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Henrique Cunha Barbosa*

1. INTRODUÇÃO
Passados quase trezentos anos das primeiras menções pelas Cortes inglesas ao que se convencionou designar de business judgment rule1, Stephen Bainbridge, após destacar todo um capítulo de seu Corporate law à análise da regra,
conclui que: “about all one can say with confidence, therefore, is that we
probably have not heard the last word on the subject”2. Em evento mais ou
menos contemporâneo, em intervenção feita em seminário que celebrava os
vinte anos de seu também intitulado Corporate law e seu retorno ao front
acadêmico após um longo período de reitoria e reflexão sabática, Robert Clark
destacou sua surpresa com a similitude dos temas ainda em debate, destacando,
contudo, que as relevantes diferenças contextuais demandavam induvidosa

*

1

2

Mestre em Direito Empresarial e Doutorando em Direito Comercial pela USP, Professor do Pós-graduação da FGV/RJ, Coordenador e Professor do Pós-graduação do
IBMEC/MG.
Sobre a Business Judgment Rule (ou “Regra do Julgamento do Negócio”), vide: RADIN, Stephen A. The business judgment rule: fiduciary duties of corporate directors.
6. ed. Nova York: Aspen Publishers, 2009. v. I-IV & Suplement; SILVA, Alexandre
Couto. Responsabilidade dos administradores de S/A. Business judgment rule. São Paulo:
Elsevier, 2007; PARENTE, Flávia. O dever de diligência dos administradores de sociedades anônimas. Rio de Janeiro, Renovar, 2005; QUATTRINI, Larissa Teixeira. Os
deveres dos administradores de sociedades anônimas abertas: estudos de casos. São Paulo: Saraiva, 2014.
BAINBRIDGE, Stephen M. Corporate law. 2. ed. New York: Foundation Press, 2009,
p. 103.
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revisão e reflexão acerca de tais institutos, dentre os quais, especialmente, o dos
deveres fiduciários3 dos Administradores e respectivas responsabilidades4.
Já não fossem essas constatações absolutamente sintomáticas, essa aparente digressão tem lugar fundamentalmente para demonstrar que, por mais
que se tenha escrito ou supostamente digerido e quiçá importado em definitivo a regra da business judgment para o sistema jurídico brasileiro, é no mínimo
prudente – senão imprescindível – olhar com atenção para o diagnóstico nada
desprezível dos, por assim dizer, founding fathers da regra, que certamente têm
muito a dizer sobre boa parte das ainda jovens celeumas conceituais e interpretativas de que padece nosso sistema.
Com efeito, se o que se pretende ao fim e ao cabo é, para além da simples
compreensão, a real eficácia da regra, há que se ter em mente que, se os contornos da business judgment rule têm como pano de fundo uma estrutura político-econômica baseada em incentivos, sua aplicabilidade prática deve obrigatoriamente ter como pressuposto a análise e interpretação devidamente
contextualizadas da gestão empresarial e, portanto, das nuances e vicissitudes
econômicas e tecnológicas diuturnas que lhes são inerentes, sem prejuízo naturalmente da adaptabilidade das contrapartidas assecuratórias aos efeitos
dessas mesmas práticas e cenário jurídico-econômico. Até porque, não se pode
cometer o pecado original de se deixar seduzir pela aparente perfeição da regra

3

4

Por razões de ordem lógica e metodológica, salvo no que for absolutamente indispensável à estruturação e compreensão do instituto objeto deste Capítulo (Business
Judgment Rule), naturalmente não se pretenderá aqui um aprofundamento ou maior
dissecação acerca da estrutura de Administração e Governança Corporativas, bem
como dos Deveres e Responsabilidades dos Administradores, para os quais se presume
um conhecimento preliminar do leitor, remetendo-o igualmente aos Capítulos próprios e certamente muito mais bem elaborados deste Tratado.
“Upon returning to corporate Law teaching after um abnormally long run in all-consuming deanship (followed by a generous sabbatical), I am struck by the fact that
so much is essentially the same. There are new cases and statutory provisions to cover,
but most of the doctrines, issues, and policy arguments seem astonishingly constant.
(…) Yet tehere are also important differences between then and now, and they are
crucial subjects to refletion for a scholar writing (or revising) a treatise today”
(CLARK, Robert. Major changes lead us back to basics (A Response to the Symposium on My Treatise). Paperback. 2006, p. 591) E continua, após retratar a mudança
de cenário havida especialmente após a entrada de novos e mais robustos e complexos
fundos investidores, responsáveis por um efetivo reforço do ativismos societário: “The
implications for the judicial elaboration of directors fiduciary duties and other aspects
of corporate Law have yet to be worked out. In my opinion, corporate law scholars
have an historic opportunity to help shape the path of the Law through this new and
bewildering forest” (op. cit., p. 594).
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como se representasse uma verdadeira panaceia para todos os males que acometem a dura vida executiva. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra...
Feitos esses disclaimers introdutórios e, dadas as limitações naturais de
escopo e espaço deste capítulo, tentar-se-á doravante fazer um breve retrospecto da regra e análise de seu estado atual, mirando especialmente em sua
recepção, interpretação e/ou adaptabilidade ao sistema nacional, com todas
as peculiaridades que lhes são inerentes em face do direito positivo atualmente em vigor.
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2. POR QUE UMA REGRA DE JULGAMENTO DO NEGÓCIO (BUSINESS JUDGMENT RULE)? RISCO, CONDUTA DO ADMINISTRADOR E INCENTIVOS AO EMPREENDEDORISMO
Antes de adentrar a análise da regra propriamente dita, vale entender um
pouco de sua axiologia, especialmente porque a concepção de uma doutrina
de julgamento de negócios (Business Judgment Doctrine) tem por substrato um
valor absolutamente relevante, mas que, talvez por razões sociológicas ou histórico-culturais, e salvo raras exceções, parece ainda não inteiramente assimilada ou, então, tem seu reconhecimento um tanto envergonhado pelo julgador
brasileiro, qual seja, o da inegável importância da atividade empresarial-empreendedora como força motriz da geração de riqueza e desenvolvimento
econômico de uma nação5.

5

No geral ainda se denota na jurisprudência brasileira uma estranha aversão à ideia do
empresário como fomentador de riqueza, fruto de alguns vícios culturais um tanto
rançosos e pseudomarxistas ainda enraigado no País. Na contramão disso, as Cortes
americanas louvam o empreendedor e o estímulo à atividade econômica privada, o
que acaba ditando um tom muito mais “pró business” na orientação jurisprudencial
ianque. É o que fica latente da seguinte manifestação ex-integrante da Corte de
Chancelaria de Delaware: “The modern business corporation is the instrumentality
within the greatest part o four economic activity occurs, in which jobs and wealth
are created and through which, to a great extent, our national competitiveness is
maintained. It is largely within the corporate form that all of the great scientific
discoveries from the time of the second industrial revolution forward have been
shaped into useful products or services and brought to markets to improve human
lives. From railroads to automobiles and airplanes, from aspirin to immuno-suppressants, from electricity, telephony, and computers, to the internet, WiFi and almost
everything else that makes our lives safer, healthier, easier and more pleasant – all are
produced and distributed by people organized within the publicy financed corporate
form. The legal rules and practices and the economic techniques we deploy to incent
and control the various individuals playing roles within these institutions matters to
their efficiency and thus matters to our wealth production. And while the production
of wealth is no tour ultimate value, still the production of wealth is very important

Tratado de Direito Comercial _Tipos societários v2 - 001-494.indd 463

07/07/2015 09:01:00

Col. Tratado de direito comercial – Tipos societários - v2 – 9ª prova – 19/6/15 – M4/5/4/6/3/5/3/5/7

464

Tratado de Direito Comercial

Volume 2

A verdade é que, feliz ou infelizmente, a navegação empresária nem de
longe goza daquela precisão romântica da nau do poeta6. A vida empreendedora – como aliás o é a vida em si – é inexorável e umbilicalmente ligada à ideia
de risco e, portanto, sujeita à boa sorte ou desventura das escolhas diuturnas e
mais ou menos acertadas do administrador. Obviamente que isso não significa
equiparar a atividade de gestão a um jogo de azar sujeito exclusivamente à
fortuna do destino ou a eventos absolutamente incontroláveis ou desvinculados
da vontade mínima do agente. De modo algum!
O que é preciso entender, contudo, é que a par da prudência, diligência
e orientação prévias e constantes que devem necessariamente pautar – e, na
maioria das vezes, de fato pauta – a decisão do administrador, esta decisão
decorrerá sempre de escolhas que comumente estão sujeitas a toda uma gama
de externalidades ou eventos bastante – senão de todo – desconectados de sua
ação ou controle. Não raro, o “acerto” ou “desacerto” finais da decisão dependem muito mais de condutas alheias, seja de concorrentes, seja de colaboradores ou terceiros. É o que já se encarregaram de demonstrar as tantas teorias
desenvolvidas ao longo da história (v.g., teoria dos jogos, equilíbrio de Nash,
dilema dos prisioneiros).
E se a economia e a ciência da decisão explicam de modo um tanto complexo aos olhos do jurista que desde as ditas decisões “tudo ou nada” às escolhas
corriqueiras menos complexas os custos e/ou benefícios marginais podem se
revelar diversos dos melhores resultados imaginados ou pretendidos originalmente, a crônica da vida privada sintetiza bem esse dilema na sempre feliz
síntese axiomática de Millôr Fernandes:
Antes de tomar uma decisão, pense duas vezes, analise todas as possibilidades, consulte com os amigos. Uma vez tomada a decisão, faça exatamente o contrário ou, em última hipóteses, aquilo mesmo que decidiu. Tudo
é ocasional7.

6

7

to us. With greater wealth we can dedicate more resources to study, to research and
to the improvement of the human condition. Certainly a great deal else matters vitally to our public welfare, but the productivity and innovation that occurs within
the business corporations is essential for our welfare. What business lawyers do – and
I hope those Who study corporation Law also do – is therefore imbued with the
public interest” (ALLEN, William T. Modern corporate governance and the erosion
of the business judgment rule in delaware corporate law. Comparative Research in Law
& Political Economy, v. 4, n. 2, 2008).
De Plutarco a Fernando Pessoa já se retrata as incertezas da existência humana: “Navegar é preciso, viver não é preciso”.
A Bíblia do Caos. São Paulo: LM&Pocket, 2006, p. 141.
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Nesse contexto, não faria sentido imputar ao administrador um ônus por
fatores estranhos à sua boa conduta. Daí por que, sob a ótica jus-econômica
de incentivos – e, portanto, contrabalanceando o “desincentivo” decorrente da
responsabilização por atos irregulares – é que se torna necessário garantir ao
administrador que não será penalizado por prejuízos que não lhe possam ser
diretamente imputados8. Isso, naturalmente, de modo a lhe franquear a necessária e destemida – porém responsável – liberdade de ação e decisão na busca
da maximização de valor e lucros para a companhia e seus acionistas9.
A ideia, portanto, é muito simples, mas nada simplória: o prejuízo por si
só não implica automaticamente reconhecimento de culpa ou responsabilidade do administrador. Pretender diferente e outorgar competência ao julgador
– ou, indiretamente, a parcela discordante dos acionistas – para rever ou se
imiscuir no mérito das decisões legítima e regularmente adotadas pelos admi-

8

9

Como bem observa Marcelo ADAMEK: “Coloca-se, assim, a delicada questão de
equacionar a responsabilidade civil dos administradores, que, se de um lado não pode
ser tratada com excessiva liberalidade, de outro lado também não deve incidir no
vício oposto – pois os excessos do legislador outro efeito não teriam senão limitar a
atuação de pessoas conscienciosas, capacitadas e bem-intencionadas, afastando-as da
direção das empresas, para em seu lugar atrair os aventureiros, trazendo como consequências a ineficiência e a irresponsabilidade na condução dos negócios” (Responsabilidade civil dos administradores de S/A. São Paulo: Saraiva, 2009).
No exemplo de Eisenberg: “It is often in the interests of shareholders that directors
or officers choose the riskier of two alternative decisions, because the expected value
of a more risky decision may be greater than the expected value of the less risky
decision. For example, suppose that Corporation C has $100 million in assets. C’s
board must choose between Decision X and Decision Y. Each decision requires an
investment of $I million. Decision X has a 75% likelihood of succeeding. If the
decision succeeds, C will gain $2 million. If it fails, C will lose its $1 million investment. Decision Y has a 90% chance of succeeding. If the decision succeeds, C will
gain $1 million. If it fails, C will recover its investment. It is in the interest of C’s
shareholders that the board make Decision X, even though it is riskier, because the
expected value of Decision X is $1.25 million (75% of $2 million, minus 25% of $1
million) while the expected value of Decision Y is only $900,000 (90% of $1 million). If, however, the board was concerned about liability for breaching the duty of
care, it might choose Decision Y, because as a practical matter it is almost impossible
for a plaintiff to win a duty-of- care action on the theory that a board should have
taken greater risks than it did. A standard of review that imposed liability on a director or officer for unreasonable as opposed to irrational decisions might therefore
have the perverse incentive effect of discouraging bold but desirable decisions. Putting
this more generally, under an ordinary standard of care directors might tend to be
unduly risk-averse, because if a highly risky decision had a positive outcome the
corporation but not the directors would gain, while if it had a negative outcome the
directors might be required to make up the corporate loss” (EISENBERG, Melvin
Aron. The divergence of standards of conduct and standards of review in corporate
law. Fordham Law Review. v. 62, 1993, p. 445).
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nistradores implica negar essa óbvia e ululante realidade de que o risco é inerente à atividade econômica e, via de consequência, das decisões tomadas no
seu exercício. Mais grave, atenta contra a própria noção de limitação de responsabilidade primária do acionista e da concepção da sociedade anônima
como veículo de investimento, cuja delimitação do risco fez e faz tão bem à
humanidade, como muito bem já o destacou Ripert.
Isso, claro, sem perder de mira que a revisão a posteriori, além de privilegiar o crítico e apresentar ingredientes e/ou um contexto que provavelmente
inexistiam quando da decisão questionada, ainda traz como brinde uma resposta semipronta na medida em que, ao menos em tese, uma das escolhas já
se demonstrou equivocada. É a velha história do “engenheiro de obra pronta”.
E as Cortes saxãs prudentemente de há muito assim o reconhecem10. Mas
para que não se diga não haver bons frutos nestas terras, vale destacar relevante posicionamento externados pelo Tribunal de Justiça de São Paulo que,
muito embora passando ao largo da regra de julgamento propriamente dita – até
porque o processo em tela não a tinha por objeto direto –, assim externou:
O Judiciário já não sabe administrar suas próprias instituições pela ausência de quadro adequado de administradores profissionais e pelo despreparo
dos juízes para o exercício de funções administrativas. Se ele se propuser a gerir
bens de terceiros, o desastre que virá ocorrer será totalmente previsto. Se a
empresa está em crise, se o mercado é desfavorável, a gestão que se exige é de
pessoa extremamente capaz para contornar as dificuldades. Os juízes não têm
conhecimento de quem possa atender a esse requisito, nem condições de fiscalizar seu trabalho, tarefa indispensável porque os interessados, certamente, vão
se opor a alguns atos do administrador. Por sua vez, a prática dos atos de direção será dificultada pela necessidade de obter aprovação judicial. A cautela

10

“Courts recognize that after-the-fact litigation is a most imperfect device to evaluate
corporate businesses decisions. The circumstances surrounding a corporate decision
are not easily reconstructed in a courtroom years later, since business imperatives
often call for quick decisions, inevitably based on less than perfect information. The
entrepreneur´s function is to encounter risks and to confront uncertainty and a reasoned decision at the time made may seem a wild hunch viewed years later against
a background of perfect knowledge” (Joy v. North, 692 F.2d 880, 886 (2d Cir. 1982),
cert. denied, 460 U.S. 1051, 1983.) Mesmo na Itália, onde a legislação admite considerável intervencionismo judiciário nas sociedades, já se compreendeu ser “opinione
corrente che la responsabilità degli amministratori non possa derivare da errori nella
gestione, sindicare i quali equivarrebbe a compiere uma valutazione di mérito Del
modo come essi si sono comportati” (COTTINO, Gastone. Manuali di scienze giuridiche: diritto commerciale. Padova: CEDAM, 1994, v. 1, p. 548).
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pretendida, dessa forma, é totalmente indesejável e, se deferida, levará quase
certamente a empresa à falência com prejuízo para todos”11-12.

Em suma, as justificativas para a não sindicância posterior de mérito das
decisões administrativas partem dos seguintes pressupostos: (i) o risco é inerente à atividade empresarial e a obrigação do administrador, mesmo balizada
por deveres fiduciários, é de meio; (ii) o Judiciário não possui capacitação
técnica nem disponibilidade ou condições para substituir os administradores
na tomada de decisões negociais; (iii) as decisões dos administradores são tomadas com quantidade limitada e imperfeita de informações, não raro sob
pressão e/ou com tempo limitado; (iv) a ameaça potencial de revisão posterior
das decisões adotadas e de responsabilização do administrador implicam “desincentivos” para a assunção do cargo e respectiva tomada de decisões, tendo
como consequência a redução da força motriz do desenvolvimento.

11

12

TJSP, Agravo de Instrumento n. 311.002-4/7, Desembargador Maurício Vidigal,
7-10-2003. Em sentido similar, sem apreciar propriamente a responsabilidade dos
administradores, mas o espectro de suas competências e liberdade de ação, vide ainda
os seguintes trechos de lavra do STJ: “O relato acima se faz necessário para que fique
perceptível, de imediato, como a presente discussão tomou rumos absolutamente
intoleráveis (....) Com efeito, a partir de uma simples cautelar, tem-se, hoje, a tentativa de ambas as partes em imputar ao Judiciário não dever de solucionar conflitos,
mas sim o de gerir, pormenorizadamente, a própria atividade econômica da empresa
privada, pois a infinidade de petições e agravos atravessados no processo veiculam a
pretensão de impelir o STJ a decidir sobre questões como a viabilidade financeira da
venda de determinado imóvel do ativo, a legalidade da compra de antigos Títulos da
Dívida Pública (questão que está, aliás, sendo analisada no Resp n. 810.667/RJ), a
conveniência de uma carta de intenções para a construção de um edifício firmada
com outra empresa e a eventual necessidade de dividir entre os então diretores os
ônus quanto ao depósito de fundos em determinado banco que veio a sofrer intervenção judicial, apenas para dar alguns exemplos” (STJ, MC 10.102/RJ, Min. Nancy
Andrighi, 16-10-2007); e “(…) Não cabe ao Judiciário apreciar o mérito dos atos
administrativos, isto é, questão acerca de ‘critérios variáveis que se contêm na apreciação subjetiva dos administradores, a quem cabe decidir acerca da conveniência e
oportunidade do ato’ – no caso, pactuação acessória pela qual companhia, que não é
devedora na avença principal, figura com dadora em penhor mercantil acessório à
cédula de crédito bancário, emitida por empresa com que mantém estreita relação.
(...)” REsp 1.377.908/RJ, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 21-5-2013).
Com muito mais conforto a CVM também por vezes já demonstrou esse entendimento como, v.g.: “É o mercado quem deve corrigir erros reiterados de julgamento
da administração, quando tomados de boa-fé, e no que era percebido pela administração da companhia como o melhor para esta. Cabe aos participantes do mercado e
aos acionistas removerem administradores, reduzirem sua remuneração, e mesmo
castigarem o preço das ações de uma companhia por decisões, tomadas de boa-fé e
no interesse da companhia, mas que se apresentaram errôneas ex-post” (PAS/CVM n.
RJ 2008/9574, Rel. Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes).

Tratado de Direito Comercial _Tipos societários v2 - 001-494.indd 467

07/07/2015 09:01:00

Col. Tratado de direito comercial – Tipos societários - v2 – 9ª prova – 19/6/15 – M4/5/4/6/3/5/3/5/7

468

Tratado de Direito Comercial

Volume 2

Lado outro, não se pode conceber que esse reconhecimento da administração como atividade fundamentalmente de meio e, portanto, do risco como
álibi meramente potencial do prejuízo implique a outorga de um cheque em
branco ao gestor que, mesmo não se obrigando pelo resultado, deve agir com
absoluta diligência e dentro dos estritos limites da lei e do estatuto13.
Destarte, muito embora a prescrição literal do art. 153 da Lei das S.A.
possa induzir o intérprete à adoção de um modelo civilístico ordinário do
bonus pater familias como régua do padrão de conduta dos administradores,
esta parece não ser a melhor leitura. Afinal, tratando-se o referencial do art.
153 de claro e proposital conceito abeto, assim considerado justamente em face
do dinamismo, mutação, tecnicismo e especialização inatos à prática comercial,
parece muito mais consentânea com a conduta esperada do administrador uma
postura íntegra e reta sim, mas ao mesmo tempo altiva, arrojada, instruída e
empreendedora14, como bem sintetiza Luiz Antônio Sampaio Campos:
(...) o comportamento do bom pai de família não se ajusta ao administrador da companhia. O modelo teórico do bom pai de família, proveniente
do direito romano, remete a uma pessoa conservadora e avessa a riscos, preocupada mais em preservar o patrimônio do que em aumentá-lo. A estrutura da
companhia pressupõe a propensão ao risco empresarial e, muitas vezes, a adoção
de posturas criativas e inovadoras. (...) Com efeito, o critério da LSA está intimamente ligado ao do homem de negócios, o businessman do direito anglo-saxão, e não o bom pai de família do direito romano. Exige-se que o homem
seja ativo e probo, que tenha aptidão para a realização de negócios15.

13

14

15

Como aponta Marcelo Adamek, “o que os acionistas legitimamente podem esperar e
exigir, sim, é que os administradores atuem de forma idônea a cumprir com a finalidade lucrativa da companhia, mas não podem pretender responsabilizá-los por não
terem feito fortuna. Ou seja, os administradores não se obrigam a obter resultados
econômicos positivos, senão a realizar atividade apropriada e voltada para esse fim.
Logo, o dano sofrido pela companhia não basta, por si só, para deflagrar o dever de
indenizar” (op. cit., p. 132).
Nesse sentido, em Francis vs. United Jersey Bank, a Corte não eximiu a Sra. Pritchard
de responsabilidade pelas falhas, saques e ilegalidades perpretradas por seus filhos e
subordinados, gerando prejuizos desmedidos à companhia, mesmo diante da alegação
de se tratar de uma senhora de idade e com sérios problemas de saúde (e maus hábitos): “Directors are under a continuing obligation to keep informed about the
activities of the corporation.. Directors may not shut their eyes to corporate misconduct and then claim that because they did not see the misconduct, they did not have
a duty to look. The sentinel asleep at his post contributes nothing to the enterprise
he is charged to protect” (Francis vs. United Jersey Bank, 432 A. 2d 814 N.J.1981).
CAMPOS, Luiz Antonio de Sampaio. Deveres e responsabilidades. In: LAMY FILHO,
Forense, 2009, p. 1098. Como alerta Nelson Eizirik, “o administrador deve ter ou adqui-
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Nestes termos, soa sensato considerar a qualificação e a capacidade do
administrador como item abraçado pelo âmbito das expectativas razoáveis dos
acionistas (reasonable expectations)16 e que, portanto, devem ser consideradas
pressupostos de atuação do gestor. Depreendido isso, pode-se enfim visitar e
melhor compreender e aplicar as especificidades da regra.

Col. Tratado de direito comercial – Tipos societários - v2 – 9ª prova – 19/6/15 – M4/5/4/6/3/5/3/5/7

3. ORIGENS E EVOLUÇÃO DA BUSINESS JUDGMENT RULE: O
ESTADO ATUAL DAS COISAS
Fruto típico da judge made law própria dos países anglo-saxões de common
law, a business judgment rule teve origem nos tribunais ingleses ainda em meados do século XVIII, desenvolvendo-se então a partir da jurisprudência das
Cortes americanas, especialmente do Estado de Delaware. Tomando como
verdades incontestes as premissas expostas no item “2” deste Capítulo, ainda
em 1742 a Chancelaria inglesa reconheceu que:
Directors are most properly agents to those who employ them in trust, and
who empower them to direct and superintend the affairs of the corporation. In this
respect they may be guilty of acts of commission or omission, of mal-feasence or
non-feasence. Now, where acts are executed within their authority, though attended
with bad consequences, it will be very difficult to determine that these are breaches
of trust. For its by no means just in a judge, after bad consequences have arisen
from such executions of their power, to say that they foresaw at the time what must
necessarily happen; and therefore were guilty of the breach of trust17.

Quase cem anos mais tarde, a Suprema Corte da Lousiana começou a dar
os primeiros contornos da regra na jurisprudência norte-americana, asseverando então que o referencial de eventual questionamento da decisão do administrador deveria ter como pressuposto preliminar o reconhecimento da falta de
zelo e negligência (gross negligence) por parte do administrador18.

16

17
18

rir os conhecimentos mínimos sobre as atividades da companhia e a competência necessária ao desempenho de suas funções, com capacidade técnica para tomar decisões de maneira refletida e responsável. Assim, se o administrador não possui conhecimentos mínimos
que lhe permitam dirigir os negócios sociais, não deve aceitar o cargo” (A Lei das S/A comentada. São Paulo: Quartier Latin, 2011, v. II, p. 353). Flávia Parente identifica esse
fator como o “dever de bem administrar” ínsito ao dever de diligência (PARENTE, Flávia.
O dever de diligência dos administradores de sociedades anônimas. Rio de Janeiro: Renovar,
2005, p. 108).
COX, James; D.HAZEN, Thomas Lee; O´NEAL, F. Hodge. Corporations. New York:
Little Brown, 1995.
Charitable Corporation vs. Sutton, 2 Atk, at 405, 26 Eng. Rep. At 644.
“The test of responsibility, therefore, should be, not the certainty of wisdom in others,

Tratado de Direito Comercial _Tipos societários v2 - 001-494.indd 469

07/07/2015 09:01:00

Col. Tratado de direito comercial – Tipos societários - v2 – 9ª prova – 19/6/15 – M4/5/4/6/3/5/3/5/7

470

Tratado de Direito Comercial

Volume 2

Daí em diante uma série de decisões se seguiu em sentido similar, eximindo de sindicância o erro de julgamento que não fosse decorrente de má-fé ou
quebra do dever de diligência pelo administrador. Num desses precedentes, e
sem abdicar desses referenciais, a Corte de Apelações de Nova York chegou a
elencar matérias que deveriam ser entendidas como decisões de mérito fora do
espectro de sindicância judicial19.
Nesse período, talvez até em função da não positivação legal dos próprios
deveres fiduciários do administrador no sistema americano, especialmente do
dever de diligência (duty of care)20, as cortes tratavam a questão mais como um
padrão de revisão – ou, como queiram, de não revisão – (standard of review) das
decisões administrativas, até que, em 1984, a Suprema Corte de Delaware estatuiu
que a business judgment rule “is a presumption that in making business decisions
the directors of a corporation acted on na informed basis, in good faith and in
honest belief that the action was taken in the best interests of the company”21.
Desde então a regra assumiu forma multifacetada, ora entendida como
uma presunção em prol do administrador, redundando assim num porto seguro (safe harbor) ao gestor que agisse dentro de uma determinada linha de
conduta diligente; ora como um padrão de revisão (ou não revisão) judicial;
ora como uma doutrina de abstenção (abstenction doctrine)22, ora, finalmente,

19

20

21
22

but the possession of ordinary knowledge; and by showing that the error of the [director] is of so gross a kind that a man of common sense, and ordinary attention,
would not have fallen into it” (Percy vs. Millaudon, 8 Martin, (N.S.) 68, 74, (1829).
“Questions of policy of management, expediency of contracts or action, adequacy of
consideration, lawful appropriation of corporate funds to advance corporate interests,
are left solely to their honest and unselfish decision, for their powers therein are
without limitation and free from restraint, and the exercise of them for the common
and general interests of the corporation may not be questioned, although the results
show that what they did was unwise or inexpedient” (Pollitz vs. Wabash R. R. Co.,
207 N.Y. 113, 124).
Os precedentes indicam que a primeira vez que a noção de deveres fiduciários do
administrador foi expressamente mencionada foi no ano de 1926, a partir de quando
se abdicou de analogia ao conceito de trust. (Bodell vs. General Gas & Eletric Corp.,
132 A, 442 – Del. CH. 1926).
Aronson vs. Lewis, 473 A.2d at 812 (Del. 1984).
Stephen Bainbridge afirma que a “business judgment rule can be seen as an abstention
doctrine. In this conception, the rule’s presumption of good faith does not state a
standard of liability but rather establishes a presumption against judicial review of
duty of care claims. The court therefore abstains from reviewing the substantive
merits of the directors’ conduct unless the plaintiff can rebut the business judgment
rule’s presumption of good faith” (The business judgment rule as abstention doctrine.
Vanderbilt Law Review, v. 57, n. 1, p. 90). Ocorre que, ao sustentar seus argumentos,
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como manifestação de uma ampla política econômica construída sobre a ideia
de livre-iniciativa e estímulo ao empreendimento23.
O certo é que, em linhas gerais, a menos que o requerente (plaintiff)
elida a presunção de legitimidade da decisão demonstrando que o administra-

23

Bainbridge parece cometer alguns pecados ao elastecer por demais a regra ao ponto
de potencialmente suplantar o dever de diligência. Muito embora essa seja uma tendência atual de parte dos comentaristas e de parte da própria jurisprudência de Delaware, esse aparente desprestígio do dever de diligência pode até ser cogitado, mas
por outras razões que não o entendimento da regra como uma presunção pró-administradores, mas especialmente em face dos efeitos da disposição posta no item 102(7)
do Código de Delaware, como se demonstrará no item seguinte. Aliás, em boa parte
de seus comentários Bainbridge afirma categoricamente que a regra deixaria o gestor
efetivamente a salvo de negligência, como se isso fosse uma verdade absoluta, o que
parece um tanto precipitado, especialmente quando se considera as nuances de gradação da culpa próprias do direito civil (mas que servem de substrato da norma),
bem como o próprio requisito inderrogável de “decisão informada” inerente ao dever
de diligência. Nesse sentido, Bainbridge afirma que “one thing about the business
judgment rule on which everyone agrees is that it insulates directors from liability
for negligence” (Corporate law. 2. ed. New York: Foundation Press, 2009, p. 96). Vale
lembrar que “in Delaware, the applicable standard of care is gross negligence”. Com
efeito, somente se pode cogitar dessa assertiva reconhecendo-se a distinção entre a
“negligence” e a “gross negligence”, que ainda é o referencial de due care em Delaware.
Mas isso traz implícita a indesejável e sempre confusa discussão acerca do padrão de
conduta do administrador (bonus pater x businessman). Mais que isso, assenta nessa
divergência de concepção a semente primeira da celeuma envolvendo a disciplina
brasileira da regra, especialmente no que tange ao § 6º do art. 159 da LSA, no qual
considerável parcela da doutrina enxerga a positivação da business judgment rule, o
que não parece adequado. E essa discussão acerca do respaldo do direito civil como
substrato de conteúdo das normas corporativas não por acaso começa a ganhar relevância no direito americano (RHEE, Robert J. The Tort Foundation of Duty of Care
and Business Judgment. Notre Dame Law Review, v. 88, 2013, p. 1139). Mas este
ponto será melhor analisado no item 4.
“The much misunderstood business judgment rule is not a ‘rule’ at all. It has no
mandatory content. It involves no substantive ‘do´s’ or ‘dont´s’ for corporate directors
or officers. Instead, it is a standard of judicial review, entailing only slight review of
business decisions. Alternatively, it could be called a standard of non-review, entailing
no review of the merits of a business decision corporate officials have made. ( ) The
business judgment rule is multi-faceted. Most generally, the business judgment rule
acts as a presumption in favor of corporate managers’ actions. Stronger still, the rule
provides a safe harbor that makes both directors and their actions unassailable if certain prerequisites have been met. In litigation, the rule is a means for conserving judicial resources, thereby permitting courts to avoid being mired down in rehashing
decisions that are inherently subjective and ill suited for judges, as opposed to business
men and women. Last of all, the rule is the law’s implementation of broad economic
policy, built upon economic freedom and the encouragement of informed risk taking”
(BRANSON, Douglas M. The Rule that Isn’t a Rule – The business judgment rule.
Valparaiso University Law Review, n. 3, 2002, v. 36, p. 632).
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dor violou a boa-fé ou seus deveres fiduciários de diligência e/ou lealdade (duty
of care &/or duty of loyalty), a business judgment rule aproveitará o administrador
acusado, deixando-o a salvo de responsabilização, independentemente do
eventual resultado desastroso da decisão atacada.
Conforme assentado em Brazen vs. Bell Atlantic Corp., “courts give deference to directors’ decisions reached by a proper process, and do not apply an
objective reasonableness test in such a case to examine the wisdom of the decision
itself ”24. Assim sendo, e conforme reconhecido em McMullin vs. Beran, “the
business judgment rule ‘operates as both a procedural guide for litigants and a
substantive rule of Law’. Procedurally, the initial burden is on the shareholder
plaintiff to rebut the presumption of the business judgment rule. To meet that
burden, the shareholder plaintiff must effectively provide evidence that the
defendant board of directors, in reaching its challenged decision, breached any
one of its ‘triad of fiduciary duties, loyalty, good faith or due care’. Substantively,
‘if the shareholder plaintiff fails to meet that evidentiary burden, the business
judgment rule attachés’ and operates to protect the individual director-defendants
from personal liability for making the board decision at issue”25.
Nesse sentido, as Cortes americanas caminharam para sedimentar o entendimento de que o dever de diligência cinge-se a uma análise procedimental
dos administradores. Certa ou errada, o importante é que a decisão do administrador seja pautada e precedida por um processo decisório diligente (process
due care), não competindo ao julgador qualquer consideração meritória acerca
da decisão caso esse rito tenha sido cumprido. Foi o que se apontou em Brehm
vs. Eisner:
Courts do not measure, weigh or quantify directors´ judgments. We do
not even decide if they are reasonable in this context. Due care in the decisionmaking context is process due care only...
...Thus, directors´ decisions Will be respected by courts unless the directors are interested or lack independence relative to the decision , do not act in
good faith, act in a manner that cannot be attributed to a rational business
purpose or reach their decision by grossly negligent process that includes the
failure to consider all material facts reasonably available26.

Indo ainda mais longe – e quiçá pondo em xeque o elemento irracionalidade da decisão – a Chancelaria de Delaware chegou a afirmar expressamen-

24
25
26

Brazen vs. Bell Atlantic Corp., 695 A.2d 43 (Del. 1997)
McMullin vs. Beran, 765 A.2d 910, 916-17 (Del.2000).
Brehm vs. Eisner, 746 A.2d 244 (2000).
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te que a business judgment rule poria a salvo mesmo decisões estúpidas, teratológicas ou mesmo irracionais27.
De toda sorte, e para que se possa ter uma melhor compreensão da regra
aplicada na prática, vale citar dois relevantes exemplos, materializados nos
precedentes postos em Shlensky vs. Wrigley28 e Kamin vs. American Express Co.
No primeiro, um acionista minoritário (Shlensky) moveu ação contra o
CEO e controlador da companhia (Philip Wrigley) – que era proprietária do
time Chicago Cubs – alegando que os repetidos prejuízos da companhia eram
fruto da recusa de Wrigley em instalar iluminação noturna no estádio, o que
reduzia o público e, via de consequência, a receita da companhia. Shlensky
questionou as alegações Wrigley no sentido de que o baseball era um esporte
diurno e que a instalação das luzes teria reflexos negativos perante a vizinhança em função do movimento, trânsito, barulho e eventuais confusões decorrentes dos jogos noturnos. Em sua defesa, Wrigley lançou mão da business
judgment rule sustentando que não caberia à corte se imiscuir na decisão em
questão, a qual constituiria opção administrativa legítima da companhia e sua
diretoria. Muito embora tenha a decisão feito considerações acerca dos eventuais resultados financeiros diversos no caso de existência da iluminação, a
Corte rejeitou a ação entendendo tratar-se de mera divergência de opiniões
entre acionista e diretores sendo que, ausente qualquer prova de fraude ou
má-fé e, diante da justificativa da decisão, não haveria margem para sindicância da escolha.
Já em Kamin vs. American Express Co., diante das opções de vender com
prejuízo uma participação acionária detida pela companhia na DLJ Inc. – e,
com isso, reconhecer uma perda contábil dedutível na casa dos USD$ 8 milhões,
a qual verteria ao fim do dia em alívio de caixa e liquidez para a Amex – ou,
ao invés disso, para evitar o reconhecimento dessa perda no balanço – e, com
isso, suportar os potenciais reflexos negativos do investimento malsucedido
perante o mercado –, distribuir dividendos aos acionistas mediante dação

27

28

“[W]hether a judge or jury considering the matter after the fact, believes a decision
substantively wrong, or degrees of wrong extending through ‘stupid’ to ‘egregious’ or
‘irrational’, provides no ground for director liability, so long as the court determines
that the process employed was either rational or employed in a good faith effort to
advance corporate interests. To employ a different rule – one that permitted and
‘objetive’ evaluation of the decision – would expose directors to substantive second
guessing by ill-equipped judges or juries, which would, in the long-run, be injurious
to investor interests” (Caremak International Inc., Derivative Litig., 698 A.2d 959,
967 – Del. Ch. 1996).
Shlensky vs. Wrigley, 237 N.E.2d 776 (Ill. App. 1968).
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dessas ações da DLJ Inc., a diretoria optou pela segunda hipótese, no que foi
contestada por acionistas, que lhes imputaram negligência decisória. Diante
disso, e considerando que inexistiram alegações de fraude ou deslealdade, a
Corte entendeu que os diretores optaram conscientemente pela distribuição,
que importaria então numa decisão legítima posta ao arbítrio da administração
e, destarte, salva pela business judgment rule.
Mas se até então a coisa ia bem e os administradores se sentiam bastante
confortáveis, Smith vs. Van Gorkom29 veio como um verdadeiro choque ao
mercado. Na ocasião, a Corte de Delaware entendeu que o conselho infringira seu dever de diligência ao aprovar uma fusão da companhia (Trans Union)
sem as devidas informações, tampouco investigações necessárias acerca do
negócio, simplesmente chancelando uma operação previamente “fechada” às
escuras pelo presidente do conselho e CEO (Van Gorkom), que aparentemente sonegara cláusulas, efeitos e informações relevantes dos demais conselheiros,
que na verdade agiam como mero rebanho seguidor de seu presidente30.
Mas se as críticas costumeiras apontam que Smith vs. Van Gorkom teria
importado numa abusiva e repentina subida de régua do dever de diligência,
o que parece é que a suposta – senão conveniente – flexibilidade ilimitada da
business judgment rule se revelou um verdadeiro canto da sereia dispersando
comentaristas e administradores do foco principal no seu standard de conduta
matriz. Esqueceram-se, aparentemente, que o referencial de ação é o do dever
fiduciário de diligência (duty of care) e não o do alegado “porto seguro” (safe
harbor) da regra, à qual só se pode atracar navegando por mares de conduta
reta e informada.
Vale atentar aqui para a lição do decano da Suprema Corte de Delaware,
Justice Randy Holland que, em alerta absolutamente relevante, citando inclusive trecho do precedente de Malone vs. Brincat salienta que, “although the fiduciary duties of a Delaware director are unremitting, the exact course of conduct
that must be followed to properly discharge their responsibilities ‘will change in the
specific context of the action the director is taking with regard to either the corporation or its shareholders’” 31.

29
30

31

Smith vs. Van Gorkom, A.2 858-873 (Del. 1985).
Algo um tanto similar ao “escândalo” recente envolvendo a Petrobras e hoje notória
operação “Pasadena”, que talvez há de nos dar algum precedente similar num futuro
próximo.
HOLLAND, Randy J. Delaware Directors´Fiduciary Duties: the focus on loyalty.
Lecture, University of Pennsylvania, 2008, p 682.
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De todo modo, no que tange à informação e amplitude do dever de diligência e da boa-fé, uma década depois de Van Gorkom, a Chancelaria de
Delaware adentrou também o dever de monitoria e investigação por parte dos
conselheiros e, no julgamento de Caremark, atestou que não se considera de
boa-fé o conselho que, mesmo na ausência das chamadas “red flags”, não implementa medidas e/ou sistemas de monitoria e informação que possam ao
menos identificá-las ou, tendo os implantado, os mesmos se revelam absolutamente falhos ou o conselho deles não se utilize de modo efetivo32.
Isso, a par de toda uma gama de precedentes envolvendo a postura e limites e/ou requisitos de ação ou reação dos administradores em tentativas de
reorganizações societárias ou take overs33.
À medida que essas orientações foram se formando, passou-se a discutir
então a necessidade ou conveniência da positivação ou regulamentação da
norma, o que, embora bastante criticado, acabou resultando na reforma do

32

33

Caremak International Inc., Derivative Litig., 698 A.2d, 959 (Del. Ch. 1996). Aqui,
inclusive, o precedente abriu caminho para a condenação imposta no “Caso Sadia”
(PAS/CVM 18/08), no qual o Conselho foi responsabilizado pelo descumprimento
do dever de diligência na monitoria dos atos da Diretoria Financeira e nos abusos e
discrepâncias envolvendo os contratos de derivativos. Já tivemos a oportunidade de
nos manifestar sobre o tema, inclusive demonstrando o que acreditamos um erro de
escopo no julgamento pela CVM, na medida em que o fundamento da condenação
ali deveria recair não apenas no dever de diligência, mas também de lealdade, e especialmente pelo cometimento de atos ultra vires na medida em que a companhia se
desviara completamente de seu objeto social estatutário. Nesse sentido, vide: BARBOSA, Henrique Cunha. Responsabilidade de administradores e controladores: o
“Caso Sadia” numa incursão “guerreiriana” para além do dever de diligência e da ação
social. In: Direito empresarial e outros estudos de direito em homenagem ao professor José
Alexandre Tavares Guerreiro. Coord. Rodrigo R. Monteiro de Castro e Walfrido Jorge
Warde Jr. São Paulo: Quartier Latin, 2012. Sobre essas “representações do dever de
diligência” e da distinção entre os aspectos de ação e fiscalização que lhes inerentes,
vide: YAZBEK, Otavio. Representações do dever de diligência na doutrina jurídica
brasileira: um exercício e alguns desafios. Temas essenciais de direito empresarial: estudos em homenagem a Modesto Carvalhosa. Coord. Luiz Fernando Martins Kuyen.
São Paulo: Saraiva, 2012.
V.g., Unocal, onde a Corte de Delaware estabeleceu um novo paradigma referencial
de conduta no caso de tentativas de take over. Segundo aquela decisão, o conselho
pode e deve aferir se a tentativa é boa ou danosa para a companhia e, no segundo
caso, pode e deve adotar as medidas defensivas cabíveis, mas, para tanto, de modo a
realizar o dever de lealdade deve antes da comprovar sua boa-fé e investigações suficientes antes da análise de deferimento da regra, dada a presunção geral de que em
casos como estes os administradores podem antepor seus interesses aos da companhia
e dos acionistas (Unocal Corp. vs. Mesa Petroleum, 493 A.2d – Del. 1985).
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Model Business Corporation Act34 e na edição dos Princípios de Governança do
American Law Institute35, os quais não regulam propriamente a business judg-
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34

35

“RMBCA: § 8.30 STANDARDS OF CONDUCT FOR DIRECTORS (a) Each
member of the board of directors, when discharging the duties of a director, shall
act: (1) in good faith, and (2) in a manner the director reasonably believes to be
in the best interests of the corporation. (b) The members of the board of directors
or a committee of the board, when becoming informed in connection with their
decision-making function or devoting attention to their oversight function, shall
discharge their duties with the care that a person in a like position would reasonably believe appropriate under similar circumstances. (c) In discharging board or
committee duties a director, who does not have knowledge that makes reliance
unwarranted, is entitled to rely on the performance by any of the persons specified
in subsection (e)(1) or subsection (e)(3) to whom the board may have delegated,
formally or informally by course of conduct, the authority or duty to perform one
or more of the board’s functions that are delegable under applicable law. (…) §
8.31 STANDARDS OF LIABILITY FOR DIRECTORS (a) A director shall not
be liable to the corporation or its shareholders for any decision to take or not to
take action, or any failure to take any action, as a director, unless the party asserting
liability in a proceeding establishes that: (1) any provision in the articles of incorporation authorized by section 2.02(b)(4) or the protection afforded by section
8.61 for action taken in compliance with section 8.62 or 8.63, if interposed as a
bar to the proceeding by the director, does not preclude liability; and (2) the challenged conduct consisted or was the result of: (i) action not in good faith; or (ii)
a decision (A) which the director did not reasonably believe to be in the best interests of the corporation, or (B) as to which the director was not informed to an
extent the director reasonably believed appropriate in the circumstances; or (iii) a
lack of objectivity due to the director’s familial, financial or business relationship
with, or a lack of independence due to the director’s domination or control by,
another person having a material interest in the challenged conduct (A) which
relationship or which domination or control could reasonably be expected to have
affected the director’s judgment respecting the challenged conduct in a manner
adverse to the corporation, and (B) after a reasonable expectation to such effect has
been established, the director shall not have established that the challenged conduct
was reasonably believed by the director to be in the best interests of the corporation; or (iv) a sustained failure of the director to devote attention to ongoing
oversight of the business and affairs of the corporation, or a failure to devote timely
attention, by making (or causing to be made) appropriate inquiry, when particular
facts and circumstances of significant concern materialize that would alert a reasonably attentive director to the need therefore; or (v) receipt of a financial benefit
to which the director was not entitled or any other breach of the director’s duties
to deal fairly with the corporation and its shareholders that is actionable under
applicable law. (…)”
“Principles of Corporate Governance: Analysis and Recommendations. Section 4.01(c)A
director or officer who makes a business judgment in good faith fulfills the duty
under this Section if the director or officer: (1) is not interested in the subject of his
business judgment; (2)is informed with respect to the subject of his business judgment to the extent he reasonably believes to be appropriate under the circumstances;
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ment rule, mas descrevem com mais pormenores os requisitos, procedimentos
e/ou condutas exigidas de um administrador para que fique a salvo de responsabilização por seus atos.
Neste vasto cenário, contudo, tomando emprestada a feliz expressão de
Edward Rock, o mais correto parece ser entender que, ao longo de toda essa
bicentenária jornada de construção jurisprudencial pelas cortes americanas,
“we should understand Delaware fiduciary duty law as a set of parables or
folktales of good and bad managers and directors, tales that collectively describe their normative role”.
Até porque, por quaisquer dos conceitos que se olhe para a regra da business judgment, esta em verdade não passa de um atestado de cumprimento de
uma lista de requisitos fixos e bem individualizados, os quais, estes sim – e como
já se apontou no destaque de Randy Holland –, dependem de substrato de
conteúdo e/ou sujeitam-se à construção, desconstrução ou adaptação conceitual
e/ou operativa pela academia e jurisprudência, mas os quais por vezes são lamentavelmente relegados a segundo plano pelo apego excessivo à norma cuja
eficácia somente neles assenta e deles depende. Em termos mais sucintos, de
nada adianta olhar para a regra (business judgment rule) em detrimento de seus
elementos se a inobservância destes joga por terra sua própria aplicabilidade.
Vejamos, portanto, quais são e como se delineiam estes elementos.
3.1. OS ELEMENTOS DA REGRA

Partindo da construção jurisprudencial e da mencionada regulamentação
americana pode-se dessumir que a incidência da business judgment rule demanda basicamente, além da existência de uma efetiva decisão negocial, que esta
seja tomada em boa-fé e mediante o devido cumprimento dos deveres fiduciários de lealdade e diligência, os quais, por seu turno, revestem-se de conteúdo
próprio materializado por requisitos procedimentais ou de aferição específicos.
No que toca à existência de decisão negocial36, somente se há de cogitar
da regra diante de um ato comisso efetivo do administrador. De se atentar, no

36

and rationally believes that his business judgment is in the best interests of the corporation. (...)”
“The business judgment rule operates only in the context of director action. Technically speaking, it has no role where directors have either abdicated their functions, or absent a conscious decision, failed to act. But it also follows that under
applicable principles, a conscious decision to refrain from acting may nonetheless
be a valid exercise of business judgment and enjoy the protections of the rule”
(Aronson vs. Lewis, 473 A.2d, 805 Del. 1984).
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entanto, que não raro a decisão envolve a escolha por uma não ação ou não
realização de determinada empreitada ou investimento. Nesses casos, o que se
presencia é uma decisão de não agir, e não uma omissão como precipitadamente se poderia imaginar. Em administração, não raro, por vezes o melhor a se
fazer é não fazer nada e convencer a todos que isso é o melhor a ser feito37.
De se frisar, todavia, que essa decisão deve obrigatoriamente estar dentro
do espectro de competência e ação regulares do administrador, mormente no
que se refere à legalidade e conformidade com o estatuto social, em especial
aos limites de seu objeto. Ou seja, a business judgment rule apenas pode ter
lugar diante de atos intra vires, jamais podendo escudar atuação ultra vires38
por parte dos diretores.
Por estranho que possa parecer, nem sempre o descumprimento dessa
limitação decisória é respeitado e, mais grave, percebido pelos acionistas39. De

37

38

39

Exemplificando essa decisão de não agir, vale transcrever aqui a seguinte citação
atribuída a Donald Trump: “A experiência me ensinou algumas coisas. Uma é que
você deve ouvir seus instintos, não importa o quão bem algo soe no papel. A segunda é que você geralmente ficará melhor se permanecer com aquilo que conhece. E a
terceira é que, às vezes, os melhores investimentos são aqueles que você não faz”.
“Cabe acrescentar que os administradores possuem o dever de obediência ao contrato ou estatuto social, devendo agir nos limites do objeto social, isto é, intra vires. Em
contraposição, se os administradores extrapolam os limites do objeto social agem
ultra vires. Os administradores sempre responderam pelos prejuízos causados pelos
atos praticados ultra vires (art. 158, II, Lei de Sociedades por Ações). (...) O Estatuto Social deve definir o objeto social de modo preciso e completo visando a (i)
possibilitar aos acionistas dissidentes de deliberação de alteração de objeto social se
retirarem da sociedade, bem como (ii) delimitar a área de atuação e discricionariedade dos administradores por atos contrários ou além do estabelecido no Estatuto Social
e na lei. (...) O objeto social incorpora a atividade e o lucro, sendo considerado ultra
vires o ato praticado pelo administrador em desrespeito a um desses elementos. O ato
ultra vires também será aquele em desacordo com os poderes dos administradores,
estabelecidos no Estatuto Social, no capítulo da administração, bem como aquele ato
dispensável à realização do objeto social que não esteja implícito nos poderes da
administração ou no próprio objeto social ou o ato com abuso de discricionariedade
(...) A regra do business judgment é uma ferramenta do Judiciário para a revisão de
decisões de negócio. A regra protege os administradores de responsabilidade, bem
como as decisões tomadas por administradores desinteressados e independentes, com
o dever de diligência, com a boa-fé e sem abuso de discricionariedade, desde que tal
decisão não constitua fraude, ilegalidade, ato ultra vires ou desperdício. A decisão terá
a presunção de que os administradores agiram de acordo com os elementos da regra.
(...) A ilegalidade, a fraude e o ato ultra vires constituem quebra dos deveres fiduciários dos administradores” (SILVA, Alexandre Couto. Responsabilidade dos administradores de S/A. Business Judgment Rule. São Paulo: Elsevier, 2007, p. 107-121 e 199).
E esse descasamento entre a BJR e os atos ultra vires se dá pela razão óbvia de que o
objeto social constitui elemento cardeal do contrato plurilateral, possuindo relevância
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toda sorte, essa vinculação à essência do objeto social obviamente que não
perde de mira a prática de atos nele não expressamente previstos, mas que
possam ser compreendidos como complementares ou necessários à sua realização, não implicando por si só em desvio do objeto matriz. São os chamados
atos integrativos, os quais se apresentam como que espécie do gênero posto
estatutariamente e que, ante sua obviedade, não exigem a previsão expressa e
exaustiva, na medida em que somente servem de anteparo – quando não se
demonstram imprescindíveis – à pratica da atividade econômica principal da
companhia, esta sim regrada em sua completude (v.g., as atividades de propaganda e marketing visando à divulgação dos produtos e serviços distribuídos
pela sociedade e previstos em seu objeto social).
Já quanto ao dever de lealdade, sua aferição se dá pela independência e
ausência de interesse do administrador na operação em questão. Nesse sentido, o gestor não pode estar sob influência de outros agentes internos ou externos40, tampouco estar diante de um potencial benefício econômico41 decorrente do ato.
Descumpridos estes requisitos (independência e desinteresse), a decisão
torna-se então sindicável e, de modo a fazê-la firme e isentar-se de responsabilidade, o administrador deve então assumir o ônus probatório da justeza da

40

41

inarredável na configuração do fim comum para o qual se estabelece – ou se adere
– à sociedade. Tamanha é a importância do objeto social, que Ascarelli desde sempre
deixou assente que, “nos contratos plurilaterais, o escopo, em sua precisa configuração
em cada caso concreto (por exemplo, constituição de uma sociedade para a compra
e venda de livros), é juridicamente relevante. Constitui o elemento ‘comum’, ‘unificador’ das várias adesões, e concorre para determinar o alcance dos direitos e dos
deveres das partes. Ele se prende justamente àquela atividade ulterior, a que o contrato plurilateral é destinado”. Nesse sentido, o objeto social ganha especial relevo na
medida em que possui vinculação direta à intenção dos acionistas de compor a sociedade e escolher o tipo de empreendimento de que pretendem participar. Numa
síntese parafraseada de Enrico Zanelli, o objeto social se apresenta como “il punto di
incontro della volontà d´azione di tutti soci”.
A prova da não independência, contudo, deve ser contundente, devendo o requerente demonstrar que o diretor acusado possui submissão tal ao terceiro que se torna
efetivamente incapaz de adotar uma decisão mirando apenas o interesse da companhia. Como se viu em Beam vs. Stewart, quando a Corte entendeu que o fato de
Martha Stewart e os demais membros do conselho frequentarem os mesmos círculos,
terem amizade pessoal e outros negócios em conjunto não eram suficientes por si só
para demonstrar a cooptação ou falta de independência entre eles (Beam vs. Stewart,
845, A,2d, Del. 2004).
Em Aronson vs. Lewis a Corte assentou que a business judgment rule “can only be
claimed by desinterested directors whose conduct otherwise meets the teste of business judgment” (Aronson vs. Lewis, 473 A.2d, 805-812. Del. 1984).
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operação/decisão (entire fariness test), demonstrando de modo inequívoco que
o ato em questão gera os devidos e esperados benefícios à companhia sem
antepor os seus ou de terceiros (arm´s lenght).
Por seu turno, o dever de diligência demanda que a decisão dos administradores seja devidamente informada. Como se viu, a métrica do dever de diligência na tomada de decisão resume-se a um “process due care only” 42. E, como
esclarece HOLLAND, “the duty of care requires that directors inform themselves of all material informartion reasonably available before voting on a transaction” E, esclarecendo o modus operandi desse processo informacional, aponta
que, “to become informed, a board can retain consultants or other advisors and
can be protected by relying on statements, information and reports furnished
by those advisors, if their reliance is in good faith and the advisors were selected
with reasonable care”43. Caso contrário, e a decisão não tenha sido devidamente embasada ou investigada, adentra-se então a seara da grave negligência (gross
negligence)44, tendo por corolário a responsabilidade indesculpável do diretor.
Exsurge daí, porém, a indagação acerca da quantidade de informação necessária para ombrear com o parâmetro ideal de diligência e escolha devidamente
orientada do gestor. A resposta comum aqui é que esta é igualmente uma hipótese
de decisão negocial relegada à alçada exclusiva do administrador45, que tem discricionariedade suficiente para, à luz do bom senso e de sua capacidade técnica ou
experiência profissional, entender o momento decisório ideal, desde que tenha se
munido das informações relevantes e minimamente necessárias ao ato em questão46.

42
43
44

45

46

Brehm vs. Eisner, 746 A.2d 244 (2000).
Op. cit., p. 691.
“In Delaware, the applicable standard of care is gross negligence.” (HOLLAND,
Randy. Op. cit., p. 690) E como já se definiu em In Re Walt Disney Co Derivative
Lit., “in the duty of care context, with respect to corporate fiduciaries, gross negligence has been defined as reckless indifference to or a deliberate disregard of the
whole body of stockholders or actions which is without the bounds of reason” (In Re
Walt Disney Co Derivative Lit., 907 A.2d 6905, 2005).
E seria um tremendo contrassenso permitir ao julgador pretender de modo diverso.
Afinal, se ao próprio juiz é escusada a apreciação de todos os fundamentos para decidir, não faria sentido que, com esse nível de discricionaridade, pudesse pôr em xeque
a decisão igualmente discricionária do administrador. O STJ já decidiu reiteradas
vezes que “O juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a
todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar
a decisão” (AgRg no AREsp 552.065/PE, rel. Min. Humberto Martins, 16-9-2014).
GOLDBERG, Mindy K. How much information is enough. Journal of Law and
Commerce, v. 7, p. 225-242.
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Em qualquer caso, é consenso que, seja quanto ao volume de informações,
seja quanto ao rito decisório, ambas se alternarão conforme a realidade fática
e/ou econômica apresentada em cada caso concreto e dependerão do contexto,
objetivos e variáveis outras mais ou menos mensuráveis. O que induz à conclusão de que a medida de diligência é puramente casuística. Nesse contexto,
no entanto, o “julgamento” do processo decisório torna-se uma via de mão
dupla e a cautela, prudência e informação fazem-se exigíveis igualmente do
julgador que as pretende inquirir.
E a realidade prática pode apresentar cenários no mínimo curiosos ao
intérprete. Veja-se, v.g., que em estudo bastante recente divulgado pela Fortune Knowledge Group, em parceria com o grupo Gyro, no qual se buscava
medir o peso dos fatores emocionais no processo decisório, após pesquisa
realizada com 720 executivos seniores integrantes das maiores companhias
americanas, detectou-se que 65% deles acreditam que o ambiente cada vez mais
complexo faz com que as decisões embasadas em fatores puramente funcionais
(v.g., custo, qualidade e eficiência) tornem-se mais difíceis e menos constantes.
Não bastasse isso, nada menos que 62% deles declararam ser comumente necessário, senão preferível, confiar em seus próprios instintos pessoais (gut feelings), em detrimento de uma decisão analítica47.
Por surpreendente que eventualmente possa parecer, a decisão instintiva
não necessariamente implica ausência de fundamentos. Aliás, sob a ótica da
business judgment rule a decisão pode se dar pelos mais variados ou menos
convencionais métodos, desde que respaldados por um processo informacional
orientativo prévio que defira ao administrador o conteúdo minimante razoável
– e, claro condizente com o momento e realidade do negócio gerido48 – para
que possa então tomar uma decisão refletida.
Mas isso nos leva a outra potencial celeuma, na medida em que, a par
destes requisitos de admissão uníssona (decisão negocial de boa-fé, informada,

47

48

Only Human.The Emotional Logics of Business.: http://www.gyro.com/blog/only-human-the-emotional-logic-of-business-decisions.
Uma coisa é, num mercado de TI eminentemente desenvolvedor e criativo, ou no
contexto de uma ainda start up, os gestores adotarem uma postura, digamos, mais
intrépida (e, naturalmente, descontados os efeitos do slogans mercadológicos de efeito), como se vê das seguintes citações atribuídas aos CEOs de Google e Dropbox:
“Nossa política é tentar coisas, nós celebramos nossas falhas” (Eric Schmidt, Google)
“Não se preocupe com as falhas. Você só precisa estar certo uma vez” (Drew Houston,
Dropbox). Outra é admitir esse tipo de postura, v.g., no mercado petrolífero, automobilístico ou de construção civil.
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desinteressada e independente) – e sem prejuízo das divergências pontuais de
aferição de conteúdo entre eles – há Cortes e comentadores que sugerem a
racionalidade49 da decisão e a ausência de desperdício como pressupostos
igualmente necessários à adesão da regra (business judgment rule). O problema
aqui, porém, é distinguir os sentidos de racionalidade e razoabilidade. Muito
embora se possa imaginar que uma decisão racional é aquela previamente
raciocinada enquanto a razoável seria apenas uma comedida, esta interpretação
não está imune a dificuldades. A própria gramática não facilita a solução aqui50.
Com efeito, a se considerar esses fatores como pressupostos de eficácia da
regra, talvez o mais prudente seja circunscrevê-los igualmente à esfera de
conteúdo da diligência e lealdade ou boa-fé, numa análise casuística como
sugerido acima.
Finalmente, no que toca à boa-fé da decisão, parece muito difícil tentar
apartar tal instituto do conteúdo material de ambos os deveres fiduciários de
lealdade e diligência, como, aliás, o costumam fundir a própria jurisprudência
e comentários, apesar de insistirem em uma aparente distinção para efeito de
aplicabilidade de business judgment rule51.

49

50

51

“Where the business judgment standard applies, a director will not be held liable for
a decision – even one that is unreasonable – that results in a loss to the corporation,
so long as the decision is rational” (ALLEN, William T.; JACOB, Jack B.; STRINE,
Leo. Function over form. A reassessment of standards os review in Delaware Corporation Law. The Business Lawyer, v. 56, 2001, p. 1296.
Do Dicionário Caldas Aulete tiram-se as seguintes definições que, como se vê, acabam
por se confundir em conteúdo: RACIONAL: Dotado da faculdade de raciocinar;
(RACIONALIDADE: Conformidade com a razão) RAZOÁVEL: Conforme a razão.
Comedido, moderado. RAZÃO: O bom uso das faculdades intelectuais; retidão do
espírito; bom senso; juízo prudencial.
Nesse sentido:“The good faith required of a corporate fiduciary includes not simply
the duties of care and loyalty, in the narrow sense that I have discussed them above,
but all actions required by a true faithfulness and devotion to the interests of the
corporation and its shareholders. A failure to act in good faith may be shown, for
instance, where the fiduciary intentionally acts with a purpose other than that of advancing the best interests of the corporation, where the fiduciary acts with the intent
to violate applicable positive law, or where the fiduciary intentionally fails to act in the
face of a know duty to act, demonstrating a conscious disregard of his duties. The may
be other examples of bad faith yet to be proven or alleged, but these three are the most
salient. (…) Upon ling and careful consideration, I am of the opinion that the concept
of intentional dereliction of duty, a conscious disregard for one´s responsibilities, is an
appropriate (although not the only ) standard for determining whether fiduciaries have
acted in good faith. Deliberate indifference and inaction in the face of a duty to act
is, in my mind, conduct that clearly disloyal to the corporation. It is the epitome of
faithless conduct” (In re. Walt Disney Co. Deriv. Litig. 906 A.2d 27, 67 – Del. 2006).
Ou, ainda, “The second category of conduct which is at the opposite end of the spec-
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3.2. UMA TRÍADE MONISTA: A SUPREMACIA (OU SOBREPOSIÇÃO?)
CONTEMPORÂNEA DO DEVER DE LEALDADE SOBRE A BOA-FÉ
E O DEVER DE DILIGÊNCIA

Conforme já restou assente, a “business judgment rule operates as both
a procedural guide for litigants and a substantive rule of Law. Procedurally, the
initial burden is on the shareholder plaintiff to rebut the presumption of the
business judgment rule. To meet that burden, the shareholder plaintiff must
effectively provide evidence that the defendant board of directors, in reaching
its challenged decision, breached any one of its 'triad of fiduciary duties, loyalty,
good faith or due care'. Substantively, if the shareholder plaintiff fails to meet
that evidentiary burden, the business judgment rule attaches and operates to
protect the individual director-defendants from personal liability for making
the board decision at issue”52.
Como se percebe, portanto, a menção à “tríade” de deveres fiduciários é uma
constante tanto na jurisprudência quanto na regulação norte-americanas, ainda
que por vezes alguns desses ditos deveres estejam conectados por uma interseção
de contéudo material ou procedimental esperado do administrador, como se percebe de precedentes, comentários e disposições postas no RMBCA e ALI Principles.
Ocorre contudo que, após o quase (e quiçá conveniente) pânico difundido em decorrência de Smith vs. Van Gorgom, o lobby dos operadores e administradores locais, alicerçado na filosofia fortemente pró-business de Delaware
– que, naturalmente, traz embutida toda uma gama de fatores e interesses
político-econômicos53 – levaram a Assembleia daquele Estado a aprovar uma

52
53

trum [of the bad faith action], involves lack of due care – that is fiduciary duty action
taken solely by reason of gross negligence and without malevolent intent. In this case,
appellants assert claims of gross negligence to establish breaches not only of director
due care but also of the directors duty to act in good faith. Although the Chancellor
found, and we agree, that the appellants failed to establish gross negligence, to afford
guidance we address the issue of whether gross negligence (including a failure to inform
one´s self of available material facts) without more, can also constitute bad-faith. The
answer is clearly no” (KLEIN, William A.; RAMSEYER, J. Mark; BAINBRIDGE,
Stephen. M. Business Associations: cases and materials on agency, partnerships and
corporations. New York: Foundation Press, 2009, p. 387). Na mesma linha, a própria
American Bar embute a boa-fé no espectro do dever de diligência: “The duty of care
requires each director and officer to act: (1) in good faith, (2) with the care an ordinarily prudent person in a like position would exercise under similar cirscunstances,
and (3) in a manner he reasonably believes to be in the best interests of the corporation” (BLAIR, Margaret M. Ownership and control. Rethinking corporate governance for
the Twenty-First Century. Washington: The Brookings Institution, 1995.
McMullin vs. Beran, 765 A.2d 910, 916-17 (Del.2000).
Sobre a posição de Delaware no direito corporativo americano, sua importância,
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espécie de dispositivo “anti-Van Gorkom”, autorizando a inserção de uma
cláusula estatutária de não indenização aos diretores nos casos de eventual infração ao dever de diligência54, o que foi desde logo adotado pela absoluta
maioria das companhias lá sediadas.
Segundo explicou a Suprema Corte em Emerald Parnters vs. Berlin, “the
purpose of the Section 102(b)(7)was to permit shareholders – who are entitled
to rely upon directors to discharge their fiduciary duties at all times – to adopt
a provision in the certificate of incorporation to exculpate directors from any
personal liability for the payment of monetary damages for breaches of their
duty of care, but not for duty of loyalty violations, good faith violations and
certain other conduct”55.
Essa estranhíssima previsão, no entanto, por mais que potencialmente
“justificável” aos olhos da Corte sob o argumento de que os acionistas têm o
direito de confiar nos administradores – e, daí, exculpá-los prévia e formalmente de responsabilidades mesmo por falhas graves e respectivo descumprimento
ao dever de diligência (gross negligence x duty of care) – não sobrevive com facilidade a um teste comparativo com a própria jurisprudência precedente da
Corte, que não raro vinculava o conceito de boa-fé ao cumprimento do dever
de diligência, do qual agora é legalmente apartado. De todo modo, o certo é
que desde então o dever de diligência não passa de mera aspiração não enforçável56. Com isso, e a par da tremenda dificuldade em se admitir uma lealdade

54

55
56

desenvolvimento e fatores político-econômicos correlacionados, vide: ROE, Mark. Is
Delaware Corporate Law Too Big to Fail? Brooklyn Law Review, v. 74, p. 75-93, 2008,
Harvard Law and Economics Discussion Paper n. 635.
“DGCL (...) § 102 Contents of certificate of incorporation. ( ) (b) In addition to the
matters required to be set forth in the certificate of incorporation by subsection (a) of
this section, the certificate of incorporation may also contain any or all of the following
matters (...) (7) A provision eliminating or limiting the personal liability of a director
to the corporation or its stockholders for monetary damages for breach of fiduciary
duty as a director, provided that such provision shall not eliminate or limit the liability
of a director: (i) For any breach of the director’s duty of loyalty to the corporation or
its stockholders; (ii) for acts or omissions not in good faith or which involve intentional misconduct or a knowing violation of law; (iii) under § 174 of this title; or (iv) for
any transaction from which the director derived an improper personal benefit. No such
provision shall eliminate or limit the liability of a director for any act or omission
occurring prior to the date when such provision becomes effective. All references in this
paragraph to a director shall also be deemed to refer to such other person or persons,
if any, who, pursuant to a provision of the certificate of incorporation in accordance
with § 141(a) of this title, exercise or perform any of the powers or duties otherwise
conferred or imposed upon the board of directors by this title.”
Emerald Parnters vs. Berlin, 787 A.2d 85 (Del. 2001).
“Since almost all Delaware Corporations have adopted 102(b)(7) (...) duty if care
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em quem se exime – mesmo que estatutoriamente – do dever de diligência, as
discussões em Delaware verteram-se quase que totalmente para a alegação de
quebra do dever de lealdade, que assume muito maior relevância especialmente processual57, e qualquer que seja a infração que se pretende reprimir58. Isso
tendo vista, outrossim, que a delimitação individualizada da boa-fé também
padece de suas angústias59.
Independente disso, o que não se pode perder de mira é que essa eventual
cláusula não indenizatória posta no estatuto social não implica que o cumprimento do dever de diligência tenha deixado de figurar como requisito imprescindível à aderência da business judgmente rule. De forma alguma! A regra não
se altera em função do recibo em branco conferido aos administradores.
4. A BUSINESS JUDGMENT RULE TUPINIQUIM
E se trezentos anos de criação, investigação e debates ainda não serenaram
as discussões acerca da regra (business judgment rule) nem mesmo em terreno
ianque, não seria de se esperar que a coisa já estivesse bem resolvida por estas
bandas. Ao contrário, e apesar das evoluções e tecnicismo da CVM, seja pela
ainda concentrada (ou “bloquista”) característica de nosso mercado de capitais,
seja pela dita visão enviesada de nossa magistratura60, seja pelas incertezas que

57

58
59
60

exists only as an aspirational and unenforceable standard” (HOLLAND, Randy.
Op. cit., p. 693).
STRINE, Leo; HAMERMESH, Lawrence; BALOTTI, R. Franklin; GORRIS, Jeffrey.
Loyalty´s core demand, the defing role of good faith in corporation law. Harvard Law &
Economics. Discussion Paper n. 630, Cambridge, 2009.
In re. Walt Disney Co. Deriv. Litig. 906 A.2d 27, 67 (Del. 2006).
Vide nota de rodapé 52.
O Judiciário brasileiro por vezes ainda incide no vício da má compreensão da atividade empreendendora, induzindo a crer que prejuízo seria sinônimo de má-conduta
ou culpa indenizável pelo administrador, como parece ser o caso do seguinte acórdão:
“RESPONSABILIDADE CIVL POR ATO ILÍCITO. SÓCIOS ADMINISTRADORES. SOCIEDADE LIMTADA. SOLIDARIEDADE. DIVISIBILIDADE. COMPATIBILIDADE. (...) 6. Em regra, o administrador não tem responsabilidade pessoal
pelas obrigações que contrai em nome da sociedade em decorrência de regulares atos
de gestão. Todavia, os administradores serão obrigados pessoalmente e solidariamente pelo ressarcimento do dano, na forma de responsabilidade civil por ato ilícito,
perante a sociedade e terceiros prejudicados quando, dentro de suas atribuições e
poderes, agirem de forma culposa. 7. Considerando-se que na hipótese dos autos
ficou comprovado que todos os onze sócios eram administradores e que realizaram
uma má-gestão da sociedade autora que lhe acarretou comprovados prejuízos de ordem material e que não há incompatibilidade qualquer entre a solidariedade passiva
e as obrigações divisíveis, está o credor autorizado a exigir de qualquer dos devedores
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pairam sobre a melhor interpretação dos dispositivos da Lei das S.A., o show
por aqui parece estar só por começar. É o que prova a absoluta ausência de
precentes judiciais concretos.
4.1. AS DISPOSIÇÕES DA LEI DAS S.A. E OS “QUASE” PRECEDENTES
JURISPRUDENCIAIS. O “DILEMA” DA BOA-FÉ
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Tão logo da edição da Lei n. 6.404/76, o Prof. Waldirio Bulgarelli desferiu a seguinte crítica ao § 6º do art. 15961 inserto na reforma:
Entretanto, infeliz foi a lei das sociedades anônimas, ao conceder um
verdadeiro bill de indenidade aos administradores culposos, no § 6º do artigo
159 (...) Pela sistemática geral do direito de obrigações, são fatores excludentes
da responsabilidade apenas a força maior e o caso fortuito; agora, devem ser
acrescidos, em tema de sociedade anônima, também a boa-fé e o fim visado.
Seria ridículo, não fosse triste, e parece mesmo ser ambas as coisas, tal dispositivo, que ensejará por certo, tendo em vista inclusive a tendência sempre benévola dos nossos magistrados, que nenhum administrador de companhia, de ora
em diante, venha a ser responsabilizado62.

Muito embora seu diagnóstico técnico e frio sobre referido dispositivo
afigure-se bastante correto, o vaticínio quanto aos efeitos dele decorrentes, ao
menos até aqui, ainda não encontrou maior respaldo por aquela suposta benevolência judiciária – o que, repita-se, não retira a correção da assertiva.
Inobstante isso, alguns doutrinadores rechaçaram expressamente a ilação
daquele mestre e, na esteira de considerável parcela da doutrina nacional, manifestaram seu entendimento de que o parágrafo em questão nada mais fizera
do que positivar a regra do julgamento do negócio (business judgment rule) em
nosso sistema jurídico. Mas esse entendimento não parece acertado e, ao menos
no cenário atual, o § 6º do art. 159 está mais para uma jabuticaba legal63 a
gerar certa insegurança ao sistema.

61

62

63

o cumprimento integral da obrigação, cuja satisfação não extingue os deveres dos
coobrigados, os quais podem ser demandados em ação regressiva” (REsp 1087142/
MG, Min. Nancy Andrighi, 18-8-2011).
“Art. 159. Compete à companhia, mediante prévia deliberação da assembleia geral, a ação
de responsabilidade civil contra o administrador, pelos prejuízos causados ao seu patrimônio.(...) § 6º O juiz poderá reconhecer a exclusão da responsabilidade do administrador, se convencido de que este agiu de boa-fé e visando ao interesse da companhia. (...)”
BULGARELLI, Waldirio. Manual das sociedades anônimas. 6 ed. São Paulo: Atlas,
1991, p. 177.
Para se compreender a confusão da qual o dispositivo em tela possa ser objeto, vale
recordar a filosofia e teleologia da reforma da Lei das S.A., as quais certamente aca-
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O que não significa dizer – frise-se bem – que o direito brasileiro não abraçou a regra (business judgment rule). O fez sim, mas no art. 158 e não no § 6º do
art. 15964, como pretende fazer crer parte da doutrina. E basta elencar os elementos descritivos da regra para assim o perceber. Ora, no momento em que o art.
15865 põe a salvo de responsabilização o administrador que age em cumprimento de seus deveres fiduciários e age dentro de suas competências legais e estatutárias (arts. 153 a 156), o que se está a fazer é justamente atrair a incidência da
regra enquanto atestado de cumprimento de seus pressupostos (decisão negocial
de boa-fé, informada, desinteressada e no melhor interesse da companhia).
Com efeito, o art. 158 apresenta-se como verdadeira prejudicial de cognição valorativa de responsabilidade delitiva, na medida em que, ausente a
culpa, não há sequer que se cogitar da responsabilização, estancando de plano
a incidência do art. 159. E a própria redação do § 6º do art. 159 não deveria
dar margem a dúvida, quando afirma que o juiz poderá reconhecer a “exclusão
da responsabilidade do administrador”. Não há, portanto, excludente de culpa
ou de ilicitude, mas tão somente de responsabilidade que, como bem sabido,
é aferida pós delito pelo descumprimento de um dever66. Ou seja, nas hipóteses do § 6º o ato ilícito culposo já ocorreu e fora reconhecido, mas por razões
de outra ordem o legislador entende por eximir o agente da indenização.
A questão, contudo, é que, confrontada a redação integral do dispositivo,
parece haver ali o reconhecimento de que o atropelo ao dever de diligência não
necessariamente implicará responsabilização do administrador. Isso porque, de
uma leitura sistêmica e histórica da LSA e da construção norte-americana e da

64

65

66

baram por afetar, para o bem e para o mal, uma boa gama de suas provisões. Nesse
sentido, “o esforço da Lei foi, pois, procurar a conciliação dos dois melhores sistemas,
buscando o que de melhor, ou mais prático houvesse em cada um deles, abrasileirá-los
para benefício da empresa e da economia nacionais” (LAMY FILHO, Alfredo. Considerações sobre a elaboração da Lei de S.A. e de sua necessária atualização. Revista
de Direito Mercantil, n. 104, p. 89).
Dado ao escopo e limitação inerentes a proposta deste Tratado, para uma melhor
referência e reflexão acerca do tema sugere-se: BRIGAGÃO, Pedro Henrique Castello. A administração de companhias e a “business judgment rule”: uma análise à luz do
direito brasileiro. Monografia. Orient. Julian F. P. Chediak. Rio de Janeiro: Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro, 2014.
“Art. 158. O administrador não é pessoalmente responsável pelas obrigações que contrair em nome da sociedade e em virtude de ato regular de gestão; responde, porém,
civilmente, pelos prejuízos que causar, quando proceder: I – dentro de suas atribuições
ou poderes, com culpa ou dolo; II – com violação da lei ou do estatuto. (...)”
“Em sentido amplo, culpa é inobservância de um dever que o agente devia conhecer
e observar. Não podemos afastar a noção de culpa do conceito de dever” (VENOSA,
Sílvio de Salvo. Direito civil: responsabilidade civil. São Paulo: Atlas, p. 21).
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CVM dos deveres fiduciários, fica inequívoco que o agir “visando ao interesse
da companhia”67 materializa o cumprimento do dever de lealdade.
No que se refere à boa-fé, contudo, duas seriam as possíveis leituras. A primeira é de que, também na linha dos precedentes estrangeiros, ela seria uma
componente da tríade, porém integrante de ambos os deveres de diligência e lealdade quando da enumeração dos elementos da regra da business judgment. Neste
caso, contudo, não se poderia cogitar da incidência do § 6º, na medida em que a
boa-fé estaria a abraçar o dever de diligência e, portanto, não haveria culpa, pelo
que não se cogitaria da responsabilização em face da prescrição posta no art. 158.
Doutro lado, poder-se-ia conceber – e, dada a interpretação posta acima,
parece não haver outra possibilidade tecnicamente viável – de a boa-fé aqui ser
entendida sob o prisma fundamentalmente da boa-fé subjetiva68 e da ausência
do dolo. Com isso – e, destaque-se, afora o questionamento acerca do estranho
amalgamento da boa-fé ao gestor indiligente e das possíveis diversas gradações
da culpa – estar-se-ia a reconhecer, então, que, desde que agindo de modo
independente e desinteressado e sem uma intenção maliciosa, o administrador
poderia salvar-se de indenidade com fincas no § 6º do art. 15969.
Assim sendo, paira enorme dúvida acerca do conteúdo70 e finalidade
efetiva deste dispositivo, havendo quem sustente tratar-se desde uma permissão

67

68

69

70

E parece assente que agir no interesse da companhia é buscar o lucro dentro das raias
da legalidade e mediante a aplicação direta do objeto social estatutariamente delimitado. Como explica Leães“o interesse social consiste, portanto, no interesse dos sócios
à realização desse escopo, pois o objetivo da sociedade é alcançado pelo exercício da
atividade empresarial, especificamente prevista no estatuto como objeto social”
(LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros. Comentários à Lei das Sociedades Anônimas. São
Paulo: Saraiva, p. 248).
“A boa-fé subjetiva se caracteriza como atitude de consciência por parte do agente,
no sentido de atuar ele com a ciência de que não viola a lei ou qualquer direito de
outra pessoa, ou convencido de que o faz devidamente amparado pelo Direito. O que
avulta na boa-fé subjetiva é a crença do agente, ou seja, a motivação interna que o
levou a agir de determinada forma. A boa-fé subjetiva caracteriza-se, portanto, como
estado de consciência, pois tem relação com o aspecto negativo das exigências da
convivência humana, expresso na fórmula alterum non laedere” (PEREIRA, Regis
Fichtner. A responsabilidade civil pré-contratual. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 73).
“O ato ilícito pode ser fruto, ainda, de mera negligência ou imprudência, que caracterizam a culpa, porque não desejando o resultado danoso ou violador do direito, a
outrem, mas o comportamento da parte não atende aos deveres de conduta das
pessoas em sociedade, que são os de diligência e prudência” (LOTUFO, Renan.
Código Civil comentado. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2004, v. 1, p. 497).
A própria expressão “poderá” pode dar azo a entendimentos contraditórios, seja no sentido de que mesmo diante da comprovação da boa-fé e da defesa do interesse da companhia é dado ao juiz optar entre eximir ou não o administrador ou, numa outra vertente
mais jusfilosófica, de que o “poderá” implica apenas que não se trata de norma de aplicação de ofício, mas que “deverá” ser aplicada desde que requerida pela parte.
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ao julgador para decidir por equidade71, aos que reconheçam ali similitude
jurídica, a um verdadeiro ato de perdão judicial72.
Nessa linha, e recordando entendimentos da Corte estadunidense no
sentido de que a business judgment se divide num aspecto de presunção e outro
processual73, ao que tudo indica, talvez num afã de facilitar a compreensão – ou,
quiçá, no temor da absoluta incompreensão – do instituto por parte de nossa
magistratura, o § 6º do art. 159, ao pretender “abrasileirar” a vertente processual da regra, acabou incidindo no mesmo pecado.
E aí, se em Delaware o dever de diligência está em “crise”, mas a business
judgment rule continua de pé74, por aqui, ao invés de respaldá-la, o § 6º do art. 159
parece tê-la comprometido, alforriando o administrador para além da concepção
originária – e, repita-se, ainda em vigor – da regra saxã. Destarte, o que se tem hoje
é que o § 6º do art. 159 aproxima-se muito mais da peculiar faculdade posta no
102(b)(7) do DGCL, exculpando – mas aqui a posteriori – os administradores
mesmo diante da quebra de seu dever de diligência, numa ode prioritária ao dever
de lealdade e à boa-fé, ainda que entendidos conjuntamente. Diferente do que
menciona José Waldecy Lucena, a norma não teria ficado “a meio caminho”75, mas
sim ido a caminho e meio e deferido ao administrador mais benesses do que a

71

72

73

74

75

CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas. São Paulo:
Saraiva, 2007, v. 3.
ADAMEK, Marcelo Vieira Von. Responsabilidade civil dos administradores de S/A. São
Paulo: Saraiva, 2009.
“Business judgment rule operates as both a procedural guide for litigants and a substantive rule of Law. Procedurally, the initial burden is on the shareholder plaintiff to
rebut the presumption of the business judgment rule. To meet that burden, the
shareholder plaintiff must effectively provide evidence that the defendant board of
directors, in reaching its challenged decision, breached any one of its 'triad of fiduciary duties, loyalty, good faith or due care'. Substantively, if the shareholder plaintiff
fails to meet that evidentiary burden, the business judgment rule attaches and operates to protect the individual director-defendants from personal liability for making
the board decision at issue” (McMullin vs. Beran, 765 A.2d 910, 916-17 – Del. 2000).
Lembre-se que, como já foi dito, o fato de os estatutos eventuais albergarem a cláusula de não indenização por quebra do dever de diligência facultada pelo 102(b)(7)
do DGCL não significa que a business judgment rule propriamente dita (assim entendida como aquela jurisprudencialmente desenvolvida) fora aniquilada ou modificada.
Não! Nestes casos, o que se tem tão somente é uma eventual não indenização fruto
da renúncia prévia posta no estatuto, e não pela aderência da regra de julgamento do
negócio, na medida em que o dever de diligência continua sendo elemento exigido
para sua aplicação, muito embora o Estado de Delaware, por razões de política-econômica próprias, tenha entendido por viabilizar o desrespeito a este dever fiduciário.
LUCENA, José Waldecy. Das sociedades anônimas: comentários à lei. Rio de Janeiro:
Renovar, 2009, p. 629.
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própria business judgment rule admite. Errôneas, portanto, parecem as críticas
desferidas a Bulgarelli, cujo apontamento já predizia o risco.
Talvez não por acaso tenhamos uma absoluta escassez de precedentes. De
todo modo, ainda que se trate de um “quase precedente” – pois o administrador não foi isentado de responsabilidade no caso em face do descumprimento
comprovado do dever de lealdade –, não se pode deixar de louvar decisão de
lavra do Ministro Humberto Gomes de Barros, na qual, além de fazer uma
leitura condizente com o que ora se sustenta, reconhece de modo inequívoco
o risco como fator inerente à atividade empresária e que, obviamente, prejuízo
não pode por si só representar sinônimo de má-gestão ou culpa:
O Art. 158 da Lei n. 6.404/76 (Lei das S/A’s) estabelece as hipóteses em
que o administrador responde civilmente pelos prejuízos que causar. Isso pode
ocorrer quando incorrer em culpa ou dolo (inciso I), agindo dentro de suas
atribuições, ou quando atuar com violação da lei ou do estatuto (inciso II).
Essas hipóteses são exceções à regra geral, prevista no caput do mesmo dispositivo, que exclui a responsabilidade do administrador pelas obrigações que
contrai em nome da sociedade em virtude ato regular de gestão. Adotando uma
opção empresarial regular, com objetivo de lucro, que depois se mostrou equivocada, o administrador está imune ao dever de indenizar. O prejuízo e o lucro,
como faces da mesma moeda, são inerentes à atividade empresarial. Não basta,
portanto, que a sociedade experimente prejuízo para que o administrador tenha
dever de indenizar. Para que haja responsabilidade, é preciso que ele atue em
ofensa à Lei ou ao estatuto ou, dentro de suas atribuições, incorra em dolo ou
culpa. No caso dos autos há um fato inquestionável: o investimento realizado
pelo administrador foi infeliz. Consolidou-se o entendimento de que os títulos
da dívida pública da União emitidos há mais de um século não valem pelo
papel em que estão impressos. São, na expressão corriqueira, “moedas podres”.
Há alguns anos, porém, a aquisição de tais títulos chegou a ter aparência de
bom investimento. Adquiria-se por valor reduzido título que, corrigido, alcançaria cifras astronômicas. Muitos juízos chegaram a admitir a compensação de
créditos com a União, tendo por base tais TDP´s. Não foram poucas empresas
que adquiriram tais apólices, visando uma expectativa já arriscada, mas até
então razoável, de lucro. Por isso é que não vejo culpa do recorrente na aquisição de tais títulos. Foi uma estratégia empresarial que se demonstrou equivocada. Hoje, depois de consolidado o entendimento, é fácil dizer que o recorrente
errou. Na época da aquisição, porém, o equívoco não era patente. A estratégia,
por si, não imporia o dever de indenizar. Entretanto, com bem registrou o
acórdão recorrido, o recorrente atuou de forma contrária ao estatuto social76.

76

REsp 810.667/RJ, Min. Humberto Gomes de Barros, 15-5-2007. Na mesma rota,
enxergando a quebra dos deveres de diligência (“cuidado”) e lealdade como impedi-
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A CVM não tem dificuldades em admitir a aplicabilidade da business
judmente rule em nosso sistema. Para tanto, parte do reconhecimento da similitude de conteúdo dos deveres de diligência (duty of care) e lealdade (duty of
loyalty) desenvolvidos pelos precedentes norte-americanos e, via de consequência, de sua aderência à disposição do art. 153 da LSA. Nessa linha, os precedentes da CVM sintetizam em três os pressupostos de eficácia da regra do julgamento do negócio em prol dos administradores, quais sejam: (i) a decisão deve
ser informada, (ii) a decisão deve ser refletida, ou seja, fruto de análise crítica e
pensada das informações obtidas, e (iii) a decisão deve estar revestida de boa-fé
e, portanto, deve ser desinteressada e visando ao melhor interesse da companhia77.

77

tivos da não indenidade pelo administrador, vale transcrever trecho de decisão do
TJSP, que analisando a disputa entre os então controladores e diretores do Banco
Santos e o grupo Unibanco-AIG, com o qual possuíam seguro D&O, o Tribunal rechaçou o pagamento do seguro com os seguintes argumentos: “(...) Pois bem. Se essa
era a situação, seja porque as informações prestadas se divorciaram da realidade, seja
porque a administração violou os deveres de cuidado e lealdade, seja porque patente
o conflito de interesses entre o controlador e a própria empresa – o que pode ser reconhecido na própria ação de cobrança do seguro – o pagamento do seguro é indevido. (...)” (TJSP, Ap. Cível 543.194-4/9-00, rel. Des. Vito Guglielmi, 11-12-2008).
Sintetizando o entendimento da CVM, vale transcrever trechos do PAS/CVM 21/04,
de relatoria do ex-Diretor Pedro Marcilio de Souza, no qual sintetiza os precedentes
da autarquia item a item, e que, a par da qualidade do próprio voto, serve de excelente referencial de pesquisa e orientação: “(...) 60. Neste processo, a principal imputação é a de violação do dever de diligência – art. 153 da Lei n. 6.404/76. Os termos
desse dispositivo enunciam conceitos jurídicos indeterminados, sem especificar critérios para sua aplicação aos casos concretos. Usualmente, as posições doutrinárias sobre
esses dispositivos procuram analisar esses conceitos sem, ainda, estabelecer critérios
para sua aplicação a casos concretos. Em sua atividade sancionatória, a CVM vem, ao
longo do tempo, estabelecendo esses critérios. Entre eles, pode-se citar os seguintes:
(i) se ao administrador for imputado apenas descumprimento do dever de diligência,
a CVM não pode entrar no mérito da decisão negocial (Inquérito Administrativo
09/03, julgado em 25-1-2006, Processo 2005/8542, julgado em 29-8-2006, que,
embora trate de administração de fundos de investimento, analisa situação similar,
Processo 2005/1443, julgado em 10-5-2006, Processo 2005/0097, julgado em 15-32007, Processo 2004/5392, julgado em 29-8-2006, Processo 2004/3098, julgado em
25-1-2005, Inquérito Administrativo 03/0213, julgado em 12-2-2004); (ii) não há
violação ao dever de diligência, quando o administrador toma (ou deixa de tomar)
uma decisão, se sua decisão é informada, refletida e desinteressada (Processos
2005/1443 e 2005/0097, já citados); (iii) quando a decisão não for desinteressada,
aplicam-se as regras do dever de lealdade (arts. 154 e 155), a partir das quais é possível analisar o mérito da decisão negocial (em outras palavras, o ônus da prova da legitimidade e justeza do ato passa a ser de quem agiu sem observância do dever de
lealdade) (Processo 2005/1443, já citado, esse mesmo conceito foi aplicado no Processo Administrativo Não Sancionador RJ2003/12770, decidido em 26-12-2003); (iv) o
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Noutro norte, na linha do estatuído em Caremark, a CVM vem
reconhecendo o que considera as diferentes representações do dever de
diligência, especialmente no que tange à divisão entre as decisões de cunho
negocial e aquelas atinentes à monitoria e supervisão por parte dos administradores, sendo estas últimas não sujeitas à salvaguarda automática
da business judgment rule 78.

78

administrador não pode alegar falta de competência ou conhecimento técnico (Processo 2005/1443, já citado); (v) o administrador não pode alienar-se do processo decisório
(Processo 2005/8542, já citado); e (vi) decisões tomadas sem boa-fé, ou com o intuito
de fraudar a companhia ou os investidores não estão protegidas pela regra da decisão
negocial – item 'i' acima (Processo 2005/1443) e Inquérito Administrativo 03/02, já
citados – este último sob ângulo contrário: se está em boa-fé, está protegido). (...)”.
PAS/CVM 24/06 – Diretor Otavio Yazbek: “(...) A questão passa a ser a do limite
dessa fiscalização/monitoramento. E, a este respeito, remeto ao voto que proferi no
Processo Administrativo Sancionador CVM n. 18/08 (julgado em 14-12-2010) e a
artigo que escrevi recentemente. Nestas duas oportunidades, embora tratando dos
deveres dos membros do conselho de administração, apontei que, atualmente, o dever
de diligência envolve mais do que o dever de simplesmente responder a eventuais
'sinais de alerta' ('red flags') – ele embute, também, um dever de assegurar que as
informações necessárias para o monitoramento das atividades sociais sejam geradas e
devidamente utilizadas. Não vejo razão para que aquele mesmo desenvolvimento não
possa ser estendido para os diretores, naquilo que envolva o exercício das funções a
eles atribuídas pela lei e pelo estatuto social da companhia, notadamente quando tais
diretores acabam por transferir poderes a seus subordinados. Assim, quando os diretores não tomam diretamente decisões negociais, eles devem se assegurar que a Companhia conta com um sistema de controle que represente aquele que um homem
ativo e probo constituiria se estivesse na administração dos seus próprios negócios. Este
sistema (que pode adotar uma infinidade de formas) deve servir para proporcionar
razoável segurança de que os atos praticados pelos subordinados serão, ao menos,
praticados de forma diligente e com lealdade.(...) Embora compreenda a busca do
acusado pela proteção oferecida pela referida regra, penso que ela desconsidera não só
características importantes do processo de evolução ou, melhor dizendo, de construção
do dever de diligência no sistema norte-americano (onde surgiu a business-judgment
rule), como também ignora certas particularidades do regime da responsabilidade dos
administradores de companhias no Brasil.Como já tive oportunidade de afirmar no
voto que proferi no Processo Administrativo Sancionador CVM n. 19/05 (julgado em
15-12-2009), consolidou-se nos Estados Unidos o entendimento de que o conteúdo
do dever de diligência possui duas naturezas distintas: uma de cunho negocial, sujeita
ao teste da business judgment rule; e outra de natureza fiscalizatória, sujeita a uma
análise de razoabilidade e de adequação. Isto significa que, mesmo no sistema norte-americano, e por diversas razões, o cumprimento do dever de constituir controles
internos adequados e eficientes não se confunde com a tomada de decisões protegidas
pela business-judgment rule. O mesmo ocorre no direito brasileiro. Veja-se que, conforme a sua formulação mais comum, e a despeito de possíveis críticas sobre a sua 'tropicalização', a business-judgment rule blinda as decisões negociais tomadas de maneira
informada, desinteressada e refletida. No entanto, os autores nacionais que se debru-
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Henrique Cunha Barbosa

Como se vê, a CVM atua e decide com fincas fundalmentalmente nos
arts. 153 a 158 da LSA, baldada sempre no cumprimento ou não dos deveres
fiduciários (ainda que os reconhecendo como pressupostos de incidência da
business judgment), o que deixa ainda mais frágil a alegação do § 6º do art. 159,
até porque este sequer é dirigido à autarquia, mas tão somente ao juiz em sede
de apreciação de ação de responsabilidade proposta nos termos e sob as condições de procedibilidade daquele mesmo artigo. Aliás, é curioso notar que a
CVM vai na contramão da aparente permissibilidade do § 6º do art. 159, especialmente quando valida a assinatura de Termos de Compromisso nos quais
o investigado se compromete a reparar os prejuízos individuais dos acionistas
ou investidores lesados, ou seja, ao invés de exculpar, a CVM busca garantir a
responsabilização do administrador79.
Mais recentemente, todavia, na linha do que sustenta Branson no direito
saxão, a CVM tem mirado num viés político-econômico da norma, alicerçando sua admissão nos princípios de livre-iniciativa, propriedade e autonomia
privada postos no art. 170 da Constituição Republicana80. Oxalá nossos julga-

79

80

çaram sobre o conteúdo do dever de diligência vislumbraram, no conceito aberto do
art. 153, a presença de uma série de outros comportamentos, dentre os quais destaco,
para os fins do presente processo, o dever de vigilância e o dever de investigar. Assim,
fica clara a impropriedade da tentativa de equiparação, sem maiores cuidados, do
padrão de comportamento da business-judgment rule ao presente caso. Se não por
outro motivo porque, ao proceder dessa maneira, ignora-se que o dever de diligência
não se resume ao dever de tomar decisões negociais diligentes, envolvendo, também,
toda uma dimensão voltada à supervisão das atividades da companhia, à qual não se
aplicam os mesmos parâmetros (i.e., se se trata de decisões tomadas de maneira informada, refletida e desinteressada). (...) Um exemplo de falha total foi objeto do Processo Administrativo Sancionador CVM n.18/2008 (julgado em 15-12-2010), no qual
se constatou que as pessoas responsáveis pelos controles do setor financeiro eram subordinadas ao mesmo diretor que era responsável pela realização das operações, não
havendo, ademais, qualquer canal de comunicação alternativo entre esses profissionais
e o comitê financeiro ou, ainda, entre esses profissionais e o conselho de administração.
Desse quadro, inferiu-se a responsabilidade dos membros do conselho de administração, que faltaram com o seu dever de fiscalizar as atividades dos diretores, nos termos
do art. 142, III, da Lei n. 6.404/1976”.
E, muito embora o termo não implique confissão de culpa, parece óbvio que seu indício
ou reconhecimento tácito, para efeitos de responsabilidade puramente civil e de aplicabilidade ou não do § 6º do art. 159, seriam “violações” suficientes a ensejar a aderência
dessa norma em sede judicial, com o consequente perdão pecuniário ao gestor.
Vide manifestação da Procuradoria da CVM, atuando como Amicus Curiae no Agravo de Instrumento n. – TJBA: “(...) Business Judgment Rule 15. Princípio fundamental do direito societário, fruto da elaboração da experiência dos tribunais estadunidenses, e corolário do princípio constitucional de livre-iniciativa e propriedade, ou
autonomia, privada (Constituição da República, art. 1º, combinado com art. 170,
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dores estejam maduros o suficiente para admitir tão largo passo, e saibam
homenagear o empreendedorismo sem perder de mira as necessárias e prudentes balizas da legalidade e postura reta demandada pela regra, distinguindo e
sopesando incentivos em prol dos interesses legítimos que orbitam a companhia
e, via de consequência, todo o mercado.
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5. CONCLUSÕES
À guisa de conclusão, e para encerrar numa provocação futurológica, vale
buscar socorro nas sempre válidas lições de ASCARELLI, que de há muito já
alertava que“os usos e abusos das sociedades anônimas nascem de um mesmo
parto. Ambos, por assim dizer, constituem as duas faces da mesma moeda. A
dificuldade para o legislador reside, pois, em reprimir abusos sem comprometer
os usos e impedir inconvenientes sem embaraçar as úteis funções da instituição,
ou pelo menos em limitar essas últimas com cautela, de modo a obter o máximo
de resultado com o mínimo de prejuízo”81. Resta, portanto, para além de simplesmente antever, trabalhar para lapidar o porvir que, ao que parece, tem seu
melhor alicerce na delimitação e vigilância permanentes dos deveres fiduciários
do administrador, especialmente os de diligência e fidelidade. É o preço da liberdade do gestor que espera poder valer-se da guarida da regra de julgamento do
negócio (business judgment rule).

81

caput e inciso II), é a regra de não interferência estatal, por parte de quaisquer dos
três Poderes no julgamento empresarial (business judgment rule). 16. A business judgment rule deriva do fundamental reconhecimento de um característico da natureza
humana, a de que os administradores, como seres humanos, são falíveis. Deriva,
igualmente, de uma decisão política – que, no Brasil, é constitucionalmente consagrada – de proteção à livre-iniciativa e à propriedade privada, assegurando que nem
toda decisão empresarial estará sujeita a controle judicial por parte de um acionista
insatisfeito. 17. De fato, a atividade empresarial é atividade eminentemente de assunção de riscos. A business judgment rule serve a garantir aos empresários e administradores a segurança de não serem responsabilizados , em especial perante os sócios da
empresa, por erros honestos de julgamento em decisões empresariais que se revelam
impopulares perante determinados acionistas, ainda que, posteriormente, tais decisões
tenham-se revelado causadoras de prejuízos. 18. Note-se que a business judgment rule
não serve a proteger administradores por fraude, má gestão, ou por decisões imprudentes. Ao contrário, a doutrina, que poderia ser comparada a uma espécie de 'discricionariedade empresarial' , serve justamente a definir os limites e os deveres que
os administradores devem observar ao desempenhar suas funções (...)”.
ASCARELLI, Tullio. Conferência proferida na Federação das Indústrias de São Paulo. RF, n. 89, p. 5.
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