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"O princípio teve consagração expressa no Código Civil, possibilitando a formação de novos 
deveres" 
  
Conquanto a legislação brasileira enfatize desde a década de 70 a responsabilidade dos 
administradores (em sentido amplo) e controladores das sociedades, mais intensa deverá ser essa 
ênfase à medida que as virtualidades do Código Civil de 2002 forem mais conhecidas. É que o 
princípio da boa-fé objetiva recebeu consagração expressa no código (artigos 113, 187 e 422), 
suscitando uma leitura ampliativa dos deveres de diligência e possibilitando a formação de novos 
deveres para os que têm a responsabilidade pela administração da vida empresarial. A boa-fé 
objetiva tem força produtiva, gerando, entre outros, deveres de consideração com as legítimas 
expectativas alheias (resguardando-se situações de confiança legítima); de lealdade, probidade e 
correção; e de informação. 
 
Tais deveres não seguem direção unívoca, sendo mais bem visualizados nos casos concretos. É 
possível, porém, descrever em abstrato o seu sentido geral. Exemplifico com o dever de informar 
do administrador, que se plasma em três grandes vertentes: o dever de se informar, o de 
informar aos demais acionistas e o de informar a terceiros (ao mercado). A primeira vertente está 
ligada imediatamente ao dever de diligência (pois há um dever de se informar implícito nas 
responsabilidades de gestão) e só mediatamente ao dever de lealdade, razão pela qual cabe 
examinar as outras duas, conectadas diretamente ao dever de comportar-se segundo a boa-fé 
objetiva. 
 
No âmbito da empresa os deveres de informar são nitidamente instrumentais: busca-se reduzir a 
assimetria informativa entre as diversas classes de acionistas e proporcionar a igualdade perante 
a informação, a fim de lograr o consentimento informado de acionistas e terceiros eventualmente 
atingidos ou atingíveis pelas operações. A amplitude desse dever é sinalizada pelo seu duplo 
escopo, qual seja, proporcionar o consentimento informado às operações societárias e à igualdade 
de acesso às informações. 
 
O dever de informar também atua na concretização da confiança no tráfego negocial, então 
tutelando situações de confiança e vedando o comportamento contraditório e desleal. Entre as 
situações de confiança está uma peculiar modalidade em que a boa-fé gera o dever de não ser 
fraudada a confiança do mercado e dos acionistas não-controladores. Trata-se do procedimento 
da oferta pública por ocasião da alienação de controle de companhia aberta.  
 
Caracterizada a assimetria informativa que se manifesta por ocasião da fase pré-negocial, quando 
as ações são oferecidas surgem, para o emissor, deveres pré-contratuais derivados da boa-fé, 
entre eles o de informação para proporcionar aos investidores o consentimento informado à 
negociação e a igualdade de acesso às informações que se possam qualificar como relevantes. Se 
bem que, em regra, o dever de informar (ou de manter sigilo, conforme o caso) incida na fase 
pré-negocial, antecedente à oferta, caracteriza-se também na hipótese de não haver certeza, por 
parte do controlador, de que deseja realizar a operação de oferta pública, pois pode suceder que o 
mero anúncio da possibilidade do negócio favoreça manobras especulativas, causadoras de dano. 
 
A responsabilidade terá mais ênfase à medida que as virtualidades do Código Civil de 2002 forem 
mais conhecidas   
 
A disciplina informativa também pode ser exemplificada por meio da contrapartida do dever de 
informar, qual seja, o dever de sigilo a que estão adstritos os administradores, bem como todos 
aqueles que, intervindo direta ou indiretamente na preparação de negócios societários, sejam 
detentores de informações privilegiadas.  



O dever de sigilo opera relativamente a quaisquer informações que se possam caracterizar como 
privilegiadas e que, se difundidas inadequadamente, tenham a potencialidade de gerar 
especulações com efeitos nocivos ao mercado. Sua infração conduz à responsabilidade pelo dano, 
seja negocial, seja extranegocial, essa última na relação com terceiros. Conectada ao princípio da 
boa-fé, a regra do artigo 260 da lei societária adquire, assim, interpretação ampliativa. 
 
Como igualdade de acesso perante a informação, esse dever atua com intensidade em relação aos 
minoritários, encontrando amplo leque de expressão nas determinações legais administrativas, 
mas nela não se esgotando. Como probidade e correção a boa-fé opera em caso de conflito de 
interesses. Atua também com critério de mensuração do abuso de poder, tal qual versado no 
artigo 117 da Lei das S.A., ainda fundado na velha doutrina do abuso como ato emulativo. Porém, 
pode a boa-fé ampliar e re-fundamentar aqueles deveres legais: se é verdade que a relação do 
artigo 117 caracteriza o abuso em relação ao fim visado, quando incidir o artigo 187 do Código 
Civil teremos o exercício inadmissível da posição de administrador referentemente ao meio 
empregado, não sendo necessária a intenção emulativa. 
 
Observa-se, dessa maneira, a possibilidade de atuação da boa-fé com força expansiva e 
integrativa das disposições legais, corporativas e administrativas no direito societário e no direito 
dos valores mobiliários. 
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