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1. INTRODUÇÃO 

A Lei 13.303/2016 determina, como um requisito de transparência, que 
as empresas estatais elaborem política de distribuição de dividendos à luz do 
interesse público que justificou a sua constituição (art. 8o, inc. V).  

Trata-se de inovação importante no regime jurídico das estatais: uma 
política adequada de distribuição de dividendos pode atenuar ou evitar 
potenciais conflitos entre acionistas, além de proporcionar segurança e 
previsibilidade não só para os investidores interessados em empreendimentos 
estatais como também para os cidadãos que pretendem conhecer a aplicação 
dos recursos públicos oriundos dessas empresas. 

 

2. A ABRANGÊNCIA DO ART. 8º, INC. V, DA LEI 13.303/2016 

A Lei 13.303/2016 aplica-se a todas as empresas estatais, sejam elas 
empresas públicas, sociedades de economia mista ou subsidiárias, prestem 
elas serviço público ou explorem elas atividades econômicas em sentido 
restrito (art. 1º).  

No caso da elaboração de política de distribuição de dividendos, o art. 
8º, caput, menciona expressamente as empresas públicas e sociedades de 
economia mista, afastando suas subsidiárias e controladas.  

É interessante observar que as empresas públicas também devem 
cumprir a determinação do art. 8º, inc. V. Talvez a elaboração de uma política 
de distribuição de dividendos possua maior importância no âmbito das 
sociedades de economia mista, que possuem acionistas privados e que são 
capazes de atrair investidores. Porém, nas empresas públicas, a política pode 
servir para a provisão dos recursos derivados dos dividendos do acionista 
público. 

Assim, todas as empresas públicas e sociedades de economia mista, 
sejam elas prestadoras de serviço público ou que exploradoras de atividade 
econômica, devem elaborar uma política de distribuição de dividendos. 

 

3. O DIREITO DOS ACIONISTAS À PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS SOCIAIS 

O art. 109, inc. I, Lei 6.404/1976 – que se aplica às empresas estatais: 
obrigatoriamente no caso das sociedades de economia mista (art. 235) e se as 
empresas públicas adotarem a forma de sociedade por ações – trata do direito 
essencial de todos os acionistas à participação nos lucros sociais. Esse direito 
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é de titularidade dos acionistas privados das sociedades de economia mista e 
também dos acionistas públicos, inclusive nas empresas públicas. 

A sua materialização ocorre com a existência de resultados positivos, 
por meio da distribuição de dividendos, que não ocorrerá em situações 
específicas (art. 202, §§3º e 4º). A participação nos lucros também ocorrerá 
quando houver, em vez da distribuição de dividendos entre acionistas, a 
destinação dos lucros à companhia (por exemplo, para formação de reservas, 
aquisição de bens e aumento de capital).  

A Lei 6.404/1976 prevê também a figura do dividendo obrigatório, que 
será “a parcela dos lucros estabelecida no estatuto” ou, em caso de omissão 
do estatuto, a “metade do lucro líquido do exercício diminuído ou acrescido dos 
seguintes valores: a) importância destinada à constituição da reserva legal (art. 
193); e b) importância destinada à formação da reserva para contingencias (art. 
195) e versão da mesma reserva formada em exercícios anteriores” (art. 202, 
caput e inc. I).1 

Portanto, essas regras societárias sobre distribuição de dividendos 
devem ser observadas e consideradas como limites na elaboração das 
políticas pelas empresas estatais. 

 

4. A FINALIDADE PÚBLICA DE CADA EMPRESA ESTATAL 

As empresas estatais são autorizadas e constituídas para cumprimento 
de uma (ou mais) finalidade pública específica, e não para a realização de 
qualquer interesse público, ou um interesse público genérico e abstrato 
(conforme arts. 37, inc. XIX, e 173 da Constituição; art. 238 da Lei 6.404/1976; 
e arts. 2o, §1º, e 8o, §1º, da Lei 13.303/2016).  

Essa finalidade pública da empresa estatal, que legitima a atividade 
desenvolvida e permite o controle sobre a sua atuação, será o principal 
parâmetro na elaboração da sua política de distribuição de dividendos.  

Diante da existência de vários interesses públicos a depender dos fatos 
envolvidos, sua delimitação no caso concreto é essencial. São insuficientes 
previsões genéricas e indeterminadas, sob pena de a empresa estatal elaborar 
sua política de dividendos com base em um interesse público genérico e 
desvinculado da finalidade específica que originou a sociedade.  

Assim, é relevante a existência de uma política de distribuição objetiva, 
elaborada com base na situação concreta da empresa, para pautar a atuação 
dos acionistas e investidores nas sociedades de economia mista e para 
garantir segurança e previsibilidade na alocação dos recursos públicos 

                                                           
1 O inciso II do art. 202 ainda prevê que “o pagamento do dividendo determinado nos termos do 
inciso I poderá ser limitado ao montante do lucro líquido do exercício que tiver sido realizado, 
desde que a diferença seja registrada como reserva de lucros a realizar (art. 197)”; e o inciso III 
que “os lucros registrados na reserva de lucros a realizar, quando realizados e se não tiverem 
sido absorvidos por prejuízos em exercícios subsequentes, deverão ser acrescidos ao primeiro 
dividendo declarado após a realização”. 
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derivados dos dividendos do controlador público, inclusive nas empresas 
públicas. 

 

5. CONCLUSÕES 

Portanto, uma política bem estruturada é aquela que considera as 
regras de distribuição de dividendos da legislação societária e, de fato, o 
interesse público específico que fundamenta e legitima a atuação da empresa 
estatal. Uma política efetiva não deve repetir simplesmente os dispositivos 
legais e estatutários, mas, sim, ponderar no caso concreto os objetivos e as 
finalidades públicas da empresa, sob pena de se tornar um documento 
burocrático sem qualquer utilidade prática. 
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