ao livre-arbítrio dos controladores da 

companhia, fato este corrigido e que salvaguardou novos interesses, permitindo aos 

acionistas o recebimento além do dividendo mínimo obrigatório - ou seja, podem ser 

também remunerados por meio de juros de capital próprio, a partir de 1996. 

 

Nesse contexto, o JSCP se apresenta como uma ferramenta complementar de 

remuneração do acionista, mas também com viés tributário, devido a suas 

particularidades e peculiaridades. Segundo Iudicibus et al. (2010), só têm benefícios 

os valores do JSCP imputados de forma líquida de IRRF ao dividendo mínimo 

obrigatório e sua adoção como instituto tributário e societário impõe o prévio 

conhecimento das disposições da legislação societária (Lei n. 6.404/76 e atos 

regulamentares que dispõem sobre dividendos). 

 

Ness Junior e Zani (2001) ensinam que a imputação dos JSCP aos dividendos 

mínimos obrigatórios interessa tanto às empresas fontes pagadoras como a este 

estudo. Tal imputação, conforme disciplina o artigo 202 da Lei 6.404/76, faz com que 

o referido juros adquira uma roupagem de dividendos, mas com uma diferença 

enorme: segundo os autores, tais valores podem beneficiar as empresas, na 

totalidade ou pelo menos em uma parcela. Nesses termos, o JSCP então se 

apresenta como uma espécie de dividendo dedutível para fins de apuração do 

imposto de renda da pessoa jurídica, devendo apenas atentar para a incidência do 
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I.R. que deverá ser retido no ato do pagamento ou no momento em que os juros 

forem colocados à disposição dos acionistas. 

 

Conhecendo, então, as vantagens e as desvantagens da remuneração de acionistas 

por meio da técnica de pagamento do JSCP e relacionando esta situação aos 

conceitos de estrutura de capital, governança corporativa, conflito de agência e 

planejamento tributário, torna-se possível compreender tal ferramenta como uma 

medida tributária. Nesse sentido, Mendes, Silva e Niyama (2011) descrevem que 

estas transformações existentes no mundo corporativo somadas à economia 

mundial e ao ônus da carga tributária nacional, exigem do profissional ligado à 

contabilidade, a realização de estudos e a elaboração de planos estratégicos com 

vistas a um planejamento tributário adequado. Os autores também ensinam que tal 

planejamento atua no meio empresarial como forma não apenas de excluir, 

minimizar ou adiar o débito fiscal, mas também como instrumento legítimo e eficaz 

para diminuir a carga tributária efetiva das empresas em geral. Por estas razões,  

torna-se imprescindível que o gestor de tributos esteja à frente do fato gerador da 

obrigação fiscal, com vistas a uma economia tributária eficaz e com 

responsabilidade, inclusive quando se tratar de remuneração de acionistas por meio 

de JSCP, conforme abordado.  
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3 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo descreve-se a metodologia utilizada, com vistas a encontrar as 

resposta para a pergunta orientadora deste estudo. Segundo Vieira e Zouain (2006, 

p. 19), “a metodologia é uma parte extremamente importante, pois é a partir dela que 

os tópicos gerais de cientificidade (validade, confiabilidade e aplicação) poderão ser 

devidamente avaliados”.  

 
Para Collis e Hussey (2005, p. 61), a metodologia refere-se à maneira global de 

tratar o processo de pesquisa, da base teórica até a coleta e análise de dados. Para 

os autores, a confiabilidade da pesquisa está diretamente relacionada à credibilidade 

das descobertas. Assim, encontra-se neste capítulo a descrição do método 

entendido como o mais adequado para alcançar os resultados apresentados neste 

estudo. 

 

3.1 Caracterização da Pesquisa Quanto a Abordagem 

 

Quanto a abordagem, esta pesquisa tanto privilegiou os aspectos qualitativos como 

os instrumentos quantitativos. Segundo Godoy (1995), “pesquisa qualitativa não 

procura enumerar e/ou medir os eventos estudados, nem emprega instrumental 

estatístico na análise dos dados. Parte de questões ou focos de interesses amplos, 

que vão se definindo a medida que o estudo se desenvolve”. O autor afirma que 

quando o estudo é de caráter descritivo e o que se busca é o entendimento do 

fenômeno na sua complexidade, a análise qualitativa é mais indicada. 

 
Collis e Hussey (2005, p. 61) tratam a pesquisa quantitativa e qualitativa pelos 

termos “positivista” e “fenomenológico”. O primeiro visa produzir dados quantitativos 

e o segundo descreve aspectos qualitativos. Mas o argumento positivista não está 

impedido de produzir dados qualitativos, e vice-versa. Estes foram os requisitos que 

levaram à escolha deste tipo de abordagem. 

 
3.2 Caracterização da Pesquisa Quanto aos Fins  

 
Quanto aos fins, trata-se de pesquisa descritiva. Collis e Hussey (2005, p. 24) 

defiram este tipo de pesquisa como uma espécie de descrição de comportamento de 
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fenômenos. A indicação desse método auxiliou na obtenção de informações sobre 

as características de determinada questão, examinando, descrevendo e 

caracterizando os problemas ligados ao caso concreto.  

  

Segundo Vergara (2005), este tipo de pesquisa traz subsídios para descrever um 

fenômeno qualquer de determinada população. Dessa forma, o que se buscou foi 

obter informações mais específicas extraídas de demonstrações financeiras ligadas 

a remuneração de acionistas, visando compreender os impactos tributários na 

técnica de JSCP, adotada por algumas grandes companhias no âmbito do território 

nacional, sob a ótica tanto da fonte pagadora quanto do recebedor de tais recursos 

financeiros. 

 

3.3 Caracterização da pesquisa quanto aos meios  

 

Quanto aos meios, para atingir os objetivos propostos neste trabalho, adotou-se   

uma pesquisa bibliográfica e documental do tipo ex post facto, haja vista que o 

trabalho analisou situações de remuneração ou não aos acionistas, já devidamente 

escrituradas na contabilidade das empresas e extraídas de exercícios financeiros 

anteriores à elaboração deste estudo. Este fato, em virtude da publicação no 

passado das demonstrações financeiras, impossibilitou qualquer alteração ou 

manipulação dos dados coletados. Segundo Vergara (2005), uma pesquisa ex post 

facto “refere-se a um fato já ocorrido”; ou seja, quando a pesquisa envolve algum 

fato passado em que o campo de atuação do pesquisador não pode mais ser 

alterado. 

 

A interpretação dos dados coletados, conforme Bardin (1977), se constitui da 

seguinte forma: 

   

Conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) destas mensagens (BARDIN, 1977, p. 42). 

 

Para tanto, o estudo proposto extraiu das demonstrações contábeis os valores 

pagos aos acionistas a título tanto de JSCP quanto de dividendos. Foi verificado 
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também o tipo de controle exercido nas organizações no momento da coleta de 

dados; ou seja, se a entidade era controlada por pessoa(s) física(s) ou por pessoa(s) 

jurídica(s). Nesse sentido, após trabalhar os dados, avaliaram-se as vantagens e/ou 

desvantagens tributárias quando se adotou uma forma de remuneração (JSCP) ao 

invés de outra (dividendos). Verificou-se, também, a possível existência de conflitos 

de agência entre acionistas, relacionando tais fatos às particularidades tributárias no 

âmbito do mercado interno brasileiro. Nesses termos, toda a análise dos dados foi 

direcionada a uma melhor compreensão no tocante à tomada de decisões de cada 

participante da organização, em razão da posição em que se encontrava, dos 

reflexos tributários e do impacto financeiro existentes em função da decisão de 

remuneração do quadro societário das empresas.  

 

3.4 Unidade de Análise e Unidade de Observação  

 

A amostra segundo Santos (2007, p. 37) é definida por "uma parcela de determinado 

grupo, enquanto a população é um grupo definido, de onde se extrai a amostra". 

Collis e Hussey (2005, p. 61) também definem a amostra como "um subgrupo de 

uma população, que deve representar o foco de estudo". Já uma população é 

qualquer grupo bem definido de pessoas ou de itens que estará sob uma 

consideração qualquer.  

 

Delimitando o objeto de estudo, a população desta pesquisa foi extraída da edição 

especial da revista EXAME de 2012 denominada "Melhores & Maiores", na qual se 

encontram as 1.000 maiores empresas do Brasil. Já o quesito amostra foi delimitado  

pelo grupo das 100 maiores empresas em capital aberto por valor de mercado, 

também publicado nesta mesma edição especial, haja vista que o maior volume 

financeiro de ações negociadas na Bolsa de Valores tem essas empresas como 

protagonistas.  

 

Dessa forma, para a elaboração deste trabalho, foram utilizadas informações das 

empresas elencadas no Quadro 6: 
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Quadro 6 - Relação de empresas - Objeto de análise  
(100 Maiores Empresas de Capital Aberto do Brasil)  

1 Petrobras 26 Natura 51 AES - (Tiete) 76 Dasa 
2 Vale 27 Usiminas 52 Oi 77 Odontoprev 
3 Ambev 28 Sabesp  53 EDP - Energias  78 Whirlpool 
4 Itaú Unibanco 29 Weg 54 Fibria 79 Queiroz Galvão  
5 Bradesco 30 Bradespar 55 Net 80 Qualicorp 
6 Bco do Brasil 31 Cosan 56 MPX Energia 81 São Paulo Alpargatas 
7 Santander 32 Ljs Americanas 57 ALL - América Lat. 82 RaiaDrogasil 
8 Telefônica 33 Cesp 58 Cyrela Realty 83 OHL Brasil - Arteris  
9 OGX Petróleo 34 Embratel 59 Renner 84 Sul América 
10 Souza Cruz 35 ** Tele Norte C 60 Amil  85 MMX Mineração 
11 BRF  36 Copel  61 Light 86 Copasa - MG 
12 Eletrobras 37 Braskem 62 TAM - LATAM  87 Telebras 
13 Cielo 38 AES Tietê 63 M.Dias Branco  88 Celpe 
14 CPFL 39 Coelba 64 Hypermarcas 89 Fleury 
15 Gerdau 40 CTEEP 65 Hering 90 BR Properties 
16 TIM Partic. 41 Embraer 66 Totvs 91 HRT Petróleo 
17 CSN 42 BR Malls Part. 67 Multiplus 92 Gol Linhas Áereas 
18 CCR 43 EcoRodovias  68 MRV Engenharia 93 Taesa 
19 Cemig 44 Ampla 69 Comgás  94 Santos Brasil 
20 ** Redecard  45 Banrisul 70 Localiza 95 OSX Brasil 
21 Tractebel Ener 46 Porto Seguro 71 Ponto Frio  96 BNB - Bco Nordeste Br. 
22 BM&F Bov. 47 Cetip 72 Duratex 97 Marisa 
23 JBS 48 Multiplan 73 Guarapes 98 Marcopolo 
24 Pão de Açúcar  49 Klabin 74 Elektro 99 Marfrig  

25 Ultrapar 50 PDG Realty 75 Duke Energy 100 Anhanguera Educacional 
** Empresas que passaram pelo processo de fechamento de capital 
Fonte: Elaborado pelo autor 
 

3.5 Instrumento de Coleta de Dados  

 

Para coletar os dados essenciais desta pesquisa, estabeleceram-se alguns critérios 

e pressupostos como forma de alcançar os objetivos deste estudo com base em 

toda a teoria já vista:  a) foram utilizadas as demonstrações financeiras individuais e 

padronizadas referentes ao ano de 2012 publicadas no site da BM&FBovespa 

(empresas listadas) no período compreendido entre março e maio de 2013, por se 

tratar do período em que as empresas publicam seus balanços e relatórios anuais 

relativos ao exercício anterior (2012); b) os dividendos e os juros sobre capital 

próprio tiveram seus valores extraídos das demonstrações das mutações do 

patrimônio líquido publicadas no mesmo site. De forma subsidiária, foram utilizadas 

as notas explicativas para melhor compreensão sobre eles; c) as empresas que 

tiveram seu capital fechado no ano de 2012 e que não publicaram suas 
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demonstrações financeiras na BM&FBovespa não foram objeto de análise, como foi 

o caso da Redecard e da Tele Norte Celular; e d) a base de dados da 

BM&FBovespa apresentou todas as informações coletadas das empresas definidas 

na amostra. 

 

3.6 Estratégia de Análise de Dados  

 

Após o levantamento dos dados e a análise da forma de remuneração adotada pelas 

empresas, o trabalho procurou estabelecer uma relação entre a remuneração de 

acionistas por meio de dividendos ou JSCP, comparando esta prática com o tipo de 

controle acionário existente em sua administração. Tal medida se deu na tentativa 

de compreender a decisão de remuneração da empresa e se esta, de fato, fez uso 

do benefício fiscal do pagamento aos acionistas na modalidade de juros sobre 

capital próprio.  

 

Outro ponto importante na análise dos dados foi a realização do comparativo entre o 

tipo de controle acionário exercido na empresa - ou seja, se o acionista controlador é 

pessoa jurídica ou pessoa física. Este ponto ajudou a compreender possíveis 

conflitos de agência, haja vista que a tributação do acionista recebedor de JSCP 

quando se trata de pessoa física se limita a 15% (IR); se for pessoa jurídica, o total 

dos tributos, dependendo do caso, pode ultrapassar o percentual de 40% (IR, CSLL, 

PIS e Cofins), conforme já demonstrado no referencial teórico. 

 

Do que fora dito, analisando outras questões extraídas da base de dados que 

subsidiaram este estudo, no próximo capítulo serão apresentados e discutidos os 

resultados que contribuíram com a conclusão desta pesquisa.   
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4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 
Os resultados da pesquisa aqui demonstrados foram obtidos mediante a utilização 

de métodos descritos no capítulo anterior. Os dados coletados tiveram esteio nas 

demonstrações financeiras publicadas pelas sociedades anônimas em estudo. 

Depois de trabalhados, foram direcionados a responder o problema de pesquisa, 

com base nos objetivos geral e específicos estabelecidos. 

 
Todas as informações encontram-se amparadas na base de dados inicial 

(APÊNDICE A). Preliminarmente, procurou-se descrever: 

    
. As 100 maiores empresas de capital aberto do Brasil;  

. O setor da economia em que cada empresa se encontra inserida; 

. A quantidade de pessoas físicas, jurídicas e de investidores institucionais de 

cada empresa que figuravam no quadro societário da empresa;  

. Quem exercia, ao tempo da coleta de informações, o controle acionário da 

empresa, ou seja, se pessoa(s) física(s) ou jurídica(s);  

. Se de fato, foram explorados os limites de pagamento de JSCP conforme 

permite a legislação tributária vigente, avaliando as contas patrimoniais 

necessárias para esse cálculo; e   

. O impacto tributário decorrente da adoção da remuneração de acionistas por 

meio de JSCP com base nas alíquotas vigentes de imposto de renda e de 

contribuição social e qual é o reflexo da não adoção desse tipo de técnica ou 

adoção parcial pela fonte pagadora. 

 
Destaca-se que todas as informações extraídas desta base de dados, cada uma em 

sua devida medida, contribuíram para a obtenção de maiores informações e de 

inúmeros aspectos que serão tratados adiante.   

 

4.1 Apresentação da Amostra - Empresas por Setor da Economia  

 

A apresentação da amostra encontra-se relacionada às empresas delineadas na 

unidade de análise e observação. Esta, por sua vez, encontra-se representada por 

diversas companhias que estão inseridas em vários setores da economia, conforme 

representado no GRÁF. 3. 
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Gráfico 3 - Empresas versus setor da economia 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Observa-se maior representatividade das empresas nos setores de Energia e 

Serviços, 24% e 19%, respectivamente. Percebe-se, também, a importância de 

outros setores, como o de Bens de consumo, Financeiro e de Telecomunicações.  

Na TAB. 7 a seguir, encontram-se os setores da economia e a quantidade de 

empresas inseridas em cada um deles:  
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Tabela 7 - Empresas por setor da economia 

Setor da Economia 
Quantidade 

de empresas 
Setor da Economia 

Quantidade 
de empresas 

Energia 24 Diversos 3 

Serviços 19 Auto-indústria 2 

Bens de Consumo 8 Mineração 2 

Finanças 7 Papel e Celulose 2 

Telecomunicações 6 Seguros 2 

Varejo 6 Bens de Capital 1 

Indústria Construção 4 Eletroeletrônico 1 

Siderurgia e Metalurgia 3 Indústria Digital 1 

Têxtil 3 Química e Petroquímica 1 

Transporte 3 Fecharam o capital  2 

Total  100 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Da amostra inicial delineada de 100 empresas, dois tiveram seu capital fechado 

antes do período de levantamento dos dados, o que impossibilitou sua inserção na 

amostra. Por este motivo, as próximas análises, representações gráficas, tabelas e 

demonstrativos contém apenas 98 empresas. As empresas que fecharam o capital 

foram: a Redecard e Tele Norte Celular. 

 

4.1.1 Classificação de empresas por setor  

 

Conforme demonstrado na TAB. 7, cada empresa em estudo, em função da 

atividade que explora e desenvolve, foi classificada em um dos 19 setores da 

economia. Estes setores encontram-se apresentados a seguir em ordem 

decrescente de representatividade, ou seja, do setor que contém maior número de 

empresas para o menor, conforme demonstrado no Quadro 7. 
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Quadro 7 - Classificação das empresas por setor da economia 

Energia (24) 

Petrobras 

Serviços (19) 

Cielo 
OGX Petróleo CCR 
Eletrobras BM&F Bovespa 
CPFL Sabesp - Cia Saneam. 
Cemig BR Malls Participações 
Tractebel Energia EcoRodovias Infr. Estr. Log 
Cosan Multiplan 
Cesp Amil  
Copel  Multiplus 
AES Tietê Localiza 
Coelba Dasa 
CTEEP Odontoprev 
Ampla Qualicorp 
AES - (Tiete) OHL Brasil - Arteris  
EDP - Energias BR Copasa - MG 
MPX Energia Fleury 
Light BR Properties 
Comgás  Santos Brasil 
Elektro Anhanguera Educacional 
Duke Energy 

Finanças (7) 

Itaú Unibanco 
Queiroz Galvão -  Bradesco 
Celpe Banco do Brasil 
HRT Petróleo Santander 
Taesa Banrisul 

Bens de Consumo (8) 

Ambev Cetip 
Souza Cruz BNB - Banco Nordeste do 
BRF  

Telecomunicações 
(6) 

Telefônica 
JBS TIM Participações 
Natura Embratel 
M.Dias Branco  Oi 
Hypermarcas Net 
Marfrig  Telebras 

Varejo (6) 

Pão de Açúcar - Via 
Indústria da 

Construção (4) 

PDG Realty 
Lojas Americanas Cyrela Realty 
Renner MRV Engenharia 
Ponto Frio - Via Duratex 
RaiaDrogasil Siderurgia e 

Metalurgia (3) 

Gerdau 
Marisa CSN 

Têxtil (3) 
Hering Usiminas 
Guarapes 

Transporte (3) 
ALL - América Latina 

São Paulo TAM - LATAM * 

Diversos (3) 
Ultrapar Gol Linhas Áereas 
Bradespar Auto-indústria (2) Embraer 
OSX Brasil Marcopolo 

Mineração (2) Vale Seguros (2) Porto Seguro 
MMX Mineração e Sul América 

Papel e Celulose (2) 
Klabin 

Química e 
Petroquímica (1) Braskem 

Fibria Bens de Capital (1) Weg 

Indústria Digital (1) Totvs Fechou o capital (2) Redecard (Serviços) 
Eletroeletrônico (1) Whirlpool Tele Norte Celular (Tel) 

Fonte: Elaborado pelo autor  
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4.2 Controle Acionário e a Modalidade de Remuneração de Acionistas 

 
Extraiu-se da amostra que o controle acionário predominante é exercido, em sua 

maioria por pessoas jurídicas, conforme demonstrado na TAB. 8. Inclui-se no rol das 

pessoas jurídicas os investidores institucionais e o próprio Estado. (União, Estados 

ou Município).  

 
Tabela 8 - Controle acionário 

Controle acionário  

Exercido por Pessoas Jurídicas 89 91% 

Exercido por Pessoas Físicas 9 9% 

Total da Amostra   98 100% 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 
Das 98 empresas em estudo, 89 são controladas por outras pessoas jurídicas e 

apenas nove são controladas por pessoas físicas. Refinando ainda mais a TAB. 8 

pode-se separar o controle das pessoas jurídicas e físicas por setor da economia 

(TAB. 9). 

 
Tabela 9 - Controle acionário por setor da economia 

Setor da Economia Pessoa Jurídica Pessoa Física Resultante 

Energia 23 1 24 
Serviços 17 2 19 
Bens de Consumo 8 0 8 
Finanças 7 0 7 
Indústria da Construção 2 2 4 
Telecomunicações 6 0 6 
Varejo 4 2 6 
Diversos 3 0 3 
Siderurgia e Metalurgia 3 0 3 
Têxtil 2 1 3 
Transporte 3 0 3 
Autoindústria 1 1 2 
Mineração 2 0 2 
Papel e Celulose 2 0 2 
Seguros 2 0 2 
Bens de Capital 1 0 1 
Eletroeletrônico 1 0 1 
Indústria Digital 1 0 1 
Química e Petroquímica 1 0 1 

Total  89 9 98 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Com base no exposto em todo o referencial teórico deste estudo, a importância de 

se conhecer o exercício do controle acionário das empresas alinha-se com a 

necessidade de se conhecer melhor a política de distribuição de lucros que cada 

controlador adota. Isso significa que o objetivo a ser atingido neste estudo é 

apresentar um melhor entendimento sobre a decisão de remuneração de acionistas 

e, quando de sua ocorrência, se tal fato ocorreu por meio de JSCP ou por meio de 

dividendos. Dessa forma, na TAB. 10 encontra-se representado o total de 

remuneração realizado por estas empresas nas duas modalidades, demonstrando 

também o valor da economia tributária para as fontes pagadoras quando esta 

remuneração se deu por meio de JSCP.  

 

Tabela 10 - Comparativo remuneração de acionistas (reais mil) 

Tipo de Remuneração 
Valor remunerado        

(Reais Mil) 
Distribuição 

Economia Tributária 
para a fonte pagadora 

Remuneração total por meio de 
JSCP  27.962.513 37% 10.255.249 

Remuneração total por meio de 
Dividendos              47.857.242  63% - 

Totais             75.819.755  100% 10.255.249 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Percebe-se que, mesmo com a possibilidade de se auferir uma economia tributária, 

a maioria das empresas (fontes pagadoras) remunera seus acionistas por meio de 

dividendos. Tal fato pode ser mais bem compreendido quando se compara com a 

TAB. 7, uma vez que o controle acionário exercido sobre as empresas é 

predominantemente de outras pessoas jurídicas. 

  

Destaca-se que quando uma pessoa jurídica recebe a distribuição de resultado de 

outra pessoa jurídica e se essa percepção de rendimentos ocorre por meio de JSCP, 

sobre o montante recebido deverão ser recolhidos imposto de renda e contribuição 

social sobre as mesmas alíquotas que foram objeto da dedução. Isso significa que a 

dedução de 34% para a fonte pagadora (25% de IR e 9% de CSLL) é anulada     

com o ônus tributário dos mesmos 34% da fonte recebedora de tais recursos. 

Porém, se assim permanecesse o efeito tributário seria simplesmente permutativo. 

Entretanto, para a pessoa jurídica recebedora de JSCP devem ser levadas em 

consideração também a obrigação de recolhimento de PIS e COFINS sobre tais 

valores. A consequência disso é o aumento significativo em 9,25% do ônus tributário 
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do recebedor (pessoa jurídica), que, em via de regra, é o próprio controlador. Como 

forma elucidativa, na TAB. 11 encontra-se um comparativo entre o benefício fiscal 

(coluna A) versus a obrigação tributária (coluna B) quando se trata de pessoas 

jurídicas nos dois polos, ou seja, fonte pagadora e fonte recebedora de JSCP. 

 

Tabela 11 – Dedutibilidade fiscal versus obrigação tributária 

Tributos 
Benefício Fiscal (A) 
(Fonte pagadora) 

Obrigação Tributária (B) 
(Fonte Recebedora) 

Imposto de Renda  15,00% 15,00% 

Adicional de Imposto de Renda  10,00% 10,00% 

Contribuição Social  9,00% 9,00% 

PIS  0,00% 1,65% 

Cofins  0,00% 7,60% 

Total   34,00% 43,25% 
Fonte: Elaborado pelo autor  

 

Torna-se relevante entender qual é a melhor prática de remuneração aos acionistas 

sob a ótica do controlador e também sob a ótica das demais pessoas que possuem 

parte do capital da empresa. Para se ter uma ideia dessa representatividade, na 

TAB. 12 encontra-se demonstrada a quantidade de pessoas inscritas na Bovespa 

que possuem parte do capital das empresas em análise.  

 
Tabela 12 - Número de acionistas 

Tipo de Investidor  Quantidade % 

Pessoas Físicas                       8.940.260  84% 

Pessoas Jurídicas                      1.601.778  15% 

Investidores Institucionais                           72.424  1% 

                     10.614.462  100% 
Fonte: Elaborado pelo autor  

 
Nota-se que existe um número muito superior de acionistas pessoas físicas. Neste  

estudo, pela sua proposta inicial, um dos objetivos foi identificar a existência ou 

inexistência de conflito de agência entre o controlador e os demais integrantes do 

quadro societário de determinada entidade em decorrência da forma de distribuição 

de resultados. Percebe-se que, pela TAB. 9 que do total de 98 empresas em estudo, 

89 são controladas por pessoas jurídicas e somente 9 são controladas por pessoas 

físicas. Nesse sentido, a remuneração por meio de dividendos, conforme já 

demonstrado, é 71% superior à remuneração por meio de JSCP (TAB. 13).  
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Tabela 13 - Remuneração de acionistas  

Remuneração por meio de 
JSCP  

Remuneração por meio de 
Dividendos 

%  

                            27.962.513                                47.857.242  71% 
Fonte: Elaborado pelo autor  

 
A média de remuneração por setor também recebe guarida neste estudo, haja vista 

que em uma análise mais detalhada deste mesmo demonstrativo foi possível 

identificar qual o setor que apresentou maior remuneração aos acionistas e como 

essa remuneração ocorreu. 

  
Extraiu-se da amostra que os setores que mais remuneraram seus acionistas por 

meio de JSCP foram: Finanças, Autoindústria e Mineração, com um percentual de 

72%, 64% e 64%, respectivamente. Já na outra ponta da análise, nos setores de 

Telecomunicações, Transporte, Papel e Celulose sequer foi utilizada a técnica dos 

juros sobre o capital próprio, remunerando acionistas apenas por meio de 

dividendos. Já no setor de Química e Petroquímica não houve nenhum tipo de 

distribuição de lucro (TAB. 14). 

 
Tabela 14 - Remuneração acionistas por setor 

SETOR DA  
ECONOMIA 

$                 
JSCP 

$ 
DIVIDENDOS  

TOTAL 
REMUNERADO 

%           
JSCP  

% 
DIVIDENDOS 

Energia         4.392.781     17.302.475   21.695.256  20% 80% 

Serviços         1.077.299       4.717.045     5.794.344  19% 81% 

Bens de Consumo         2.130.074       9.301.372   11.431.446  19% 81% 
Finanças       12.449.225       4.820.196   17.269.421  72% 28% 

Indústria da Construção           152.677         282.721        435.398  35% 65% 
Telecomunicações                    -         4.557.837     4.557.837  0% 100% 

Varejo           189.262         444.607        633.869  30% 70% 

Diversos           220.034         602.468        822.502  27% 73% 

Siderurgia e Metalurgia           679.018         589.175     1.268.193  54% 46% 

Têxtil             85.000         349.834        434.834  20% 80% 
Transporte                    -           100.530        100.530  0% 100% 
Autoindústria           215.441         122.110        337.551  64% 36% 

Mineração 5.984.000  3.405.000  9.389.000     64% 36% 
Papel e Celulose                    -           275.003        275.003  0% 100% 

Seguros             88.075         437.001        525.076  17% 83% 

Bens de Capital           185.392         235.755        421.147  44% 56% 

Eletroeletrônico             74.035         245.719        319.754  23% 77% 

Indústria Digital             40.200           68.394        108.594  37% 63% 

Química e Petroquímica                    -                    -                  -    0% 0% 

        29% 66% 

Total        27.962.513     47.857.242   75.819.755  Média Média 

Fonte: Elaborado pelo autor   
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Outra informação importante que pode ser extraída da TAB. 14, é com relação à 

média do tipo de remuneração dos valores pagos. Ou seja, as empresas ainda 

fazem muito mais uso da remuneração de acionistas por meio de dividendos do que 

por meio de JSCP. Ressalta-se que, mesmo que a remuneração de acionistas por 

meio de juros sobre capital próprio não seja interessante quando o controlador se 

apresenta como uma pessoa jurídica, deve-se lembrar que inúmeras outras pessoas 

físicas, sócias destas mesmas empresas, deixam de auferir indiretamente do 

benefício fiscal permitido pelo ordenamento jurídico. A explicação para isso é a 

existência de conflitos de agência entre controladores e minoritários e também em 

decorrência de interesses distintos sobre tal prática. 

 

Em outra análise, observa-se na TAB. 15 a existência de um total de 10.614.478 de 

acionistas, entre estes pessoas físicas e jurídicas. Deste número, sem o 

levantamento do percentual de participação no capital de cada pessoa - ou seja, 

apenas realizando um levantamento individualizado por quantidade de pessoas -, 

constatou-se que 82% destas são pessoas físicas e 18% são pessoas jurídicas. No 

APÊNDICE A, consta um levantamento individual e detalhado por empresa, sendo 

que na TAB. 15 o percentual de sócios encontra-se representado por setor, em 

virtude da impossibilidade de detalhar todo o levantamento de dados nesta seção do 

trabalho.  

 

Tabela 15 - Detentores de capital em quantidade 
           (Continua...) 

Setor da economia 
Quantidade de 

pessoas 
físicas 

%              
Pessoas 
físicas 

Quantidade de 
pessoas 
jurídicas 

%              
Pessoas 
jurídicas 

Total  

Energia            662.700  93%              53.265  7%   715.966  

Serviços              98.018  78%              27.219  22%   125.238  

Bens de Consumo              88.154  89%              11.200  11%     99.355  

Finanças            959.422  87%            141.132  13% 1.100.555  
Indústria da 
Construção              38.101  86%                6.075  14%    44.177  

Telecomunicações          6.514.973  83%          1.362.885  17% 7.877.859  

Varejo              20.775  80%                5.113  20%     25.889  

Diversos            100.003  87%              14.756  13% 114.760  
Siderurgia e 
Metalurgia            187.708  95%                9.422  5% 197.131  

Têxtil              13.739  81%                3.263  19%    17.003  

Transporte              20.527  90%                2.378  10%    22.906  

Autoindústria              15.810  42%              21.789  58%    37.599  
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Tabela 15 - Detentores de capital em quantidade 
           (Conclusão) 

Setor da economia 
Quantidade de 

pessoas 
físicas 

%              
Pessoas 
físicas 

Quantidade de 
pessoas 
jurídicas 

%              
Pessoas 
jurídicas 

Total  

Mineração            172.523  97%                5.250  3% 177.774  

Papel e Celulose              20.288  90%                2.353  10%    22.642  

Seguros                3.513  73%                1.307  27%      4.821  

Bens de Capital                6.814  82%                1.448  18%      8.263  

Eletroeletrônico                1.664  94%                   100  6%      1.765  

Indústria Digital                2.824  61%                1.817  39%       4.642  
Química e 
Petroquímica              12.704  79%                3.430  21%    16.135  

    82%   18%   

Total           8.940.260  Média          1.674.202  Média 10.614.478  
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Nesse diapasão, constata-se que se os controladores (maioria pessoas jurídicas) 

decidissem não utilizar a remuneração pela técnica do JSCP e somente por meio de 

dividendos, estes, possivelmente deixariam em segundo plano, os interesses e os 

impactos tributários referentes a milhares de pessoas físicas. Veja que na TAB. 15 

quase 9.000.000 de investidores, são pessoas físicas e pouco mais de 1.600.000 

pessoas são jurídicas. 

 

Sobre estes números obtidos no momento da coleta de dados, deve-se ressalvar 

que as quantidades de pessoas físicas e jurídicas são periodicamente atualizadas 

pelas próprias empresas, que, por sua vez, geram as informações aos usuários, as 

quais divulgadas no site da BM&FBovespa. Tais informações têm por propósito 

atualizar a quantidade de investidores e a quantidade de ações em circulação no 

mercado por empresa. Os números constantes na TAB. 15 representam de forma 

fidedigna o que se encontra publicado pelas empresas no período compreendido 

entre março e maio deste ano (2013).  

 

Após o levantamento da quantidade de acionistas pessoas físicas e pessoas 

jurídicas, serão demonstrados de forma quantitativa os valores não aproveitados 

pela fontes pagadoras, respeitando a técnica de cálculo e os limites previstos na 

legislação vigente para pagamento do JSCP. 
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4.3 BENEFÍCIO FISCAL NÃO APROVEITADO PELA FONTE PAGADORA  
 

O benefício fiscal não aproveitado pelas empresas fontes pagadoras tem local 

relevante nesta análise. A TAB. 16 mostra que o limite apurado para pagamento de 

JSCP correspondeu ao montante de R$ 69.913.507,00. Deste, apenas 

R$27.962.513,00 foram devidamente aproveitados. Isso significa que do limite 

permitido pela legislação vigente para pagamento de JSCP apenas 40% foi utilizado.  

 
Tabela 16 - Limite apurado de JSCP por setor versus benefício fiscal não aproveitado 

Setor da economia  
Valor Pago            

JSCP           
(Reais/Mil) 

Limite apurado 
no Setor           

(Reais/Mil) 

% Médio do 
Limite de JSCP 

utilizado            
(Reais/Mil) 

 Deixou de 
Aproveitar em 
benefício fiscal          

(Reais/Mil)  
Energia               4.392.781             27.848.270  16%              8.157.299  
Serviços              1.077.299               3.695.545  29%                 902.415  
Bens de Consumo               2.130.074               4.058.428  52%                 667.446  
Finanças             12.449.225             14.350.828  87%                 787.381  
Telecomunicações                            -               4.092.338  0%              1.391.395  
Varejo                  189.262                  632.823  30%                 163.761  
Indústria Construção                  152.677                  740.796  21%                 200.192  
Siderurgia e 
Metalurgia                 679.018               2.062.022  33%                 660.621  
Têxtil                   85.000                  285.566  30%                  68.192  
Transporte                           -                  849.028  0%                 288.670  
Diversos                 220.034                  880.098  25%                 224.422  
Auto Indústria                 215.441                  457.604  47%                  82.335  
Mineração              5.984.000               8.762.016  68%                 944.525  
Papel e Celulose                            -                  311.692  0%                 105.975  
Seguros                  88.075                  483.815  18%                 182.874  
Bens de Capital                  185.392                  233.462  79%                  16.344  
Eletroeletrônico                   74.035                  116.672  63%                  14.497  
Indústria Digital                   40.200                   52.504  77%                  17.851  
Química e 
Petroquímica  

                          
-  

                                  
-  

                           
0%                           -  

Totais             27.962.513             69.913.507              40%             14.876.195  
Fonte: Elaborado pelo autor 

 
Continuando a análise da tabela acima, percebe-se também que as fontes 

pagadoras deixaram de aproveitar um benefício fiscal no importe de R$ 14.876.195 

simplesmente por não ter utilizado em sua totalidade a técnica do JSCP como 

remuneração de seus acionistas.  

 
Outro ponto importante desta tabela é que não é prática comum a remuneração por 

meio de juros sobre capital próprio nos setores de comunicação, transportes, papel e 

celulose e telecomunicações, sendo que este último deixa de aproveitar quase 1,4 

bilhão de reais em benefícios fiscais.  
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Baixíssimo também foi o aproveitamento do setor de Energia neste tipo de 

remuneração, uma vez que este paga em média 16% apenas a título de JSCP sobre 

o limite apurado. Mas um dado bastante expressivo pode ser extraído da TAB. 17, 

uma vez que o setor deixa de aproveitar mais de 8,1 bilhões de reais em benefício 

fiscal e que sua representatividade relacionada entre os 18 setores da economia é 

de 55%. 

 

Tabela 17 - Não aproveitamento do benefício fiscal do JSCP - Classificação por setor 

Setor da Economia  
 Deixou de Aproveitar em 

Benefício Fiscal                      
(Reais/Mil)  

%  

Energia                                      8.157.299  55% 
Telecomunicações                                      1.391.395  9% 
Mineração                                        944.525  6% 
Serviços                                        902.415  6% 
Finanças                                         787.381  5% 
Bens de Consumo                                         667.446  4% 
Siderurgia e Metalurgia                                        660.621  4% 
Transporte                                        288.670  2% 
Diversos                                        224.422  2% 
Indústria Construção                                         200.192  1% 
Seguros                                        182.874  1% 
Varejo                                         163.761  1% 
Papel e Celulose                                         105.975  1% 
Auto Indústria                                          82.335  1% 
Têxtil                                           68.192  0% 
Indústria Digital                                           17.851  0% 
Bens de Capital                                           16.344  0% 
Eletroeletrônico                                           14.497  0% 
Química e Petroquímica                                                    -  0% 
Totais                                     14.876.195    

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Com base em todo o exposto neste capítulo, vale lembrar os ensinamentos de 

Jensen e Meckling (1976), na tentativa de explicar os gráficos e as tabelas aqui 

demonstrados. O interesse de cada empresa referente à remuneração de seus 

acionistas, sob a ótica tanto de seus controladores quanto de seus acionistas 

minoritários, gera conflitos de agência, pela existência de interesses individuais de 

cada participante. Tais fatos impactam as questões financeiras das empresas como 

também implicam obrigações tributárias maiores ou menores em decorrência da 

própria legislação vigente. Nesse contexto, no próximo capítulo serão apresentadas 

as conclusões sobre o estudo ora apresentado.    
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base em todo o exposto e buscando uma consonância entre o referencial 

teórico e a coleta e análise dos dados, serão apresentadas nas próximas linhas as  

conclusões extraídas deste estudo, como forma de oferecer uma pequena 

contribuição acadêmica sobre o tema.   

 

O estudo buscou um melhor entendimento de como as maiores empresas de capital 

aberto do Brasil distribuem seus resultados, com enfoque específico nos tipos mais 

comuns de remuneração, quais sejam: os dividendos e/ou JSCP.   

 

Esta situação deu azo a uma percepção sobre como a legislação tributária teve uma 

relevante influência na tomada de decisão no que se refere à remuneração de seus 

acionistas. Concomitante à própria legislação tributária e conforme ficou 

demonstrado sobre o controle acionário, do total de 98 empresas da amostra 89 

eram exercidos por pessoas jurídicas.  

 

Esse aspecto, de uma certa forma, corroborou com a teoria tributária apresentada,  

uma vez que as empresas, controladoras por outras pessoas jurídicas receberam a 

maior parcela de seu lucro na forma de dividendos. Pela análise dos dados, pode-se 

perceber que no total foram distribuídos quase 76 bilhões em lucros para seus 

acionistas. Sobre o total da remuneração realizada, constatou-se que apenas 37% 

se deu por meio de JSCP. Isso ocorreu devido à existência de dois aspectos 

específicos e cumulativos: a própria limitação imposta pela legislação vigente, e o 

fato de o controle acionário das empresas em estudo, ser consideravelmente 

exercido por outras pessoas jurídicas.   

 

Nesses termos, e agora sabendo que os integrantes do quadro societário das 

empresas têm interesses distintos e individuais em razão da forma como os tributos 

incidirão sobre os valores recebidos, ficou demonstrado a possibilidade de  

existência do conflito de agência no que se refere à forma de distribuição de 

resultados. Verificou-se, também, que os quase 27 bilhões pagos por meio de JSCP 

pelas empresas, representaram apenas 40% do que de fato poderia ter ocorrido, ou 

seja, aproximadamente 69 bilhões de reais. Essa diferença entre os valores pagos e 
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o limite apurado para pagamento acarretou a renúncia de um crédito tributário no 

importe aproximado de 15 bilhões de reais, conforme demonstrado na TAB. 16.  

  

Destarte, conclui-se que essa renúncia de benefício fiscal pelas fontes pagadoras 

surgiu em razão dos interesses antagônicos entre o controlador pessoa jurídica e os 

demais integrantes do quadro societário pessoas físicas e que a ocorrência deste 

quesito, teve como principal fator controverso os próprios ditames da legislação 

tributária brasileira.  

 

5.1 Limitações da Pesquisa   

 

As empresas pesquisadas e a própria delimitação teórica, pode-se dizer, foram os 

primeiros limitadores da pesquisa. Embora esta pesquisa tenha uma amostra das 

100 maiores empresas de capital aberto do Brasil no ano de 2012 divulgados pela 

revista EXAME, os valores aqui apresentados não podem ser interpretados como 

uma regra, mas sim como uma tendência à sua própria ocorrência.  

  

Outro limitador deste estudo ocorreu em razão da análise das próprias 

demonstrações financeiras, uma vez que em vários casos somente pelos valores 

demonstrados em balanço não se podia chegar a uma interpretação com mais 

precisão dos valores pagos aos acionistas a título de JSCP e dividendos,  

necessitando, em vários momentos da coleta de dados, recorrer também às notas 

explicativas para melhor compreensão.   

 

5.2 Sugestões para Estudos Futuros    

 

Por se tratar de um tema que interliga conhecimento em diversas áreas de 

conhecimento - ou seja, um estudo interdisciplinar entre a Administração, Ciências 

Contábeis, Direito e Economia, essa tentativa pode ser apenas um início de novas 

pesquisas, utilizando-se da mesma base de dados e tomando como referência inicial 

os números aqui apresentados, abrindo, então, o leque de possibilidades de 

trabalhos inovadores e originais.   
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Esta obra oferece também a possibilidade de se estudar individualmente cada 

empresa constante da amostra deste trabalho, por meio de estudo de caso, ou, 

ainda, estudar um setor específico ou um conjunto pequeno de empresas, para 

futuras pesquisas (estudo de caso múltiplo), como forma de trazer maiores 

informações sobre este tipo de prática no âmbito organizacional e também em face 

do mercado de capitais.  
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