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RESUMO: 
 
O presente estudo objetiva analisar, sob o ponto de vista doutrinário e jurisprudencial, a 
redação da disposição legal do art. 156, contida na Lei 6.404, de 1976, “Lei das Sociedades 
Anônimas, acerca do conflito de interesses de administrador que, por conter um conceito 
jurídico indeterminado ainda não aclarado por lei nem pela Comissão de Valores Mobiliários, 
é objeto de decisões divergentes quanto a sua aplicação fática, gerando impactos em sua 
eficácia jurídica. Inicialmente serão explicitadas as teorias doutrinárias que referendam o tema 
e cuja aplicação encontram terreno na jurisprudência. Em seguida, será contextualizado 
historicamente o surgimento do conflito de interesses de administrador no direito pátrio. Após 
esta exposição, tratar-se-á do conceito de eficácia jurídica a ser utilizado nesta análise, para 
que se possa alcançar sua verificação no art. 156. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Lei de Sociedades Anônimas. Conflito de interesses de administrador. 
Interesse conflitante. Sociedades Anônimas. Eficácia jurídica. Teoria formal do conflito de 
interesses. Teoria substancial do conflito de interesses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT: 
 
This study aims to analyze, from the point of view of doctrine and jurisprudence, the wording 
of the legal provision of Article 156, contained in Law 6404 of 1976, "Corporate Law”, about 
the managing conflict of interests because it contains undefined legal concept not yet defined 
by law or by the Brazilian Securities and Exchange Commission, and, by that, is subject to 
divergent decisions regarding its factual application, generating impacts in its legal effects, 
which will be analyzed further. Initially will be exposed the doctrinal theories that endorse the 
theme and whose application are ground in jurisprudence. Then be contextualized historically 
the emergence of managing conflict of interests in Brazil. After this exhibition, the concept of 
legal effectiveness applied to the present study will be defined, in order to achieve its 
applications in Article 156. 
 
KEYWORDS: Brazilian Corporate Law. Managing conflict of interests. Conflict of interests. 
Corporate. Legal effectiveness. Formal theory of the conflict of interests. Substantial theory 
of the conflict of interests.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SUMÁRIO 

 

Introdução .............................................................................................................................. 08 

 

Capítulo 1 – Caracterização do conflito de interesses na legislação societária 
brasileira............................................................................................................ 11 

 1. Marco teórico .......................................................................................................... 11 

 1.1. Teoria formal ........................................................................................................ 13 

 1.2. Teoria substantiva ................................................................................................ 15 

 
Capítulo 2 – A construção do “conflito de interesses” no ordenamento jurídico  

brasileiro ........................................................................................................... 18 

 2. Precedentes ...............................................................................................................18 

2.1. O decreto-lei n.º 2.627, de 1940 ........................................................................... 18 

 2.2. Model Business Corporation Act ......................................................................... 20 
 

Capítulo 3 – Conceito de eficácia jurídica e o art. 156....................................................... 22 

3. Preliminares à análise da eficácia jurídica do art. 156 ............................................ 22 

 3.1. Conceito de eficácia ............................................................................................. 23 

 3.3. A eficácia jurídica na jurisprudência ................................................................... 27 

 
Capítulo 4 – Análise e interpretação extensiva do art. 156  ............................................. 43 

4.1. Interpretação a partir da teoria formal.................................................................. 44 

 4.2. Interpretação a partir da teoria substancial........................................................... 46 

  

Conclusão .............................................................................................................................. 48 

 

Referências bibliográficas ................................................................................................... 50 

 



8 
 

INTRODUÇÃO 
 

Pretende-se analisar a redação de disposição legal contida na Lei 6.404, de 1976, “Lei das 
Sociedades Anônimas, que, por conter um conceito jurídico indeterminado1 ainda não aclarado 
por lei nem pela Comissão de Valores Mobiliários2, são necessárias todas as conjecturas 
possíveis acerca do tema, para verificar se, por meio da aplicação das teorias vigentes doutrinária 
e jurisprudencialmente, a eficácia jurídica do dispositivo que trata do conflito de interesses de 
administrador é plena. 
 

Tratar-se-á especificamente da disposição presente no art. 1563, da referida Lei, que 
estipula a atuação de administrador que se encontre em posição de conflito de interesse com a 
companhia ao configurar  como interessado também pelo polo oposto, contratado. 
 

Apenas para fim introdutório da problemática por vir, cito a definição de Francesco 
Galgano para conflito de interesses, apesar de sua doutrina não ter sido adotada como referencial 
teórico no presente estudo. Define: 
 

Ocorre conflito de interesse entre o sócio e a sociedade quando o sócio se 
encontra na condição de ser titular, diante de uma determinada 
deliberação, de um duplo interesse: de seu interesse de sócio e, por outro 
lado, de um interesse externo à sociedade; e esta duplicidade de interesses 
é tal que ele, o sócio, não pode realizar um sem sacrificar o outro 
interesse. Todavia, a simples duplicidade de interesses em um mesmo 
sujeito, por si só, não implica situação de conflito no sentido técnico. As 

                                                
1  “O conceito jurídico indeterminado é a vaguidade semântica existente em certa norma com a finalidade de que ela, 
a norma, permaneça, ao ser aplicada, sempre atual e correspondente aos anseios da sociedade nos vários momentos 
históricos em que a lei é interpretada e aplicada.”  
ABREU, Frederico do Valle. Conceito jurídico indeterminado, interpretação da lei, processo e suposto poder 
discricionário do magistrado. Revista online JusNavigandi. 2004. 
http://jus.com.br/revista/texto/6674/conceito-juridico-indeterminado-interpretacao-da-lei-processo-e-suposto-poder-
discricionario-do-magistrado 
2 “Sobre o tema, há divergências importantes na doutrina e na Comissão de Valores Mobiliários – CVM, ente 
regulador do mercado de capitais brasileiro, que, dependendo da composição de seu órgão colegiado, tem 
apresentado entendimentos diametralmente opostos para casos semelhantes. Verifica-se, ainda, que no âmbito do 
Poder Judiciário não há, até o momento, uma linha de pensamento sobre o assunto, seja em instâncias ordinárias ou 
superiores, mas apenas casos isolados.” 
SANTOS, Fernanda Aviz. Sociedade anônima: uma análise sobre a natureza do conflito de interesses dos membros 
do conselho de administração. Revista online JusNavigandi. 2008. 
http://jus.com.br/revista/texto/11856/sociedade-anonima-uma-analise-sobre-a-natureza-do-conflito-de-interesses-
dos-membros-do-conselho-de-administracao 
3 Art. 156. É vedado ao administrador intervir em qualquer operação social em que tiver interesse conflitante com o 
da companhia, bem como na deliberação que a respeito tomarem os demais administradores, cumprindo-lhe 
cientificá-los do seu impedimento e fazer consignar, em ata de reunião do conselho de administração ou da diretoria, 
a natureza e extensão do seu interesse. 
§ 1º Ainda que observado o disposto neste artigo, o administrador somente pode contratar com a companhia em 
condições razoáveis ou eqüitativas, idênticas às que prevalecem no mercado ou em que a companhia contrataria 
com terceiros. 
§ 2º O negócio contratado com infração do disposto no § 1º é anulável, e o administrador interessado será obrigado a 
transferir para a companhia as vantagens que dele tiver auferido. [grifos meus] 
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duas posições de interesse podem ser de solidariedade entre eles: o sócio 
pode realizar o próprio interesse sem prejudicar o interesse da sociedade.4  

 
Conforme exposto, é possível inferir o intuito do dispositivo legal de evitar que o 

administrador utilize seus poderes de administração para deliberar em favor próprio, em 
detrimento dos fins da companhia que administra. Um exemplo sintético, porém efetivo, desta 
hipótese é um administrador da companhia “A” que proponha contratar os serviços de uma 
companhia “B”, a qual o mesmo administrador é sócio majoritário. 
 

Da interpretação meramente gramatical do dispositivo pode-se se inferir que o 
administrador não pode tomar parte na deliberação em que tenha interesse conflitante; ocorrendo 
situação o administrador deve consignar o conflito e a natureza e extensão de seu interesse e 
abster-se da deliberação; caso a contratação não se dê sob condições equitativas, o negócio 
jurídico será anulável, sendo devolvida a vantagem auferida. 
 

Cumpre ressaltar a indefinição do termo central “interesse conflitante”. A partir disto, 
identificam-se na doutrina duas vertentes que buscam interpretações juridicamente viáveis para 
resolução de celeumas. 
 

Autores como Modesto Carvalhosa, Carvalho de Mendonça e Miranda Valverde5 adotam 
pespectiva formal do conflito de interesse, também denominado a priori, deflagrado pela mera 
posição conflitante ocupada pelo administrador enquanto possível contratante, devendo se 
declarar impedido, por mais que o negócio a ser celebrado tenha contado com as práticas de 
diligência e clareza de mercado, caso em que não seria anulável.  
 

Surge uma contradição, porém, quando inverte-se este raciocínio. Caso o administrador, 
ao mesmo tempo contratante, não tenha se declarado impedido na ata da deliberação, 
descumprindo, portanto, o caput do artigo, porém tenha agido com suficiente diligência de modo 
que o negócio foi equitativo e razoável de acordo com as práticas de mercado. Neste caso, não 
seria anulável o negócio, uma vez que o §2º se refere apenas ao descumprimento das condições 
justas de mercado, conforme §1º. Por tal, a companhia não buscurá a anulação do negócio 
jurídico firmado, por ter sido economicamente justo, tornando a disposição do caput inócua, por 
seu descumprimento não gerar consequências fáticas. 
 

Outra perspectiva adotada pela doutrina, referendada por Rubens Requião6, é da análise 
substancial do conflito, diante de verificação das condições objetivas do contrato, que devem ser 
razoáveis às de mercado. Nesta linha lógica, em uma contratação além das condições normais de 
mercado, o administrador deverá se afastar das negociações, por ter se caracterizado o conflito de 
interesses. Aloca-se o significante “conflito de interesse” ao desequilíbrio das condições 
contratuais com as de mercado, tornando, mais uma vez, o descumprimento do caput inócuo, pois 
                                                
4 Apud, LOBO, Carlos Augusto da Silveira; NEY, Rafael de Moura Rangel. Conflito de Interesses entre o 
Administrador e a Companhia - Inexistência de impedimento em votar em deliberação do conselho de administração 
da controlada, do qual é membro, que aprova concessão de mútuo à controladora, da qual é chefe do departamento 
jurídico. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro. v. 144. p. 277. 
5 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas, cit., Vol. 3º. p. 314 
6 REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. Vol. 2. 23ª. Edição. São Paulo: Saraiva, 2003. P. 213. 
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em cenário equitativo, a contratação não será anulada, e o descumprimento à exigência de 
declaração de impedimento, vazio. 
 

Evidencia-se, portanto, um problema relativo à eficácia jurídica da norma em pauta, o que 
pode ser um fator causador de insegurança jurídica, em que o julgador ou sujeito passivo da 
norma – no caso, o administrador – terá maior margem de discricionaridade. 
 

Em que pese ser a Comissão de Valores Mobiliários competente para a resolução de 
celeumas societárias como a em tela7, pretende-se esquematizar de forma objetiva as definições 
de conflito de interesse elaboradas nas decisões do Colegiado da Comissão de Valores 
Mobiliários na faixa temporal de 12 anos, a partir da primeira decisão proferida acerca do tema, 
em 20018, em busca da racionalização do conceito jurídico indeterminado.  
 

Ainda se pretende analisar se há padrões nos posicionamentos do referido Colegiado, e, 
havendo, suas incidências de acordo com a faixa temporal em que se encontram9, que deve levar 
em consideração os períodos de mandato de 4 anos de diretor da CVM, o que pode influenciar os 
padrões de voto. 

 
Será tratado o conceito de eficácia jurídica a ser utilizado no presente estudo para que, em 

sequência, seja possível adentrar na análise de hipóteses à verificação da eficácia jurídica do art. 
156. Caso reste comprovada a ineficácia jurídica em algum aspecto do dispositivo, será proposta 
sugestão de modificação da redação legal ou de sua interpretação em âmbito administrativo e 
judicial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
7“A CVM é uma entidade autárquica em regime especial com autonomia administrativa e orçamentária. Sua criação 
foi inspirada na Securities and Exchange Comission, autarquia reguladora e fiscalizadora do mercado de valores 
mobiliários americano, criada em 1934. A competência da CVM baseia-se na normatização das operações com 
valores mobiliários, na autorização de sua emissão e negociação, assim como a de fiscalização das sociedades 
anônimas abertas e dos agentes que operam no mercado de capitais.” 
COELHO, Fabio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2005. v. 2, p.72. 
8 Inquérito Administrativo CVM RJ nº 32/2000 – Relator Dir. Marcelo F. Trindade. Publicada em D.O.U. em 
10.10.2001. Disponível em: <http://www.cvm.gov.br/port/descol/respdecis.asp?File=4483-0.HTM> Acesso em 14 
de abril de 2013 
9 Este recorte temporal demanda uma análise pormenorizada das decisões, de modo que se dará ao longo da 
execução do trabalho.	  
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CAPITULO I – CARACTERIZAÇÃO DO CONFLITO DE INTERESSES NA 

LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA BRASILEIRA 

 

1. MARCO TEÓRICO 

 
O preceito do conflito de interesses na esfera de atuação de administrador de sociedade 

anônima está disposto no art. 156, da Lei 6.404 de 197610, e este difere do conflito de interesse 

explicitado no art. 115, do mesmo texto legal, por este se aplicar apenas aos sócios de uma 

sociedade. Entretanto, ambos possuem a mesma ratio, que é evitar que o poder deliberativo 

delegado tanto a sócio, quanto a administrador, seja utilizado em desfavor aos interesses da 

sociedade. 

 

A saber, impõe-se a exposição das redações normativas suscitadas: 

 
Art. 115. O acionista deve exercer o direito a voto no interesse da companhia; 
considerar-se-á abusivo o voto exercido com o fim de causar dano à companhia 
ou a outros acionistas, ou de obter, para si ou para outrem, vantagem a que não 
faz jus e de que resulte, ou possa resultar, prejuízo para a companhia ou para 
outros acionistas.  
§ 1º o acionista não poderá votar nas deliberações da assembléia-geral relativas 
ao laudo de avaliação de bens com que concorrer para a formação do capital 
social e à aprovação de suas contas como administrador, nem em quaisquer 
outras que puderem beneficiá-lo de modo particular, ou em que tiver interesse 
conflitante com o da companhia. 
§ 2º Se todos os subscritores forem condôminos de bem com que concorreram 
para a formação do capital social, poderão aprovar o laudo, sem prejuízo da 
responsabilidade de que trata o § 6º do artigo 8º. 
§ 3º o acionista responde pelos danos causados pelo exercício abusivo do direito 
de voto, ainda que seu voto não haja prevalecido. 
§ 4º A deliberação tomada em decorrência do voto de acionista que tem interesse 
conflitante com o da companhia é anulável; o acionista responderá pelos danos 
causados e será obrigado a transferir para a companhia as vantagens que tiver 
auferido; [grifo meu] 
 
Art. 156. É vedado ao administrador intervir em qualquer operação social em 
que tiver interesse conflitante com o da companhia, bem como na deliberação 
que a respeito tomarem os demais administradores, cumprindo-lhe cientificá-los 
do seu impedimento e fazer consignar, em ata de reunião do conselho de 

                                                
10 BRASIL. Lei n.º6.404, de 16 de dezembro de 1976. Dispõe sobre as Sociedades por Ações. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6404consol.htm>. Acesso em: 17 de abril de 2013. 
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administração ou da diretoria, a natureza e extensão do seu interesse. 
§ 1º Ainda que observado o disposto neste artigo, o administrador somente pode 
contratar com a companhia em condições razoáveis ou eqüitativas, idênticas às 
que prevalecem no mercado ou em que a companhia contrataria com terceiros. 
§ 2º O negócio contratado com infração do disposto no § 1º é anulável, e o 
administrador interessado será obrigado a transferir para a companhia as 
vantagens que dele tiver auferido. [grifo meu] 

 
Acerca do fundamento teleológico de que o poder deliberativo deverá visar apenas 

condições vantajosas para a sociedade que se darão as futuras conjecturas elaboradas no presente 

estudo, que tratará exclusiva e especificamente do conflito de interesses na seara do 

administrador. Para fazê-lo, inicialmente, deve-se analisar o dispositivo normativo do art. 156 sob 

o enfoque da hermenêutica jurídica, para que seja possível alcançar as demais camadas lógicas de 

sua aplicação fática, até a verificação de contradições ou lacunas legais. 

 

Da interpretação meramente gramatical do dispositivo, pode-se inferir que o 

administrador não pode tomar parte na deliberação em que tenha interesse conflitante. Ocorrendo 

tal situação o administrador deve consignar na ata da reunião cujo assunto sob conflito foi 

suscitado qual é este conflito, sua natureza e extensão de seu interesse, além de abster-se da 

deliberação. Caso a contratação sob conflito não se dê sob condições equitativas, o negócio 

jurídico será anulável, devendo a vantagem auferida da transação pelo administrador ser 

restituída à sociedade. 

 

Por tal, entende-se que não há proibição ao administrador de contratar com a sociedade 

em que exerce funções administrativas, desde que não tome parte na deliberação da contratação, 

e que o negócio jurídico a ser contratado possua condições razoáveis às que prevalecem no 

mercado. Assim, evita-se que o administrador privilegie seu interesse pessoal, em detrimento do 

interesse social. 

 

Cumpre ressaltar a indefinição do termo central “interesse conflitante” no dispositivo 

legal. A partir disto, é necessário recorrer às fontes doutrinárias e à jurisprudência. Como se 

depreenderá a seguir, identificam-se duas vertentes que buscam interpretações juridicamente 

viáveis para resolução de celeumas. 
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1.1 TEORIA FORMAL 

 

Modesto Carvalhosa11 adota pespectiva formal do conflito de interesse, também 

denominado a priori, deflagrado pela mera posição conflitante ocupada pelo administrador 

enquanto possível contratante, devendo se declarar impedido, por mais que o negócio a ser 

celebrado tenha contado com as práticas de diligência e clareza de mercado, caso em que não 

seria anulável. Neste sentido, o impedimento do administrador tem como fundamento o conflito 

formal de interesses da relação contratual, pois haveria a violação da natureza bilateral do 

negócio jurídico12.  

 

Preceitua, ainda, que “a configuração do interesse conflitante somente poderá ser 

alcançada por critério formal. Impossível encarar a questão casuisticamente”13. 

 

Carvalho de Mendonça adota o mesmo entendimento a respeito do conflito de interesse, 

que deve ter como critério formal para apuração, bastando para tal a confusão de pessoas 

contratantes, dispondo que “interesse oposto ao da companhia dá-se quando o administrador é 

parte em negócio que a sociedade está para concluir com ele, ou com outros juntamente com ele; 

em negócio no qual tenha vantagem ou interesse”14. 

 

Acompanhando o discernimento exarado pelos doutrinadores citados, deve-se ressaltar a 

aplicação fática do conceito em voto proferido pelo então diretor da Comissão de Valores 

Mobiliários (“CVM”) Wladimir Castelo Branco, cujo trecho segue15: 

 
A Lei n.º 6.404/76, em seu art. 156, vedou aos administradores intervirem nas 
operações sociais em que tiverem interesse conflitante com o da companhia, 
bem como naquelas deliberações do conselho de administração que a esse 
respeito tomarem os demais administradores. (…), pode-se concluir que no caso 
dos administradores é vedada a participação do administrador em qualquer 
tratativa ou deliberação referente a uma determinada operação em que figure 
como contraparte da companhia ou pela qual seja beneficiado. O disposto em tal 

                                                
11 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas, Ed. Saraiva, 1998. Vol. III, p. 272. 
12 Idem. 
13 Ibidem. 
14 MENDONÇA, Carvalho de. Tratado de Direito Comercial Brasileiro, Ed. Livraria Freitas Bastos, 1959. Vol. IV, 
p. 64. 
15 Voto proferido em sede do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ 2004/5494, em 16.12.2004. 
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§ 1º deve ser lido, a meu juízo, como "ainda que o administrador não participe 
da deliberação, somente poderá contratar com a companhia...". (…) Conclui-se, 
portanto, que o conflito de interesses é, no caso do art. 156 da Lei 6.404/76, 
presumido, isto é, independe da análise do caso concreto a sua aplicação, 
restando os administradores da companhia impedidos participar de qualquer 
tratativa ou deliberação referente a uma determinada operação em que figure 
como contraparte da companhia ou pela qual seja beneficiado, 
independentemente se está a se perseguir o interesse social ou não. [grifos 
meus] 

 
Ainda nesta toada o voto proferido pelo então diretor da CVM Pedro Oliva Marcilio de 

Sousa, conforme a seguir16: 

 
Para os administradores, vige o conflito formal. Esse tratamento diferenciado 
vem do próprio texto legal que, além de vedar a participação nos atos relativos à 
operação, determina que o administrador revele o conflito. Adicionalmente, ao 
contrário do acionista, que pode agir no interesse próprio, essa faculdade não é 
conferida ao administrador, que age, sempre, no interesse da companhia ou da 
coletividade de seus acionistas. O § 1˚ do art. 156 estabelece a necessidade de 
comutatividade (condições razoáveis e equitativas) e liga-a não só às condições 
de mercado, mas também às condições em que a companhia contrataria com 
terceiros. Estabelece, portanto, critérios semelhantes ao entire fairness (justiça 
integral) ou o intrinsic fairness (justiça intrínseca) (…). 

 
A partir do conceito de conflito de interesse formal erguido das construções doutrinária e 

jurisprudêncial expostas, pode-se entender que verificado o conflito, não há a pressuposição de 

dano ou ilícito, porém o impedimento subsistirá, mesmo que o negócio a ser contratado venha a 

ser altamente vantajoso para a companhia. Alinha-se a este raciocínio Fran Martins, ao entender 

haver o impedimento do administrador a priori17. 

 

O conceito de conflito de interesse formal, todavia, previne que haja a convergência de 

interesses de administrador e sociedade por refutar a possibilidade de voto do administrador e da 

análise de conflito a posteriori. Desta forma, é de se inferir que a eventual duplicidade de 

interesses não é caracterizadora de conflito de interesses, mas meramente a oposição da 

sociedade e do administrador como partes contratuais. 

 

 

                                                
16 Voto proferido em sede de Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ 2005/4825, em 21.03.2006. 
17 MARTINS, Fran. Comentários à Lei das S.A. Ed. Forense, 1978. Vol. II, Tomo I. P. 351 
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1.2 TEORIA SUBSTANTIVA 

 

Em contraponto à teoria formal, ergue-se a teoria substantiva, a qual se filia Nelson 

Eizirik, ao determinar que o “(…) artigo [156, da Lei 6.404/76] não relaciona quais seriam 

deliberações nas quais o administrador estaria formalmente impedido de participar, referindo-se 

genericamente às situações de conflito de interesse substancial, em que deve ser feita uma análise 

do mérito da operação.”18 

 

Entretanto, este impedimento não vincula a atuação do administrador enquanto 

interessado pelo outro polo, que não o da sociedade, de modo que poderia intervir na operação 

como contraparte, desde que salvaguardada a equitatividade dos valores da transação aos 

praticados em mercado. 

 

Já sob uma análise fática do assunto sob potencial conflito, como prega a teoria do 

conflito de interesses substancial, a eventual convergência de interesses administrador-sociedade 

não seria caracterizadora de conflito de interesses, pois o administrador poderia oferecer algo à 

sociedade que lhe é indispensável e a preço de mercado, o que não acarretaria em prejuizo para 

ambos os contratantes. Em consonância a isto, deve-se ressaltar que se o administrador não 

declarar o conflito e até mesmo participar da deliberação não ocorrerá a invalidade do ato, como 

determina o §1º, do art. 15619. 

 

Nesta mesma linha, pontua Luiz Antonio de Sampaio Campos, ao declarar que “(…) só 

há relevância no conflito de interesses à medida que ele possa causar dano à companhia e lhe 

afetar a capacidade de atingir seu objetivo mediante a exploração do objeto social.”20 

 

O conceito de conflito de interesse substancial, ou a posteriori, portanto, remete a uma 

análise da operação possivelmente em conflito, e esta potencialidade conflituosa adviria da 

contratação pela sociedada em que seu administrador seria contraparte, de forma a perquirir se 

                                                
18 EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada. Ed. Quartier Latin, 2011. V. II, p. 381. 
19 LAMY FILHO, Alfredo e PEDREIRA, José Luiz Bulhões. Direito das Companhias. Ed. Forense, 2009. V. I, p. 
1166. 
20 LAMY FILHO, Alfredo e PEDREIRA, José Luiz Bulhões. Direito das Companhias. Ed. Forense, 2009. V. I, p. 
1157. 



16 
 

existe ou não conflito de fato. Neste sentido, é necessário haver uma situação que implique em 

um embate entre o interesse social e o interesse do administrador, que faria com que não pudesse 

prevalecer um sem o sacrifício do outro. 

 

Portanto, o conflito de interesse, do ponto de vista substancial, não advém de uma 

contraposição típica e abstrata de posições, mas somente se o conteúdo da operação seja tal que 

determine uma divergência concreta de interesses. Desta maneira, não seria fator determinante 

para a sociedade que seu administrador fosse contraparte de uma operação, desde que atendidas 

as condições de mercado e, caso estas não fossem, o administrador então seria responsabilizado 

por ter feito prevalecer seu interesse pessoal em desfavor do interesse da sociedade, lesando-a. 

 

Quanto a uma situação hipotética e em se tratando de conflito de interesse de acionista, 

dispôs Tavares Borba que “independentemente de excepcionamento legal, sempre que todos os 

acionistas estiverem em situação de conflito, a deliberação poderá ser tomada, desde, 

naturalmente, que sejam preservados os superiores interesses da companhia”21. Apesar desta 

situação tratar de conflito de interesse na esfera de acionista, aplica-se a comparação com conflito 

de intesse de administrador, demonstrando tal doutrinador também tender a análise substancial do 

conflito. 

 

Em alinhamento à teoria do conflito de interesse substancial, também deve-se explicitar 

trecho da obra de Miranda Valverde, que segue22: 

 
A existência ou não de interêsses contrários ou opostos é uma questão de fato, a 
ser, portanto, apreciada e julgada em cada caso. Podem êles manifestar-se direta 
ou indiretamente. No primeiro caso, o diretor se apresenta, pessoalmente, como 
parte interessada na operação, é quem contrata ou estipula com a sociedade, ou 
diretamente colhe os resultados da operação; no segundo, o ato ou a operação 
feito com terceiro, v. g., uma sociedade da qual o diretor é sócio vai 
indiretamente beneficiá-lo. A interposição de pessoa já é ato de simulação, meio 
indireto de burlar um preceito proibitivo da lei. Conflito de interesses não haverá 
no caso em que o diretor, quer pessoalmente, quer como representante ou sócio 
de outra sociedade, adquire, pelos preços de tarifa ou fixos, segundo as 
condições comuns de pagamento, os artigos ou produtos da sociedade anônima, 
que administra. Não há aí, com efeito, ajuste prévio, isto é, acertamento 

                                                
21 BORBA, José Edwaldo Tavares. Direito Societário. Ed. Renovar, 2004. V. Único, p. 330. 
22 VALVERDE, Trajano de Miranda. Sociedades por Ações, V. II. Ed. Revista Forense, 1953. p. 314 e 315. 
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preliminar entre comprador e vendedor sôbre as condições do contrato, o que, 
em regra, estabelece a colisão de interêsses. Isto pôsto, a proibição contida no 
art. 1.133 do Código Civil, pelo qual não podem ser comprados pelos 
administradores, ainda em hasta pública, os bens confiados à sua guarda ou 
administração, há de ser recebida, no funcionamento das sociedades anônimas, 
com a única interpretação que deve ter: a de não poderem os administradores 
comprar os bens que aparelham a companhia para a consecução do seu objetivo 
e não os resultados da sua atividade ou trabalho.  
 

Da mesma forma que, acima, demonstrou-se a aplicação fática da teoria formal do 

conflito de interesse frente a uma lide pela CVM, há posicionamento inverso, em defesa da teoria 

substancial, prolatado pela então Presidente Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, 

conforme segue23: 

 
A meu ver, a leitura do art. 156 deixa claro que o administrador pode contratar 
com a companhia em situação de conflito de interesses, mas o exclui de todo o 
processo de tomada de decisão ou contratação do negócio, garantindo, dessa 
forma, que o processo de contratação será, do ponto de vista da companhia, 
pautado no seu melhor interesse. E, pelos §§ 1º e 2º daquele artigo, vê-se 
nitidamente que a preocupação do legislador foi a de garantir que o negócio 
celebrado pela companhia em situação em que o administrador possua interesse 
conflitante seja feito em bases equitativas. Nesse contexto, entendo que o art. 
156 da Lei das S.A. necessariamente pressupõe a existência de interesse pessoal 
do administrador, concorrente e oposto ao interesse da companhia. 

 
Expostas as teorias formal e substantiva, é de se pontuar que o marco diferenciador entre 

ambas se dá pelo momento em que ocorrerá o interesse conflitante entre sociedade e 

administrador. Conforme demonstrado, não há no sistema jurídico brasileiro baliza pacífica para 

pautar esta discussão, de modo que outros fatores serão aqui trazidos para nortear a presente 

exposição até que seja possível inferir a aplicação da norma de conflito de interesses de 

administrador sob diversos cenários para verificar qual teoria se demonstra mais efetiva no plano 

fático, tendo em vista que tal efetividade será mensurada por sua eficácia jurídica24. 

 
 
 

                                                
23 Voto proferido em sede de Processo Administrativo Sancionador CVM nº 25/03, em 25.03.2008 
24 Eficácia jurídica trata-se da norma implantada juridicamente e que tem a sua ação no âmbito do mundo do Direito. 
Segundo Luis Roberto Barroso, assim que uma norma jurídica se torna efetiva, esta norma torna-se obrigatória de 
cumprimento da sociedade, sendo este cumprimento por meio da sanção que garanta a sua eficácia, ou então por 
meio da coação do Estado. Disponível em: <http://academico.direito-
rio.fgv.br/wiki/Eficácia_Jur%C3%ADdica_e_Eficácia_Social>. Acesso em: 23 de abril de 2013. 
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CAPITULO II – A CONSTRUÇÃO DO “CONFLITO DE INTERESSES” NO 

ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

 

2. PRECEDENTES 

 

2.1 O DECRETO-LEI N.º 2.627, de 1940 

 

 Diante de um cenário de recente industrialização enfatizada pela Era Vargas25, entre 1930 

a 1937, viu-se necessária a estruturação de um ambiente jurídico propício para a criação e 

manutenção de empresas no Brasil. Neste ensejo, foi promulgado o Decreto-Lei n.º 2.627, em 

1940, revigorando o ordenamento jurídico existente até então, cujas bases estavam fincadas em 

uma economia rural26.  

 

 O diploma legal do Decreto-Lei n.º 2.627, de 1940, pretérito à atual lei societária 

vigente27, já dispunha sobre a ocorrência de conflito de interesses entre administrador e a 

sociedade, conforme se infere da redação de seu art. 120:   

 
Art. 120. É vedado ao diretor intervir em qualquer operação social, em que tenha 
interesse oposto ao da companhia, bem como na deliberação que a respeito 
tomarem os demais diretores, cumprindo-lhe cientificá-los do seu impedimento.  
 
Parágrafo único. A violação dessa proibição, sujeitará o diretor à 
responsabilidade civil, pelos prejuízos causados à sociedade e á responsabilidade 
penal que no caso couber. 

 

                                                
25 Disponível em: 
<http://wikigeo.pbworks.com/w/page/36435187/Era%20Vargas%20da%20Industrializa%C3%A7%C3%A3o%20Br
asileira>. Acesso em: 10 de maio de 2013. 
26 BRASIL. Decreto n.º 434, de 04 de abril de 1891. Consolida as disposições legislativas e regulamentares sobre as 
sociedades anônimas. Disponível em 
<http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaNormas.action?numero=434&tipo_norma=DEC&data=18910704&link=s
> Acesso em 10 de maio de 2013 
27 BRASIL. Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Dispõe sobre as sociedades por ações. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6404consol.htm> Acesso em 10 de maio de 2013 
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 Da interpretação meramente gramatical, resta clara a proibição de administrador realizar 

negócio jurídico com a sociedade. Acerca deste dispositivo, declarou Carvalho Santos, citado por 

Cunha Peixoto em “Sociedades por Ações”: “estão em jogo interesses de alta moralidade, com os 

quais não é lícito transigir, não podendo ficar a invalidade do ato ao alvedrio de quem quer que 

seja”28. 

 

 Ainda, vale citar Wilson de Souza Campos Batalha, acerca do dispositivo em pauta: “Não 

pode o diretor contratar, como representante da sociedade, com pessoa de que seja procurador 

(selbstcontrahieren), nem agir pessoalmente, ou por interposta pessoa, em empresa 

concorrente.”29 Traçando um paralelo entre o dispositivo do Decreto e a Lei n.º 6.404/76, 

preceitua Modesto Carvalhosa: “O preceito vigente, ainda que reproduza o princípio contido no 

diploma anterior [art. 120, Decreto-Lei n.º 2.627/40], filia-se a escola inteiramente diversa e deve 

ser interpretado não mais como proibitivo dos negócios entre a companhia  e seus 

administradores, mas permissivo, desde que cumpridos determinados rituais”30. 

 

 A primeira ruptura aos moldes do Decreto-Lei n.º 2.627/40, que tratava como nulo o 

negócio jurídico entre administradores e a companhia31, se deu em manisfestação pelo Supremo 

Tribunal Federal, por sua Segunda Turma, em julgado acerca da possibilidade de ratificação 

assemblear do ato do diretor que interveio em operação social na qual tinha interesse oposto ao 

da sociedade.32 Na decisão em comento, entendeu-se válido o negócio jurídico entre 

administrador e sociedade, desde que ratificado em assembléia, afastando a nulidade do ato. 

 

 Nesta linha, seu relator Ministro Adaucto Cardoso declarou: “Inaceitável a tese do 

acórdão alagoano sobre ser de ordem pública a proibição do art. 120 da Lei de Sociedades 

Anônimas e da impossibilidade de ratificação, por nulidade absoluta, dos atos praticados em 

contravenção desse dispositivo. Melhor, por mais prudente, a do acórdão recorrido que examina e 

                                                
28 PEIXOTO, Cunha. Sociedades por Ações, cit., v.4, p. 74. 
29 BATALHA, Wilson de Souza Campos. Sociedades Anônimas e Mercado de Capitais. Ed. Forense, 1973. 1ª 
Edição. V. II, p. 661. 
30 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas. Ed. Saraiva, 1998. 2ª Edição. V. III, p. 
269 
31 Idem 
32 RE 66403/SP – São Paulo. Relator Min. Adaucto Cardoso. Segunda Turma. Julgado em 08 de setembro de 1969. 
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pondera os atos e, não achando neles a eiva de dolo ou erro, os tem como plenamente quitados 

pela assembléia geral regularmente convocada.”33  

 

A partir desta decisão, que excepcionou a proibição do dispositivo do Decreto-Lei, foi 

fincado precedente à norma incutida na Lei de Sociedades Anônimas vigente. 

 

2.2. MODEL BUSINESS CORPORATION ACT 

 

 Instituído no direito anglo-saxão em 1950, em função da vasta e dissonante produção 

legislativa dos estados americanos acerca do conceito jurídico de empresa e de suas relações 

derivadas34, o Model Business Corporation Act (“MBCA”), foi implementado como um intento 

de sintetizar e consolidar a legislação dispersa. Neste ensejo, diversos padrões de comportamento 

jurídico, tomados como princípios, tiveram sua racionalidade especificada pela redação do 

MBCA, como equity, loyalty, disclosure e fair transaction. 

 

 O marco jurídico do MBCA em solo anglo-saxão não tardou em se tornar expoente 

conceitual a diversos países, e assim se deu em solo pátrio à estruturação da Lei n.º 6.404/76, 

como comenta Modesto Carvalhosa: “Em tudo e por tudo, verifica-se que a norma em tela [Lei 

n.º 6.404/76] segue fielmente o modelo legislativo norte-americano […].”35 

  

 Sob o enfoque do conflito de interesses, deve-se fazer presente ao estudo a redação do art. 

41 do MBCA36: 

 
Nenhum contrato ou qualquer outra avença entre a companhia e um ou mais de 
seus administradores ou qualquer outra companhia, firma, associação ou 
entidade, na qual um ou mais deles ou officers têm interesses econômicos, será 
invalidado em razão de tais relações ou interesses, ou porque tal diretor ou 

                                                
33 Voto proferido em RE 66403/SP – São Paulo. Relator Min. Adaucto Cardoso. Segunda Turma. Julgado em 08 de 
setembro de 1969. P. 3. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=162832>. Acesso em: 12 de maio de 2013 
34 Diponível em: <http://en.wikipedia.org/wiki/Model_Business_Corporation_Act>. Acesso em: 12 de maio de 2013. 
35 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas. Ed. Saraiva, 1998. 2ª Edição. V. III, p. 
269. 
36 Redação trazida por Modesto Carvalhosa em Comentários à Lei de Sociedades Anônimas. Ed. Saraiva, 1998. 2ª 
Edição. V. III, p. 270. 
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diretores estavam presentes na reunião do board ou committee que autorizou, 
aprovou ou ratificou tal contrato ou transação ou porque o seu ou os seus votos 
foram contados para tal finalidade se: 
 
a – Tal relação ou interesse for revelado ou conhecido do board ou committee 
que autorizou, aprovou ou ratificou o contrato ou a transação por voto ou 
consentimento, sem contar o voto ou consentimento do administrador 
interessado. 
 
b – Tal relação ou interesse for revelado ou conhecido pelos acionistas com 
direito de voto e estes autorizam, aprovam ou ratificam tal contrato ou transação 
por voto ou consentimento escrito. 
 
c – O contrato for justo e razoável para a companhia 
 
Os administradores interessados podem ser contados para o efeito de determinar 
o quorum, na reunião do conselho ou do committee, que venha a autorizar, 
aprovar ou ratificar o respectivo negócio 
 

 Da redação acima, administradores de uma sociedade poderiam com ela transacionar, 

inclusive lhes sendo permitida a participação passiva na deliberação em que estivesse na pauta o 

objeto do conflito de interesses - formação de quorum - , desde que tal relação conflitante fosse 

exposta tanto aos demais membros do colegiado, ou aos acionistas com direito a voto, e que a 

transação se desse em valores condizentes aos de mercado. Portanto, se houvesse clareza 

informacional acerca do interesse econômico conflitante entre o administrador e a sociedade 

[disclosure], se o negócio jurídico não fosse eivado de vício ou erro e se os valores da transação 

se dessem de acordo com os de mercado [fair transaction], o negócio jurídico seria válido, pois 

presumiu-se que o dever de lealdade [loyalty] do administrador deveria prevalecer sobre seus 

interesses pessoais. 

 

 Constatam-se as semelhanças entre o dispositivo norte-americano ao presente no art. 156, 

da Lei 6.404/76, conforme referido por Modesto Carvalhosa. No entanto, deve-se destacar uma 

divergência entre os dispositivos norte-americano e brasileiro: a possibilidade de o administrador 

votar em deliberação em que esteja em situação de conflito. 

 

Do caput do excerto legal do MBCA, para fins de comparação, deve ser exaltado o 

trecho: “ou porque o seu ou os seus votos foram contados para tal finalidade”, enquanto na 

redação da norma nacional: “É vedado ao administrador intervir em qualquer operação social em 
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que tiver interesse conflitante com o da companhia, bem como na deliberação que a respeito 

tomarem os demais administradores”. 

 

 A princípio, a expressão “intervir” parece refutar o exercício do direito de voto do 

administrador em situação conflitante com a sociedade, como apregoa a teoria formal, já aqui 

exposta. Distoa portanto da disposição legal anglo-saxã neste sentido, porém ao determinar a 

proibição da intervenção do administrador na deliberação conflituosa, absteve-se o legislador de 

impor consequências ao descumprimento desta regra. 

 

 Por tal, afere-se que apesar de os legisladores terem bebido da fonte norte-americana, 

resta a divergência apresentada, cujos efeitos serão verificados futuramente no decorrer do 

presente estudo, especificamente acerca da eficácia jurídica do dispositivo legal brasileiro. Nesta 

linha, de imediato, faz-se necessária análise do conceito de eficácia jurídica.  

 

CAPITULO III – CONCEITO DE EFICÁCIA JURÍDICA E O ART. 156 

 

3. PRELIMINARES À ANÁLISE DA EFICÁCIA JURÍDICA DO ART. 156 

 

Conforme brevemente exposto, a redação do art. 156, Lei n.º 6.404/76, não determina 

consequências jurídicas ao descumprimento de determinados mandamentos, que, a bem da 

clareza, são aqui expostos de forma esquemática, para facilitar a exposição por vir: 

 

(a) ao administrador é vedado intervir em operação que possua interesse conflitante 

com o da companhia; 

(b) o administrador deverá se abster da deliberação em que seja suscitado o objeto do 

conflito de interesses; 

(c) o administrador deverá cientificar os demais administradores do conflito de 

interesses em pauta; 

(d) o administrador deverá consignar em ata da deliberação a natureza e a extensão do 

seu interesse conflitante; 
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(e) caso a companhia efetue negócio jurídico remunerado com o administrador, 

deverão ser asseguradas condições equitativas às de mercado, sob pena de 

anulabilidade do negócio e extorno da vantagem pecuniária auferida pelo 

administrador à companhia. 

 

 Com relação ao mandamento exposto em (e), afere-se a vinculação de efeitos jurídicos ao 

seu descumprimento. Caso o negócio jurídico efetuado entre administrador e sua companhia se 

dê além das condições que prevalecem em mercado, será anulável e o administrador deverá 

devolver a vantagem financeira auferida da transação. 

 

 Quanto às disposições em (a), (b), (c) e (d), em contrapartida, não houve previsão pelo 

legislador de consequências ao seu descumprimento. Tal omissão suscita o questionamento da 

eficácia jurídica da norma, pois se deve presumir que o trâmite legislativo empregado 

positivamente para criar uma norma não a faria essencialmente inócua, refém de irremediável 

descumprimento. 

 

3.1. CONCEITO DE EFICÁCIA 

 

 Ante o exposto, serão expostas definições do conceito de eficácia jurídica, em que, 

primeiramente, pontua Carlos Henrique Bezerra Leite, sob a luz de discussão apresentada por 

Norberto Bobbio: 

 

Em sentido genérico, [o problema da eficácia é] igual a validade ou vigência. 
Assim é que fala-se de eficácia da lei no tempo ou no espaço de um ato 
administrativo, de um negócio jurídico. 
Além desse sentido há um outro, especial à sociologia do direito, que é o de 
efeito real, prático, da norma jurídica na sociedade. 
Fala-se, ainda, de eficácia como aptidão de um ato para produzir todos os seus 
efeitos legais, ou todos os efeitos desejados pelas partes. Este é o sentido mais 
comum da palavra no direito, mas saber em que eficácia se distingue de 
validade, constitui um dos grandes problemas da filosofia do direito. 
Este problema, segundo Bobbio, tem por objeto revelar se a norma é ou não 
cumprida pelos seus destinatários e, caso não seja cumprida, quais os meios 
utilizados para que ela o seja. 



24 
 

Essa investigação assume caráter histórico-social e pode ser identificada como 
um problema fenomenológico do direito.37 

 

Pontes de Miranda, em sua doutrina, ainda que acerca de estudo em direito privado, 

entende por eficácia jurídica:  

 
A eficácia jurídica é criação do direito, ainda quando o efeito jurídico coincida 
ser efeito físico. A pré-história e a história adotaram os mais variados efeitos 
jurídicos e as causas deles variaram, também, através de toda a história humana. 
Se são incontáveis os fatos que interessam ao direito, tambem o são os efeitos 
que ele cria ou faz jurídicos, ligando-os, como consequência, à incidência das 
regras jurídicas sobre esses fatos.[...]38. 

 

Ainda sob a leitura da doutrina de Pontes de Miranda, vale definir, a contrário-senso, o 

conceito de ineficácia jurídica: 

 
A falta de eficácia não é défice do negócio jurídico mesmo; é não-ser das suas 
consequências. [...] Quando se exclui todo efeito ao ato jurídico stricto sensu ou 
ao negócio jurídico, diz-se que é ele ineficaz.39 [grifos meus] 
 

Acerca da eficácia jurídica no plano normativo, leciona Ana Paula de Barcellos: 

 
Eficácia jurídica é um atributo associado às normas e consiste naquilo que se 
pode exigir, judicialmente se necessário, com fundamento em cada uma delas. O 
natural seria que se pudesse exigir diante do Poder Judiciário exatamente aquele 
efeito que a norma pretende produzir e que, por qualquer razão, não veio a 
acontecer espontaneamente. Bastaria, assim, identificar o efeito pretendido pela 
norma e solicitar ao Judiciário que o produzisse no mundo dos fatos, 
coativamente.40 
 

 Valendo-se à análise do art. 156 do conceito especificado por Pontes de Miranda, os 

mandamentos em (a), (b), (c) e (d) têm suas incidências devidamente estipuladas – obrigações de 

não fazer, a partir da subsunção a situação de interesse conflitante. Todavia, a partir da incidência 

                                                
37 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Artigo disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev_24/artigos/Art_Carlos.htm>. Acesso em: 20 de maio de 2013, às 
18:33 
38 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte geral. Ed. Revista dos Tribunais. 2013. V. 5, p. 59. 
39 Idem, p. 132. 
40 BARCELLOS, Ana Paula. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: o princípio da dignidade da pessoa 
humana. Ed. Renovar, 2002. P. 59. 
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em interesse conflitante, das quais derivam as proibições e obrigações em (a), (b), (c) e (d), 

restam sem efeitos jurídicos. 

 

 Deste modo, suscita-se o questionamento trazido a partir do conceito de eficácia jurídica 

declinado por Ana Paula Barcellos: estão os mandamentos em (a), (b), (c), (d) e (e) aptos a 

produzirem efeitos? Poderia ser ajuizada ação de responsabilização de administrador por ter 

descumprido (a), (b), (c) ou (d), apesar do cumprimento de (e) – única hipótese legal que dispõe 

de consequências jurídicas e fáticas - ? Ainda, possui o mandamento (e) eficácia jurídica por 

possuir a previsão de efeitos? 

 

 Para solver os questionamentos, faz-se presente mais uma vez a doutrina de Ana Paula 

Barcellos: 

 

[...] [o] ponto mais alto [das modalidades de eficácia jurídica] será ocupado por 
aquela mais apta a produzir o efeito pretendido pela norma no âmbito da 
realidade [...]41 
 
A forma mais primitiva de eficácia jurídica é a aplicação de uma penalidade ao 
agente que viola o comando normativo. A penalidade, é claro, não tem 
capacidade de produzir o efeito pretendido pela norma; sua missão é influenciar 
a vontade do indivíduo responsável pelo cumprimento da norma para que, diante 
da ameaça ou da própria pena (prevenção geral ou especial, respectivamente), 
ele se motive a obedecê-la42 
 

 De acordo com o diapasão doutrinário aqui exposto, (e) seria o único mandamento 

normativo do art. 156 dotado de eficácia jurídica. Isto pois, caso o administrador contrate com a 

sociedade além das condições vigentes em mercado, poderá ter o negócio anulado e extornar a 

vantagem pecuniária. 

 

Tais consequências denotam natureza de penalidade, gerando um incentivo negativo ao 

descumprimento do administrador à disposição presente em (e). Nesta linha, pode se especular 

que há incentivo aos administradores, ao negociarem com suas companhias, apenas atenderem ao 

requisito em (e). 

                                                
41 Idem. P. 60,61 
42 Ibidem. P. 71 
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 Deste modo, estaria sendo esvaziado o restante do dispositivo, que se entenderia por 

eivado de eficácia jurídica? Apesar de (a), (b), (c) e (d) não conterem instrumento coercitivo, o 

descumprimento destes gera penalidade ao administrador em âmbito administrativo ou judicial? 

 

 Sob a pauta destas indagações, manifestou-se Julian Fonseca Peña Chediak acerca de um 

negócio hipotético entre administrador e sociedade que se deu sob condições econômicas 

equitativas: 

 

O que fazer, então, com o administrador faltoso? Ele deixou de observar o que 
dispõe a lei. Não se deu por impedido. Que remédio se teria contra ele? Não 
houve dano. Não existem, portanto, perdas e danos a reparar. Será, então, que o 
comando contido no caput do art. 156 não tem qualquer eficácia jurídica?43 

 

 Apesar de a CVM não ter exarado uma definição de eficácia jurídica a ser utilizada como 

parâmetro para suas decisões, vale trazer ao estudo trecho de voto proferido por sua então 

diretora Norma Jonssen Parente, que tangenciou o tema da eficácia jurídica: 

 

Na hermenêutica contemporânea, a norma deve ser considerada como meio para 
a solução dos conflitos, que não se caracterizam por suas dimensões legais, pois 
comportam aspectos sociais e valorativos determinantes da própria eficácia do 
direito. É preciso que haja um novo método de leitura das leis que expressem 
novos valores sociais e políticos. Caso contrário, não haverá eficácia no sistema 
jurídico. O apego à letra da lei não pode imperar em detrimento da justiça e da 
finalidade da lei. Enquanto que na interpretação da lei deve prevalecer o alcance 
à sua finalidade para assegurar o respeito aos direitos que se quer protegidos na 
sua aplicação dever-se-á atender aos fins sociais a que se destina e ao bem 
comum.44 
 

 As obrigações do administrador em conflito, presentes no caput do art. 156, ou em (a), 

(b), (c) e (d), possuem como finalidade coibir que o administrador forme o convencimento da 

sociedade em favor de seus interesses como contraparte, de acordo com ambas as teorias formal45 

                                                
43 CHEDIAK, Julian Fonseca Peña. O conflito de interesses do administrador de S/A,In:Temas de Direito 
Societário Contemporâneas, coordenado por Marcelo Vieira Von Adamek. Ed. Malheiros, 2011. P. 412 
44 Voto proferido em sede de Processo Administrativo CVM n.º 2002/0474, em 31 de março de 2003. Disponível 
em: http://www.cvm.gov.br/port/descol/respdecis.asp?File=3948-0.HTM 
45 “O impedimento de intervir nos negócios em que o administrador tenha conflito de interesses com a companhia é 
amplo. Além de não participar da deliberação, não poderá, outrossim, opinar, sugerir ou sob qualquer forma 
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e substancial46. Pode se inferir que o posicionamento adotado pela diretora, em seu voto, 

propiciaria uma leitura teleológica do art. 156, pela adoção de medidas sancionatórias pela CVM 

ao descumprimento das obrigações presentes em seu caput, ou em (a), (b), (c) e (d), porém resta 

saber se isto ocorre efetivamente. 

 

3.2. A eficácia jurídica na jurisprudência 

  

Para solver tais questionamentos, será efetuada uma análise da jurisprudência. Não 

havendo punição à violação da redação art. 156, deverá restar comprovada a ineficácia dos 

mandamentos em (a), (b), (c) ou (d). 

 

A realização da busca jurisprudencial será restrita ao domínio virtual da CVM 

(www.cvm.gov.br), por meio dos seguintes termos: conflito+de+interesses; interesse+conflitante; 

art.+156; art+156+administrador. Concernente à problemática do art. 156, foram identificados os 

seguintes processos, que serão tratados especificament a seguir: 

 

(i) Inquérito CVM n.º 32/200047; 

(ii) Inquérito CVM n.º 1153/200248; 

(iii) Processo Administrativo Sancionador CVM n.º 25/200349; 

(iv) Processo Administrativo Sancionador CVM n.º 5494/200450 

(v) Processo Administrativo Sancionador CVM n.º 0097/200551 

                                                                                                                                                        
influencia a deliberação dos órgãos administrativos da companhia” CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de 
Sociedades Anônimas. Ed. Saraiva, 1998. 2ª Edição. V. III, p. 275 
46 “A extensão que se deve dar à vedação à intervenção do administrador em conflito de interesses na deliberação 
social deve ser restrita à proibição de discutir a matéria e proferir o voto. Poderá ele prestar esclarecimentos e estar 
presente na deliberação específica.” CAMPOS, Luiz Antonio de Sampaio. Conselho de Administração e Diretoria. 
In: Direito das Companias, coordenado por Alfredo Lamy Filho e José Luiz Bulhões Pedreira. Ed. Forense, 2009. 1ª 
Edição. V. I, p. 1162 
47 Disponível em: http://www.cvm.gov.br/port/inqueritos/2001/rordinario/inqueritos/32_00.asp. Acesso em 28 de 
maio de 2013, às 16:52 
48 Disponível em: http://www.cvm.gov.br/port/inqueritos/2002/rordinario/inqueritos/TARJ2002_1153.asp. Acesso 
em 28 de maio de 2013, às 16:54 
49 Disponível em: http://www.cvm.gov.br/port/inqueritos/2008/rordinario/inqueritos/03_25_25-03.asp. Acesso em 28 
de maio de 2013, às 16:56 
50 Disponível em: http://www.cvm.gov.br/port/descol/respdecis.asp?File=4483-0.HTM. Acesso em 28 de maio de 
2013, às 16:57 
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(vi) Processo Administrativo Sancionador CVM n.º 1443/200552 

(vii) Inquérito CVM n.º 17/200653 

(viii) Processo Administrativo Sancionador CVM n.º 03/200754 

(ix) Processo Administrativo Sancionador CVM n.º 3453/200755 

(x) Processo Administrativo Sancionador CVM n.º 1815/200856 

 

(i) Inquérito CVM n.º 32/2000 

 

Ementa: 

Empresa de auditoria e seus responsáveis técnicos. O fato de qualquer sócio ou 
outro integrante do corpo técnico do auditor vir a ocupar o cargo de conselheiro 
fiscal em uma empresa prejudica a independência que o auditor deve ter, 
necessariamente. Advertência à empresa de auditoria. Advertência ao sócio. 

Conselheiro fiscal que é sócio de uma empresa de auditoria. Conflito de 
interesses. Se um membro do conselho fiscal de uma companhia aberta também 
integra, na condição de sócio, a empresa de auditoria independente que a assiste, 
deixa de ter a necessária isenção para exercer o seu mister. Advertência. 

 

Com relação à situação de conflito de interesses do indiciado, prolatou o relator, então 
Diretor, Marcelo F. Trindade, vencedor neste quesito e acatando a teoria formal do conflito de 
interesses, apesar de ter tido voto vencido: 

 

Não se exige, a meu ver, para a violação da regra do art. 156 da Lei das 
S.A., ao menos no campo da responsabilidade administrativa, que a 

                                                                                                                                                        
51 Disponível em: http://www.cvm.gov.br/port/descol/respdecis.asp?File=4761-0.HTM. Acesso em 28 de maio de 
2013, às 16:59 
52 Disponível em: http://www.cvm.gov.br/port/inqueritos/2006/rordinario/inqueritos/05_10_RJ2005-1443.asp. 
Acesso em 28 de maio de 2013, às 17:00 
53 Disponível em: http://www.cvm.gov.br/port/descol/respdecis.asp?File=8219-0.HTM. Acesso em 28 de maio de 
2013, às 17:02 
54 Disponível em: http://www.cvm.gov.br/port/inqueritos/2010/rordinario/inqueritos/IA%20%2003-
07%20Telemar.asp. Acesso em 28 de maio de 2013, às 17:03 
55 Disponível em: http://www.cvm.gov.br/port/descol/respdecis.asp?File=5471-3.HTM. Acesso em 28 de maio de 
2013, às 17:04 
56 Disponível em: http://www.cvm.gov.br/port/inqueritos/2009/rordinario/inqueritos/TA%20RJ2008-
1815%20Mossi%20&%20Chisolfi%20Internacional.asp. Acesso em 28 de maio de 2013, às 17:06 
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companhia experimente um prejuízo, sendo suficiente que a independência e 
o distanciamento do administrador estejam afetados, como estavam, segundo me 
parece, pela relação de submissão do conselheiro ao chancelador das contas. 

Se as contas eram boas ou más não vem ao caso: o conselheiro confessadamente 
"empregado" do auditor, sequer remunerado pela companhia, não poderia tê-
las votado, por evidente conflito de interesses. 

Assim sendo, embora a situação já tenha sido regularizada, pela não eleição 
posterior de Conselheiro ligado à empresa de auditoria, parece-me que estão 
presentes elementos que comprovam a infração do dever de impedimento em 
caso de conflito do administrador, estabelecido pelo artigo 156 da Lei 6.404/76, 
e mandado aplicar aos conselheiros fiscais pelo artigo 165 da mesma lei. [grifos 
meus] 

 

A decisão do Colegiado da CVM aplicou a penalidade de advertência ao administrador 

indiciado: 

 
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores 
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, decidiu, por 
maioria, vencidos os Diretores Marcelo F. Trindade e Luiz Antonio de Sampaio 
Campos, acatar as imputações formuladas pela Comissão de Inquérito aos 
acusados, aplicando a penalidade de advertência à KPMG Auditores 
Independentes e ao seu sócio e responsável técnico, José Rubens Alonso por 
infração à Instrução CVM nº 216/94 em razão do descumprimento da norma 
reguladora da atividade profissional aprovada pela Resolução n° 821/97 do 
Conselho Federal de Contabilidade (NBC P 1) e, por unanimidade, ao Sr. 
Carlos Eduardo Munhoz, sócio e responsável técnico da empresa de 
auditoria, na qualidade de conselheiro fiscal da HSBC Bamerindus Seguros 
S/A, por violação do art. 156 da Lei nº 6.404/76. [grifos meus] 

 

A violação da disposição do caput do art. 156, portanto, gerou a responsabilização 

administrativa do administrador, bastando que este tivesse incidido em interesse conflitante e 

deliberado no âmbito da sociedade. Ainda, o voto do Diretor relator asseverou a desnecessidade 

de comprovação de prejuízo à sociedade, enfatizando que, a despeito do descumprimento do §1º 

do art. 156 (ou mandamento (e)), a violação do caput do artigo, por si só, enseja aplicação de 

penalidade. 

 

(ii) Inquérito CVM n.º 1153/2002 

 

Ementa: 



30 
 

 

Aprovação de Acordo de Prestação de Serviços Gerenciais, em AGE de 
30/11/99, com votos proferidos por Caixa de Previdência dos Funcionários do 
Banco do Brasil - PREVI e Fundação SISTEL de Seguridade Social, acionistas 
diretos e indiretos da Tele Norte Leste Participações S/A e de sua controladora 
Telemar Participações S/A. - Descaracterizada a existência do conflito de 
interesse previsto no § 1º do art. 115 da Lei nº 6.404/76 - Absolvição. 

 

Apesar da lide tratar de conflito de interesse de acionista, o voto, vencido, da Diretora 

relatora Norma Jonssen Parente tratou especificamente da disposição de conflito de interesses, 

presente no art. 156: 

 

[...] de maneira sistemática, veda-se a contratação, tanto do controlador como do 
administrador, com a companhia quando o acordo desfavorecer a sociedade, 
impondo condições não eqüitativas ou irrazoáveis, em conflito com o que 
prevalece no mercado. 

No caso, a despeito do que podem pensar os acusados, a CVM não está a 
investigar a essência, o mérito do contrato de management fee. Para que o 
acordo seja celebrado entre o controlador e a controlada é suficiente que este 
encontre-se acorde com os parâmetros de mercado. De outra parte, é dever do 
controlador apresentar aos acionistas da controlada as características do contrato 
– justamente para apontar a sua regularidade – antes da deliberação do mesmo, 
facilitando o controle e plena transparência dos atos da companhia. Ou, no dizer 
de Pontes de Miranda: 

"Não se proíbe que o diretor interessado assine pela sociedade; proíbe-se-lhe 
apenas que delibere." 

CONSEQÜÊNCIAS DO VOTO PROFERIDO EM CONFLITO DE 
INTERESSES 

Note-se que há dois tipos de sanções possíveis para a hipótese de voto 
proferido em conflito de interesse: 

I – sanção administrativa a ser aplicada pela CVM que, na sua função de 
fiscalizar a observância da lei de Sociedades Anônimas, tem poderes para punir 
os infratores com as penalidades descritas no artigo 11 da Lei nº 6.385/76; nesse 
caso, não há necessidade de se constatar a existência de dano para a 
aplicação de sanção; basta que o preceito tenha sido descumprido, já que se 
trata de sanção administrativa sem qualquer cunho indenizatório. 

II – sanção civil: anulação e/ou indenização dos danos – 
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• no caso de anulação, deverá ser comprovado que o voto foi proferido em 
conflito de interesses; 
• no caso de indenização, torna-se necessário comprovar "a posteriori" o 
dano para que se possa corrigir o prejuízo. 

No caso, compete exclusivamente à CVM punir a não abstenção e ao 
Judiciário anular e, se for o caso, determinar a indenização dos danos. 

O fato de a lei não ter cominado com nulidade, mas sim com anulabilidade, 
a decisão decorrente de voto proferido em conflito de interesse, não permite 
concluir que é lícito votar nessas circunstâncias. A lei sanciona com nulidade 
apenas aqueles atos que ofendem aos princípios de ordem pública. Em um único 
momento, a lei declara nulo um ato, no art. 262. Nos demais casos, refere-se a 
hipóteses de nulidade. 

No caso, além de não se poder falar em ofensa à ordem pública, a necessidade 
de preservar os atos societários impõe que a sanção seja atenuada e dependa de 
provocação dos interessados. 

A segurança jurídica impõe que somente em casos extremos os atos comerciais 
sejam sancionados com a nulidade absoluta. 

A opção do legislador de declarar anulável e não nula a assembléia não 
permite concluir que o acionista em conflito possa votar. [grifos meus] 

 
 O entendimento proferido pela Diretora assemelha-se ao exposto no ítem (i), em que a 

responsabilização do administrador deverá se dar pela violação da abstenção de administrador ao 

negócio jurídico firmado com a sociedade. Mesmo tendo sido voto vencido e em celeuma cujo 

cerne não envolvia diretamente a aplicação do art. 156, resta demonstrada a possibilidade de 

aplicação de penalidade a administrador que descumpra a regra do caput do art. 156. 

 

 Acerca da eficácia jurídica, no entanto, extrai-se do voto exposto que o conflito será 

configurado a partir da apuração de que o negócio jurídico não se deu sob valores e condições 

equitativas às de mercado. Cumprindo, portanto, a disposição presente no §1º do art. 156 - ou 

mandamento presente em (e) - não se configuraria o conflito e a deliberação tomada por 

administrador que atue em ambas controladora e controlada não seria questionada. 

 

 Desta forma, apesar do avanço técnico exprimido por este voto ao reconhecer a 

legitimidade da CVM para impor sanção ao mero descumprimento do caput do art. 156, esta 

violação ainda resta atrelada ao conceito de conflito de interesses a ser adotado e , para tal, se 
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houve descumprimento do seu §1º. Por tal, acolhida a teoria substancial do conflito de interesses 

e atendido o §1º, a deliberação de administrador em negócio em que esteja em ambas as pontas 

do feixe contratual não configuraria conflito de interesses, nem violação ao caput do art 156. 

 

 Por outro lado, sob a ótica da teoria formal do conflito de interesses, a contraposição de 

administrador interessado em ambas as partes de um negócio jurídico seria suficiente para 

configurar o conflito e, havendo deliberação do administrador em conflito, haveria o 

descumprimento do caput do art. 156 e sua punibilidade pela CVM. 

 

(iii) Processo Administrativo Sancionador CVM n.º 25/2003 

 

Ementa: 
 

Não convocação de Assembléia Geral Extraordinária da Telemar para tratar da 
compra da Oi. Absolvição. 

O administrador de companhia aberta deve empregar no exercício de suas 
funções o cuidado e a diligência que todo homem probo costuma empregar na 
administração de seus próprios negócios. Dever de diligência, dever de agir no 
interesse da companhia e dever de lealdade. Advertência e Absolvição. 

Celebração de negócio entre controladora e controlada, com administradores em 
comum. Violação ao dever de evitar conflito de interesses. Absolvição. 

Divulgação genérica por meio de Fato Relevante sobre a operação de compra e 
venda da Oi. Informações mais detalhadas restritas ao conhecimento dos 
acionistas por meio de disponibilização de documentos em "data room". 
Violação ao dever de informar. Absolvição. 

Preço superior ao justo pago pela Telemar para aquisição da OI, baseado em 
laudo de avaliação superestimado. Abuso do poder de controle. Absolvição. 

 

Na presente celeuma, o conflito de interesses do art. 156 é tratado sob a perspectiva de 

negócio jurídico firmado entre sociedades controladora e controlada. Discutiu-se a possibilidade 

de administrador da controladora que também possui função na controlada poderia participar de 

deliberações em que ambas pautassem como contrapartes. 
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Assim prolatou a então Diretora e Presidente Maria Helena dos Santos Fernandes de 

Santana em voto vencedor: 

 

A meu ver, a leitura do caput do art. 156 deixa claro que o administrador pode 
contratar com a companhia em situação de conflito de interesses, mas o exclui 
de todo o processo de tomada de decisão ou contratação do negócio, garantindo, 
dessa forma, que o processo de contratação será, do ponto de vista da 
companhia, pautado no seu melhor interesse. 

E, pelos §§ 1º e 2º daquele artigo, vê-se nitidamente que a preocupação do 
legislador foi a de garantir que o negócio celebrado pela companhia em situação 
em que o administrador possua interesse conflitante seja feito em bases 
eqüitativas. 

[...] 

Examinei os antecedentes dessa autarquia a respeito do art. 156 e não encontrei 
nenhum caso que nos autorize a concluir que o administrador que também 
trabalha para o controlador está impedido de votar em deliberações nas quais o 
controlador tem interesse. Se seguirmos o caminho proposto pelo relator, 
estaremos inovando; e inovando equivocadamente. 

 

Do presente voto extrai-se que a participação de administrador em deliberações de 

potencial conflito de interesses pode ou não ser aceita sob a CVM, em que pese ainda qual 

vertente doutrinária esteja sendo acolhida – teoria formal ou substancial do conflito de interesses. 

Aqui, optou-se pela análise do conflito a posteriori, pautando a decisão pela teoria substancial. 

 

Sob o enfoque da eficácia jurídica, a discussão central da lide não ocorreu acerca da 

deliberação tomada pelo administrador em conflito e seu potencial lesivo, mas se havia de fato 

conflito de interesses pelo negócio entre controlador-controlada. Não havendo conflito de 

interesses, não há que se conjecturar sobre a deliberação do administrador que atue em ambas as 

sociedades, conforme visto na decisão anterior. 

 

Deste modo, apesar de reconhecida a possibilidade de aplicação de penalidade ao 

administrador por descumprimento do caput do art. 156, esta dependerá de qual teoria de conflito 

de interesses será utilizada. Neste caso, optou-se pela teoria substancial em que não se identificou 

o conflito, inexistindo, portanto, a violação ao caput. 
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(iv) Processo Administrativo Sancionador CVM n.º 5494/2004 

 
Ementa: 
 
Recurso, nos termos da Deliberação CVM nº 463/2003, interposto pela CAIXA 
DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S/A – 
PREVI em face de decisão da Superintendência de Relações com Empresas – 
SEP, que não acolheu reclamação da Interessada contra a Companhia de Bebidas 
das Américas - AMBEV e os Srs. Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto da Veiga 
Sicupira e MarceI Herrmann Telles em função da operação de permuta de ações 
de AMBEV, detidas pelos Controladores, por ações de emissão da Interbrew 
S.A. ("Permuta") e a incorporação de Labatt Brewing Canadá Holding Ltd. por 
AMBEV ("Incorporação"). 

 

O relator Diretor Wladimir Castelo Branco Castro, acerca da atuação de administrador em 

conflito de interesses do art. 156, proferiu em seu voto vencedor: 

 
[...] Assim, comprovada a participação daqueles administradores da ENGESA 
nas decisões referentes a negócios com a ENGEXCO, configurar-se-ia violação 
da proibição expressa no artigo 156 — caput — da Lei n.º 6.404/76, 
independentemente dos eventuais benefícios ou prejuízos advindos, 
respectivamente, para a ENGEXCO e a ENGESA. 
[...] 
Os mesmos administradores, acima descritos, poderiam ser 
responsabilizados, nos termos do artigo 158, II da Lei n.º 6.404/76, por 
violação do disposto no caput do artigo 156 da mesma lei, se comprovada a 
sua participação nas decisões da ENGESA referentes a negócios entre as 
duas empresas. 
[...] 
Conclui-se, portanto, que o conflito de interesses é, no caso do art. 156 da Lei 
6.404/76, presumido, isto é, independe da análise do caso concreto a sua 
aplicação, restando os administradores da companhia impedidos participar de 
qualquer tratativa ou deliberação referente a uma determinada operação em que 
figure como contraparte da companhia ou pela qual seja beneficiado, 
independentemente se está a se perseguir o interesse social ou não. [grifos 
meus] 
Dessa forma, a participação do Sr. Carlos Alberto da Veiga Sicupira na 
deliberação do conselho de administração que aprovou a Incorporação da 
LABATT é, a meu ver, contrária ao comando legal previsto no art. 156 da Lei 
6.404/76. 
 

 O voto proferido apresentou o acolhimento da teoria formal de conflito de interesses, 

determinando que a despeito do atendimento ao disposto no §1º do art. 156, a situação de conflito 
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presume-se da posição de administrador como contraparte da sociedade. Tendo tomado parte na 

deliberação, inferiu o administrador em violação ao caput do art. 156. 

 

 Apesar da não aplicação de penalidade no presente caso, foi determinada a apuração da 

conduta do administrador junto à Superintendência de Relações com Empresas (“SEP”), para 

possível aplicação de advertência, como ocorrido no Inquérito CVM n.º 32/2000. 

 

(v) Processo Administrativo Sancionador CVM n.º 0097/2005 

 

Ementa: 

 
[...] processo surgiu a partir de reclamação de investidores da Tele Centro Oeste 
Celular Participações S/A ("TCO") em virtude de empréstimos concedidos ao 
acionista controlador, o que, devido às dificuldades financeiras deste, teria 
exposto a TCO a um elevado risco, no interesse do controlador. 

 

A relatora Diretora Maria Helena Santana proferiu voto dando procedência ao Termo de 

Acusação instruído pela SEP, que determinava: 

 

[...] infração ao art. 156 da Lei 6.404/76, considerando que, como acionistas da 
Splice/Fixcel e administradores da TCO, deveriam ter-se declarado impedidos, 
haja vista que tinham interesse na aprovação de um negócio – o empréstimo – 
que iria diminuir o caixa da TCO e que não gozava de garantias suficientes, 
ainda que se considere que o rendimento médio das aplicações pudesse ser maior 
que o custo de captação da companhia; 

 

 Em consequência de oferecimento de Termo de Compromisso pelos indiciados, o voto da 

Diretora absteve-se de maior discussão de mérito acerca da lide, porém do posicionamento da 

SEP restou claro o descumprimento do caput do art. 156, sob a luz da teoria formal de conflito.  

 

(vi) Processo Administrativo Sancionador CVM n.º 1443/2005 

 
Ementa: 
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O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem 
para lograr os fins e no interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem 
público e da função social da empresa. 
Exercício abusivo do poder de controle. Multa 
O Conselho de Administração pode autorizar a prática de atos gratuitos 
razoáveis em benefício dos empregados ou da comunidade de que participe a 
empresa, tendo em vista suas responsabilidades sociais. Advertência. 

 

O voto proferido pelo relator então Diretor Pedro Oliva Marcilio de Sousa adotou a 

análise do conflito de interesses sob a ótica da teoria formal: 

 

Para os administradores, vige o conflito formal. Esse tratamento diferenciado 
vem do próprio texto legal que, além de vedar a participação nos atos relativos à 
operação, determina que o administrador revele o conflito. Adicionalmente, ao 
contrário do acionista, que pode agir no interesse próprio, essa faculdade não é 
conferida ao administrador, que age, sempre, no interesse da companhia ou da 
coletividade de seus acionistas. 
O § 1˚ do art. 156 estabelece a necessidade de comutatividade (condições 
razoáveis e equitativas) e liga-a não só às condições de mercado, mas também às 
condições em que a companhia contrataria com terceiros. Estabelece, portanto, 
critérios semelhantes ao entire fairness (justiça integral) ou o intrinsic fairness 
(justiça intrínseca), mencionados quando discuti o padrão de revisão da conduta 
do acionista controlador em operações em que tinha interesse. 

 

Da análise da lide, não restou comprovado o descumprimento do §1º do art. 156, porém 

sob a teoria formal e pela posição dos administradores em ambos os polos contratuais, foi lhes 

aplicada a penalidade de advertência: 

 

[...] pela aplicação de pena de advertência a Ricardo Perez Botelho, Omar 
Carneiro da Cunha Sobrinho e Marcílio Marques Moreira, conselheiros de 
administração, por violação do disposto no art. 154 da Lei 6.404/76, dado que 
não houve comprovação de benefício próprio por esses administradores ou 
a intenção de prejudicar outros acionistas (embora tenha beneficiado o 
acionista controlador) 

 

(vii) Inquérito CVM n.º 17/2006 
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Ementa: 
 

Trata-se de propostas de Termo de Compromisso apresentadas por Inepar 
Administração e Participações S.A., atual Inepar Administração, Bens, Serviços, 
e Participações S.A. – IAP, Atilano de Oms, Mario Celso Petraglia, Jauneval de 
Oms, Cesar Romeu Fiedler, Natal Bressan, Di Marco Pozzo, Martinelli 
Auditores e Carlos Alberto Felisberto no âmbito do Processo Administrativo 
Sancionador CVM nº 17/2006 instaurado para "apurar a eventual ocorrência de 
irregularidade por parte do acionista controlador – Inepar Administração, 
Bens, Participações e Serviços S.A. na gestão da controlada Inepar S.A. 
Indústria e Construções". (Relatório da Comissão de Inquérito às fls. 
9.289/9.432) 
O presente processo surgiu a partir de reclamações de acionistas formuladas em 
12.04.02 e 02.02.05 relacionadas à gestão da companhia, envolvendo, em 
especial, transações entre partes relacionadas, sendo que a Comissão de 
Inquérito direcionou seus esforços para elucidar as irregularidades que teriam 
ocasionado maior prejuízo financeiro aos acionistas minoritários. (parágrafos 10, 
18 e 28 do Relatório da Comissão de Inquérito) 

 

 Por ter sido celebrado Termo de Compromisso, o mérito da lide não foi levado à 

apreciação do Colegiado, porém entendeu a SEP que tendo sido auferida vantagem financeira de 

negócio conduzido pelo administrador, houve a violação tanto do caput quanto do §1º do art. 

156: 

 

Conforme ficou apurado, a venda foi conduzida diretamente por Atilano de Oms 
que era diretor presidente da Inepar Telecomunicações e também presidente do 
conselho de administração da IIC, remunerado diretamente para o exercício de 
tais funções, além de acionista da IAP, e como tal agiu em condições de 
favorecimento da IAP, atuando em conflito de interesses e sem observar o dever 
de lealdade, contrariando o disposto no § 1º e caput do art. 156, bem como o 
inciso II do art. 155, todos da Lei 6.404/76. Além disso, como a venda ocorreu 
em condições de favorecimento à IAP, ficou caracterizado também abuso de 
poder do controlador, em infração ao art. 117, § 1º, alínea "f", da Lei 6.404/76. 
(parágrafos 132, 135 e 137 do Relatório da Comissão de Inquérito) 

 

 Apesar do conflito de interesses não ter sido apreciado pelo Colegiado, é possível inferir 

que o caput do art. 156 teve vigorada sua eficácia jurídica, ao passo que sua violação contou 

como elemento primário da quantificação do Termo de Compromisso, como segue: 

 
por infração aos arts. 155, inciso II, e 156, caput e § 1º, da Lei 6.404/76, ao 
contratar de forma irregular e em benefício da controladora IAP a intermedição 
da venda de ações da Global Telecom S.A., pertencentes à Inepar 
Telecomunicações S.A., empresa na qual exercia o cargo de diretor presidente e 
DRI e que era controlada pela IIC, revertendo em benefício da IAP R$ 10,7 
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milhões, equivalente a 17,76% do valor da venda, faltando com o seu dever de 
lealdade e agindo em conflito de interesses; 
 

(viii) Processo Administrativo Sancionador CVM n.º 03/2007 

 

Ementa: 
 
Responsabilidade de administradores, membros do Conselho de Administração 
da companhia aberta Tele Norte Leste Participações S.A. – TNL – Eventual 
ocorrência de conflito de interesses em deliberações do Conselho (art. 156 da 
Lei nº 6.404/76). Situação não caracterizada – Absolvições. 
Falta para com o dever de diligência na redação da ata do Conselho de 
Administração (art. 153 da Lei nº 6.404/76) – Advertência. 
Imputação de descumprimento do dever de diligência ao se adotar o Conselho de 
Administração e não a Assembléia Geral de Acionistas como órgão competente 
para a apreciação de determinado contrato. Escolha amparada pelos ditames do 
Estatuto Social da companhia – Absolvição. 

 

 Em contrapartida ao posicionamento do Colegiado, sob a égide do voto do Diretor Pedro 

Oliva Marcilio de Sousa, em sede do Processo Administrativo Sancionador CVM n.º 1443/2005, 

mais uma vez se acolheu a teoria substancial da análise de conflito de intesses em voto vencedor: 

 
No caso concreto, tanto na 47ª quanto na 108ª RCA, não verifico nos autos 
nenhum indício de que haveria um benefício próprio para os defendentes, não 
tendo restado comprovada qualquer situação que pudesse configurar conflito de 
interesses. O simples fato de serem administradores da companhia investida não 
é suficiente para tanto. 

 

 Ainda que o voto do relator tenha afastado o conflito de interesses, apontou-se o 

descumprimento expresso do caput do art. 156, apesar de não citar o dispositivo especificamente: 

 

Com relação a Sérgio Lins Andrade, a acusação, em um primeiro ponto, imputa 
infração ao art. 153 da lei societária entendendo que a sua conduta teria 
sido não diligente ao permitir que a ata da 108ª RCA fosse redigida sem se 
consignar os nomes e os motivos pelos quais alguns conselheiros se 
declararam impedidos. 
Anoto que, no meu entender, as atas das reuniões do Conselho de 
Administração, podem ser lavradas de forma sumária, por analogia à previsão do 
art. 130, §º 1º3, da Lei nº 6.404/76 com relação à deliberação assemblear, 
conforme a prática corrente e a doutrina majoritária4. 

 

 Em sede de voto divergente, proferido pelo então Diretor Otavio Yazbek, foi apontada tal 

suposta incoerência: 
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a condenação do acusado Sérgio Lins Andrade pelo descumprimento do art. 153 
da Lei nº 6.404/76, a minha análise parte do pressuposto, dado pelo voto do 
ilustre diretor-relator, de que, a rigor, inexistia, no presente caso, conflito de 
interesses na forma do art. 156 da Lei Acionária. Se não há conflito de 
interesses, não pode também haver impedimento. Não havendo impedimento, 
não há que se falar em identificação obrigatória dos conselheiros que não 
votaram na ata da reunião do Conselho de Administração. 
 

 Da decisão, aplicou-se a penalidade de advertência ao administrador por não ter se 

declarado impedido na deliberação da Reunião do Conselho de Administração, em 

descumprimento ao caput do art. 156, apesar de desconfigurado o conflito de interesses, tendo 

sua conduta imputada sob falta de diligência por meio do art. 153: 

 

[...] 
por maioria de votos, aplicar a penalidade de advertência ao acusado Sérgio 
Lins Andrade por infração ao dever de diligência, previsto no art. 153 da Lei nº 
6.404/76, no que se refere à redação da ata da 108ª RCA, que não registrou os 
nomes nem os motivos pelos quais os conselheiros se declararam impedidos [...] 

 

(ix) Processo Administrativo Sancionador CVM n.º 3453/2007 

 

Ementa: 
 
Mosaic Fertilizantes do Brasil S.A. e Mosaic Fertilizantes Ltda. ("Requerentes") 
requereram interrupção do prazo de antecedência de convocação de Assembléia 
Geral Extraordinária e Especial ("Assembléia") de Fertilizantes Fosfatados S.A. 
– Fosfertil ("Fosfertil" ou "Companhia"), que iria realizar-se em 19.04.07 (fls. 
01/10). 
Em 18.04.07, o Colegiado, acompanhando manifestação da Superintendência de 
Relações com Empresas ("SEP" ou "Área Técnica"), (fls. 226/252), indeferiu o 
pedido apresentado (fls. 275). Vale observar, contudo, que a esta altura as 
Requerentes já haviam obtido decisão judicial suspendendo a realização da 
Assembléia (fls. 256/262), decisão que ainda está produzindo efeitos. 
A despeito desta medida judicial, e de suas evidentes conseqüências sobre o 
pedido de interrupção do prazo da Assembléia, as Reclamantes pleiteiam a 
reconsideração da decisão do Colegiado que indeferiu tal interrupção (fls. 
311/321). É deste pedido que ora se cuida. O principal argumento das 
Reclamantes é que o Colegiado teria se baseado em um pressuposto fático 
equivocado. Analisarei este ponto adiante; antes, para melhor compreensão do 
tema, repasso novamente as linhas gerais da matéria que seria objeto de 
deliberação da Assembléia e as razões pelas quais ela vem sendo questionada. 
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 O então relator Diretor Sergio Weguelin retomou o posicionamento já proferido pelo 

Colegiado em que a análise de conflito de interesses de administrador deve se dar por meio da 

teoria formal: 

 

Isto pode ser demonstrado pela análise do Processo RJ 2004-5494, no qual, 
mesmo em meio a várias divergências (uma das quais relativa exatamente ao 
critério de constatação de conflito dos sócios), o Colegiado foi unânime ao 
reconhecer que os conflitos de interesse dos administradores são apurados pelo 
critério formal. A respeito, vale conferir os seguintes trechos dos votos 
proferidos no caso: 
"Conclui-se, portanto, que o conflito de interesses é, no caso do art. 156 da Lei 
6.404/76, presumido, isto é, independe da análise do caso concreto a sua 
aplicação, restando os administradores da companhia impedidos participar de 
qualquer tratativa ou deliberação referente a uma determinada operação em que 
figure como contraparte da companhia ou pela qual seja beneficiado, 
independentemente se está a se perseguir o interesse social ou não". (Trecho do 
voto do Diretor Wladimir Castelo Branco Castro) 
"Quanto à questão do conflito do administrador, estou em sintonia com a tese 
adotada no voto do Diretor Relator. Com efeito, o tratamento da matéria na Lei 
6.404/76 é bastante claro, estabelecendo-se basicamente, no caput do art. 156, 
que o administrador está impedido de votar em deliberações em que tiver 
interesse conflitante com o da companhia. O § 1º do mesmo artigo deixa 
evidente que o ato de contratar com a companhia é daqueles abrangidos pela 
norma do caput, pois ali se diz que o contrato, mesmo com a observância da 
regra do caput (isto é, abstenção do administrador conflitado), deve ser 
celebrado em bases eqüitativas". (Trecho do voto do Presidente Marcelo 
Fernandez Trindade; grifos no orginial) 
"Acompanho o voto do Diretor-Relator que abordou com precisão a questão ao 
tratar da presunção do conflito de interesses, no caso de participação do 
administrador em qualquer tratativa ou deliberação referente a operações em que 
figure como contraparte da companhia ou pela qual seja beneficiado, sendo sua 
configuração questão meramente formal, independente da análise do caso 
concreto". (Trecho do voto da Diretora Norma Parente) 
Em linha com este posicionamento, entendo que, de fato, os administradores 
ligados ao Grupo Bunge votaram em hipótese de conflito de interesses. 
Violaram, portanto, o art. 156 da Lei 6.404/76. Isto, a meu juízo, seria suficiente 
para que se determinasse a interrupção do prazo da assembléia, 
independentemente de eventuais discussões sobre outras conseqüências acerca 
da validade da deliberação, com base no § 2º deste mesmo artigo. 

 

 Mesmo tendo sido atestada a transgressão ao art. 156, não foi apurada a violação de seu 

caput por parte dos administradores para penalização. 

 

(x) Processo Administrativo Sancionador CVM n.º 1815/2008 
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Ementa: 
 
caracterização de conduta irregular do acionista controlador – constituição de 
empresa concorrente sem o oferecimento da oportunidade comercial a sua 
controlada – quebra do dever de lealdade – multa. 

 

 O posicionamento adotado pelo Colegiado, mais uma vez, retoma a teoria substancial da 

análise de conflito de interesse de administrador, em que prevaleceu vencedor voto do então 

Diretor Eli Loria: 

 

[...] a limitação ao administrador imposta pelo dispositivo não pode ser vista 
como absoluta, vedando apenas que o administrador intervenha nas situações em 
que possuir interesse pessoal conflitante com o da companhia. 
  
Assim, cabe analisar se o fato de os conselheiros também serem administradores 
em outras sociedades controladas pelo grupo controlador acarreta, em si, a 
configuração de conflito de interesse. 
  
Entendo para que fosse constatada a infração ao art. 156, para além da mera 
presunção, ser necessária a comprovação de que os administradores, ao 
aprovarem a incorporação, o faziam em situação de conflito com seus próprios 
interesses, tendo auferido um benefício pessoal com a negociação. 

 
 Não tendo sido configurado o conflito de interesses dos administradores na celeuma, 

foram absolvidos os indiciados, não havendo penalização, portanto, de suas participações em 

deliberação. 

 

 A coletânea jurisprudencial acerca do conflito de interesses de administrador demonstra 

que não há uma vertente pacífica acatada pela CVM, variando entre a aplicação da teoria forma e 

a teoria substancial, já tratadas anteriormente no presente estudo. Expôs-se, todavia, que a CVM 

possui legitimidade para aplicar penalidade grave aos administradores que violam o caput do art. 

156, a despeito do cumprimento do seu §1º, por força do art. 11, da Lei n.º 6.385/7657. 

                                                
57  Art . 11. A Comissão de Valores Mobiliários poderá impor aos infratores das normas desta Lei, da lei de 
sociedades por ações, das suas resoluções, bem como de outras normas legais cujo cumprimento lhe incumba 
fiscalizar, as seguintes penalidades: 
I - advertência; 
II - multa; 
III - suspensão do exercício do cargo de administrador ou de conselheiro fiscal de companhia aberta, de entidade do 
sistema de distribuição ou de outras entidades que dependam de autorização ou registro na Comissão de Valores 
Mobiliários;  
IV - inabilitação temporária, até o máximo de vinte anos, para o exercício dos cargos referidos no inciso anterior;  
V - suspensão da autorização ou registro para o exercício das atividades de que trata esta Lei; 
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 Por meio da prática de penalização do administrador que viola o caput do art. 156, cria-se 

um incentivo negativo a este conduta, supostamente conferindo eficácia jurídica ao dispositivo 

em voga, de acordo com o conceito proferido por Ana Paula Barcellos58. A despeito da 

possibilidade de imputação de penalidade pela CVM, sua ocorrência varia de acordo com o 

posicionamento a respeito do conceito de conflito de interesses – se aplicada a teoria formal ou a 

teoria substancial –, conforme aponta a tabela a seguir: 

 
Processo Teoria aplicada Houve conflito 

de interesses? 
Penalização 

por infração ao 
caput do art. 

156 

Infração ao 
§1º do art. 

156 

Inquérito CVM n.º 
32/2000 

Formal Sim Sim Não 

Inquérito CVM n.º 
1.153/2002 

Substancial Não Não Não 

PAS CVM n.º 
25/2003 

Substancial Não Não Não 

PAS CVM n.º 
5.494/2004 

Formal Sim Sim Não 

PAS CVM n.º 
0097/2005 

*¹ *¹ *¹ *¹ 

PAS CVM n.º 
1.143/2005 

Formal Sim Sim Não 

Inquérito CVM n.º 
17/2006 

Substancial Sim Sim Sim 

PAS CVM n.º 
03/2007 

Substancial Não Sim Não 

PAS CVM n.º 
3.453/2007 

Formal Sim *² *² 

PAS CVM n.º 
1.815/2008 

Substancial Não Não Não 

*¹ - Não se pôde averiguar o conteúdo da lide em sede do Colegiado, em razão de celebração de 
Termo de Compromisso; 
*² - o voto vencedor não atestou a violação ao dispositivo, porém não afastou sua possibilidade. 
 
                                                                                                                                                        
VI - cassação de autorização ou registro, para o exercício das atividades de que trata esta Lei;  
VII - proibição temporária, até o máximo de vinte anos, de praticar determinadas atividades ou operações, para os 
integrantes do sistema de distribuição ou de outras entidades que dependam de autorização ou registro na Comissão 
de Valores Mobiliários;  
VIII - proibição temporária, até o máximo de dez anos, de atuar, direta ou indiretamente, em uma ou mais 
modalidades de operação no mercado de valores mobiliários. 
58 Ver citações 32 e 33 
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 De acordo com a amostragem utilizada, é possível determinar que das 10 celeumas que 

tinham em seu escopo o conflito de intereses de administrador, 40% das decisões em Colegiado 

da CVM utilizaram o conceito da teoria forma, e 60% entenderam pela aplicação da teoria 

substancial, denotando não haver pacificidade, como já afirmado. Tampouco pode-se atestar que 

há a aplicação recorrente de uma ou de outra teoria, a ponto de ensejar padrões no presente lapso 

temporal. 

 

 A respeito da análise da eficácia jurídica do caput do art. 156, uma hipotética situação de 

conflito de interesses de administrador dependerá de qual teoria será aplicada a sua resolução. Por 

tal, em sequência, serão estipuladas hipóteses, tanto sob a luz da teoria formal, quanto sob a 

teoria substancial, em que irão derivar cenários de teste de atuação de um suposto administrador, 

as quais possibilitarão a verificação fática da eficácia jurídica do caput do artigo, com base na 

jurisprudência coletada. 

 
CAPITULO IV – ANÁLISE E EXTENSÃO INTERPRETATIVA DO ART. 156 

 
 Nesta etapa do presente estudo serão propostas hipóteses de situações de conflito de 

interesses de administrador à luz das teorias formal e substancial, aplicando-se ainda os 

resultados obtidos da coletânea jurisprudencial. Com isto, será possível verificar se há a eficácia 

jurídica do caput do art. 156, apesar da inexistência de penalidade específica por seu 

descumprimento. 

 

 Serão verificadas as seguintes situações hipotéticas: 

 

(i) administrador se dá por impedido e atende às demais obrigações do caput do art. 156, e a 

contratação é considerada equitativa, atendendo ao §1º do art. 156; 

 

(ii) administrador se dá por impedido e atende às demais obrigações do caput do art. 156, e a 

contratação não é considerada equitativa, violando o §1º do art. 156; 

 

(iii)  administrador não se dá por impedido e não atende às demais obrigações do caput do art. 

156, e a contratação é considerada equitativa, atendendo ao §1º do art. 156; 
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(iv) Administrador não se dá por impedido e e não atende às demais obrigações do caput do 

art. 156, e a contratação não é considerada equitativa, violando o §1º do art. 156 

 

4.1. INTERPRETAÇÃO A PARTIR DA TEORIA FORMAL 

 

(i) administrador se dá por impedido e atende às demais obrigações do caput do art. 

156, e a contratação é considerada equitativa, atendendo ao §1º do art. 156; 

 

Nesta hipótese, inexiste conflito de interesses de administrador, sendo aqui utilizada 

meramente como paradigma conceitual. 

 

 

(ii) administrador se dá por impedido e atende às demais obrigações do caput do art. 

156, e a contratação não é considerada equitativa, violando o §1º do art. 156; 

 

A conduta do administrador subsume-se à disposição do §2º do art. 156, sendo anulável o 

negócio jurídico e devendo extornar as vantagens financeiras auferidas à sociedade. Porém, o 

administrador declarou-se impedido, desvinculando-se da formação de vontade da sociedade, 

alocando-se neste negócio jurídico apenas como contraparte.  

 

O cumprimento do caput do art. 156 não faria qualquer diferença ao deslinde desta 

situação? Apesar de não ter havido caso semelhante analisado pelo Colegiado da CVM, pode-se 

conjecturar que, com base na teoria formal, não seria considerada situação de conflito de 

interesses, a despeito da aplicação das consequências previstas no §2º. 

 

Resta, porém, certa inquitação quanto a esta solução, pois ao se abster da deliberação e 

expor o conflito aos demais administradores, cientificou-lhes que sua formação de vontade se 

daria apenas em favor de seus interesses como contraparte, distanciando-se provisoriamente de 
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seus deveres enquanto administrador. Caso a deliberação fosse aprovada pelos demais 

administradores, estariam estes sujeitos aos padrões de diligência impostos pelo art. 15359. 

 

Neste sentido, ainda se pode argumentar que, para que o administrador tivesse a obrigação 

de extornar as vantagens auferidas do negócio à sociedade, vantagens estas consideradas normais 

em uma transação que objetive o lucro, recairia à sociedade o ônus da prova de que o 

administrador impedido atuou em conjunto com os administradores que deliberaram pela 

procedência do negócio jurídico. 

 

(iii) administrador não se dá por impedido e não atende às demais obrigações do caput 

do art. 156, e a contratação é considerada equitativa, atendendo ao §1º do art. 156; 

 

Nesta situação, houve o descumprimento dos mandamentos presentes no caput do art. 

156, porém não houve dano nem a anulabilidade do negócio jurídico. Sob a luz da teoria formal, 

todavia, houve conflito de interesses, passível de imputação de penalidade pela CVM, como 

demonstrado jurisprudencialmente. 

 

Todavia, a Lei n.º 6.404, de 1976, se aplica tanto às sociedades anônimas abertas quanto 

às fechadas, porém a possibilidade de aplicação de penalidade por violação ao art. 156 pela CVM 

não se dá às sociedades anônimas de capital fechado, conforme estabelece o art. 1º, da Lei n.º 

6.385, de 197660. Neste sentido, leciona Nelson Eizirik: 

 

A atuação da CVM abrange a disciplina e a fiscalização das seguintes atividades 

no mercado de valores mobiliários, conforme estabelecido no artigo 1º da Lei n.º 

6.385, de 1976: emissão, distribuição, negociação, intermediação, administração 
                                                
59 Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que 
todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios. 
60Art. 1o Serão disciplinadas e fiscalizadas de acordo com esta Lei as seguintes  
I - a emissão e distribuição de valores mobiliários no mercado; 
II - a negociação e intermediação no mercado de valores mobiliários; 
III - a negociação e intermediação no mercado de derivativos;  
IV - a organização, o funcionamento e as operações das Bolsas de Valores;  
V - a organização, o funcionamento e as operações das Bolsas de Mercadorias e Futuros; 
VI - a administração de carteiras e a custódia de valores mobiliários; 
VII - a auditoria das companhias abertas; 
VIII - os serviços de consultor e analista de valores mobiliários. 
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de carteiras, custódia, auditoria das companhias abertas e os serviços de 

consultor e analista de valores mobiliários.61 

 

Portanto, pode-se alcançar a dedução lógica que o caput do art. 156 seria oponível apenas 

às sociedades anônimas de capital aberto, tendo em vista que não haveria imputação de qualquer 

penalidade aos administradores de sociedades anônimas de capital fechado. A estas restaria 

desprovida de eficácia jurídica a redação do caput do art. 156. 

 

(iv) Administrador não se dá por impedido e e não atende às demais obrigações do caput 

do art. 156, e a contratação não é considerada equitativa, violando o §1º do art. 156 

 

Quanto à solução desta situação, em que seria determinado o conflito de interesses de 

administrador por ser contraparte da sociedade, passível de penalização pela CVM – caso não 

esteja se tratando de sociedade anônima de capital fechado – e imputadas as consequências 

previstas no §2º, do art. 156. 

 
4.2. INTERPRETAÇÃO A PARTIR DA TEORIA SUBSTANCIAL 

 

(i) administrador se dá por impedido e atende às demais obrigações do caput do art. 

156, e a contratação é considerada equitativa, atendendo ao §1º do art. 156; 

 

Nesta situação não seria deflagrado o conflito de interesses de administrador, pois 

atendido o caput do art. 156, assim como seu §1º. 

 

(ii) administrador se dá por impedido e atende às demais obrigações do caput do art. 

156, e a contratação não é considerada equitativa, violando o §1º do art. 156; 

 

Nesta situação não se configuraria o conflito de interesses entre administrador e 

sociedade, porém estaria o administrador sujeito aos efeitos elencados no §2º do art. 156. 

                                                
61 EIZIRIK, Nelson. Mercado de Capitais: Regime Jurídico. Ed. Renovar, 2008. 2ª Edição. P. 247 
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Caberiam ainda os mesmos questionamentos suscitados no ítem (ii) da seção pretérita (4.1), 

acerca do administrador ter se desvinculado da tomada de decisão da sociedade. 

 

(iii) administrador não se dá por impedido e não atende às demais obrigações do caput 

do art. 156, e a contratação é considerada equitativa, atendendo ao §1º do art. 156; 

 

Em contraposição à teoria formal, não seria configurado o conflito de interesses a partir 

da análise a posteriori, pois não haveria danos à sociedade, de modo que o negócio jurídico entre 

administrador e a sociedade não seria anulável, afastando as consequências previstas no §2º do 

art. 156. Não havendo conflito, poderia a CVM imputar penalidade ao administrador por 

descumprimento do caput do art. 156? 

 

Segundo a decisão prolatada pelo Colegiado da CVM em sede do Processo 

Administrativo Sancionador CVM n.º 03/2007, a aplicação de penalidade pelo caput do art. 156 

seria possível, a despeito da não configuração de conflito de interesses, apesar da manifestação 

divergente proferida pelo Diretor Otavio Yazbek, conforme mencionada supra. 

 

Ainda resta aqui presente o questionamento acerca da aplicação da penalidade pela CVM 

do descumprimento do caput às sociedades anônimas de capital fechado. 

 

(iv) Administrador não se dá por impedido e e não atende às demais obrigações do caput 

do art. 156, e a contratação não é considerada equitativa, violando o §1º do art. 156 

 

O conflito de interesses nesta hipótese seria deflagrado a partir da análise das condições 

do negócio jurídico que, tendo sido estranhas às condições vigentes em mercado, culminariam no 

conflito, sendo aplicáveis as consequências previstas no §2º do art. 156. Como já exposto, a não 

abstenção do administrador à deliberação poderia suscitar a imputação de penalidade pela CVM, 

ressaltando que tal entendimento foi fruto de apenas um julgado e em que houve divergência em 

âmbito do Colegiado da CVM, e, ainda, que tal penalidade não seria aplicável às sociedades 

anônimas de capital fechado. 
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Em um cenário em que não fosse possível a aplicação da referida penalidade ao 

descumprimento do caput do art. 156, sob a luz da teoria substancial, a não declaração de 

impedimento do administrador não lhe traria consequências fáticas, de modo que restariam 

esvaziados os mandamentos normativos do caput. 

 

CONCLUSÃO 

 
Conforme se verificou da análise das situações hipóteticas no Capítulo IV, tanto a 

aplicação da teoria formal, quanto da teoria substancial, à luz da problemática do conflito de 

interesses de administrador, trazida pelo art. 156 da Lei nº 6.404, de 1976, apresentam 

questionamentos acerca da eficácia jurídica de seu caput. 

 

Primeiramente, quanto ao ítem (iii) da seção (4.1), em que o administrador não se deu por 

impedido na deliberação, porém o negócio jurídico ocorreu em condições equitativas, sob a égide 

da teoria formal seria caracterizado o conflito de interesses. Todavia, por ter atendido o §1º do 

art. 156, o negócio não seria anulável e tampouco haveria vantagem a ser restituída pelo 

administrador à sociedade. 

 

Restaria, portanto, a infração ao caput do art. 156 a ser analisada, e por não conter no 

excerto legal qualquer disposição que implique em consequência ao seu descumprimento, restaria 

eivada de eficácia jurídica, pois seu descumprimento seria uma possibilidade juridicamente 

viável aos administradores, esvaziando o caput de sentido normativo. Ao observar que o caput do 

art. 156 pereceria desprovido de desincentivos, por culminar na sua ineficácia jurídica, decidiu o 

Colegiado da CVM imputar penalidade ao descumprimento das condutas elencadas no caput, 

porém ao largo de fundamentação. 

 

Neste sentido, repisando o já exposto, decidiu-se o Colegiado pela aplicação de 

penalidade pela violação dos mandamentos do caput do art. 156, que trata especificamente da 

ocorrência de conflito de interesses de administrador, mesmo quando não haja o conflito. Ainda, 

como já explorado, a citada penalidade seriam oponíveis apenas às sociedades anônimas de 

capital aberto, em contra-senso à dinâmica da Lei 6.385/1976 e da Lei 6.404/1976, tendo em vista 
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que, mesmo estando às sociedades anônimas de capital fechado abarcadas pela legislação citada, 

poderiam seus administradores optar pelo descumprimento do caput do art. 156. 

 

A estas conclusões filiam-se as hipóteses levantadas nos ítens (iii) e (iv) da seção (4.2), 

em sede de análise do conflito de interesses de administrador sob a tábua da teoria substancial, 

conforme já demonstrado. 

 

Os questionamentos aqui trazidos ensejam o esquadrinhamento de soluções viáveis à 

problemática da eficácia jurídica do caput do art. 156, mesmo que sem qualquer pretensão de 

reputá-las como melhores e, menos ainda, como únicas. Dentro do espectro que este exíguo 

trabalho não pôde exaurir a temática aqui levantada, apontam-se como soluções: 

 

(i) reforma da redação do art. 156, por meio da via legiferante; 

 

(ii) modificação da interpretação dada ao art. 156 em âmbito da CVM. 

 

Quanto à proposta de alteração da redação do artigo sob análise, como sugestão poderia 

ser incluída disposição específica referente ao descumprimento dos mandamentos presentes em 

seu caput, ressaltando que, seja qual forem os efeitos a serem vinculados à citada violção, estes 

deverão ser oponíveis tanto em âmbito administrativo quanto judicial. Em sendo aplicável apenas 

pela CVM, estarão excetuadas as sociedades anônimas de capital fechado. 

 

Da modificação da interpretação dada ao art. 156, resta como sugestão que não seja mais 

aplicada a teoria formal do conflito de interesses, de modo a propiciar que as situações de 

potencial conflito sejam analisadas casuisticamente. Desta maneira, poderiam ser constituídos 

mecanismos por liberalidade das sociedades anônimas para deliberar acerca da existência ou não 

de conflito. 

 

Ainda, ao não se declarar o administrador impedido a priori, ou seja, ao tomar parte na 

formação do convencimento da sociedade sobre negócio jurídico em que possua potencial 

conflito, sugere-se que tenha apenas elevado o grau de diligência exigido do administrador. Nesta 
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linha, caberia ao administrador tomar providências e exercer esforços para provar que as 

condições do negócio são equitativas. 

 

Desta forma, elevariam-se também os riscos assumidos pelo administrador, caso o 

negócio não estivesse em condições equitativas às de mercado. 

 

Por outro lado, o administrador que se declara impedido, diante de situação de potencial 

conflito, poderia ter sua desvinculação da sua função de administrador, atuando meramente como 

contraparte, reduzindo, portanto, seu grau de diligência ao risco de descumprimento do §1º do art. 

156. Assim, se o negócio não estivesse em condições equitativas às de mercado, seria anulável e 

ao administrador caberia extornar os benefícios por ele percebidos. 
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