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PRINCÍPIO DA BOA FÉ OBJETIVA 

 

          É o princípio que rege todo o direito privado e todo o ordenamento jurídico, mas em especial 

o Direito do Consumidor porque sem a boa fé objetiva o referido Direito não se desenvolve. 

          A boa fé objetiva é diferente da boa fé subjetiva; esta última é uma regra de intenção. 

           O artigo 422 do CC positiva o princípio da boa fé objetiva e o CDC prevê o mesmo princípio no 

artigo 4º, III, abaixo transcrito: 

 

             Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria 

da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes 

princípios: 

             (...) 

              III - harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção 

do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios 

nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio 

nas relações entre consumidores e fornecedores; 

(...). 

 

              Só conseguimos atingir o objetivo de uma relação jurídica equilibrada e harmônica, se o princípio da 

boa fé objetiva for respeitado. A boa fé objetiva é a mola propulsora do Direito do Consumidor. 

             Enfim, boa fé objetiva é uma regra de conduta, baseada em um padrão ético de comportamento que 

legitimamente se pode esperar das partes contratantes. Levando em consideração as peculiaridades do 

negócio jurídico, o momento e o local que o negócio jurídico está sendo travado. É uma via de mão dupla, 

devendo ser observada em todas as fases do processo negocial, contratual e pós - contratual.  

             A boa fé objetiva é um conceito jurídico aberto, a ser concretizado no caso concreto pelo julgador.  

             Quando há violação dos ditames da boa fé objetiva tanto na fase pré - contratual quanto na fase pós - 

contratual e essa violação faz surgir um dano passível de indenização, trabalharemos com a idéia de 

responsabilidade civil pré - contratual e pós ou extra - contratual.  

             A responsabilidade civil pré – contratual é a violação do princípio da boa fé objetiva na fase pré – 

negocial. O mesmo se dá na fase pós – contratual. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art170
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1. Funções do Princípio da Boa Fé Objetiva 

a) Interpretação do negócio jurídico – as cláusulas contratuais inerentes ao contrato de consumo, 

sempre serão interpretadas de maneira mais favorável ao sujeito vulnerável, quer seja um 

contrato de adesão ou não, pois nem todo contrato de consumo é um contrato de adesão. Essa 

previsão encontra-se no artigo 47 do CDC, abaixo transcrito: 

 

             Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.     

             Vejamos ainda o artigo 46: 

 

              Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for 

dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem 

redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance. 

 

             Há a necessidade de informar ao consumidor e a ausência ou deficiência de informação que faça com 

que a cláusula contratual seja ambígua, contraditória ou que se extraia dali diversas interpretações, serão 

consideradas a que for mais favorável ao consumidor. 

b) Limitação do abuso de direito – é a maneira ilegal de se manifestar e exercer determinado 

direito, sendo aparentemente lícito, mas quando em exercício desvirtua a finalidade social e 

econômica de determinado instituto. Por esse motivo o CDC traz diversos dispositivos legais que 

taxam de abusivas determinadas condutas por parte dos fornecedores. Por exemplo: a cobrança 

abusiva de débito, previsto no artigo 42 do Código. 

c) Criação de deveres anexos – Os deveres anexos quando violados fazem surgir o rompimento da 

confiança, gerando a responsabilidade pré ou pós – contratual. O principal dever anexo é o da 

informação. Sem a devida e clara informação o consumidor não consegue praticar um consumo 

livre e consciente em contratar ou não com o fornecedor. Para que essa informação seja bem 

prestada o artigo 31 do CDC prescreveu alguns padrões necessários, sendo eles: a clareza ao 

preço, sob pena de ter configurado publicidade enganosa de informação, clareza das 

características do produto ou serviço – os riscos, o modo de utilização – a ausência dessas 

informações caracterizam um defeito na comercialização do produto ou serviço, que por sua vez 

pode gerar o chamado acidente de consumo, cláusulas contratuais devidamente informadas nos 

termos do artigo 46 do CDC. 

            Todas as vezes que o princípio da boa fé objetiva for violado, ainda que as cláusulas contratuais sejam 

cumpridas, a doutrina entende que houve a violação positiva do contrato, havendo um inadimplemento 

positivo do contrato, que nada mais é do que a violação do princípio da boa fé objetiva durante a fase 

contratual. 

             Dos deveres anexos, o mais importante é o dever de informar, pois este significa ter cuidado com o 

parceiro contratual, aconselhar, respeitar. 

            A relação de consumo se desenvolve em cima do princípio da boa fé objetiva, a mola mestre do 

direito do consumidor. 

           Por fim, o dever anexo da cooperação tem por objetivo a cooperação entre as partes contratantes 

para que a outra parte possa adimplir a sua obrigação contratual. Deixa de cooperar o fornecedor ou a 
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instituição financeira que continua fazendo lançamento em conta corrente inativa do consumidor, por 

exemplo. 

 


