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RESUMO 

O presente trabalho é destinado a analisar e sistematizar uma amostra da jurisprudência do Tribunal 

de Justiça de Minas Gerais no que tange a criação de deveres anexos em função da boa-fé objetiva. 

Em razão de sua natureza de cláusula geral, a boa-fé objetiva é um conceito semanticamente aberto, 

em construção de significados pela doutrina e pela jurisprudência. Como um pequeno contributo a 

esta determinação, o presente artigo possui como objetivos mapear um panorama acerca da aplica-

ção de deveres anexos na jurisprudência mineira e fornecer uma caracterização de precedentes da 

função criativa da boa-fé objetiva. Foram analisados, para os fins deste trabalho, trinta e três acór-

dãos sobre boa-fé objetiva e deveres anexos, todos encontrados na 13ª e 17ª Câmaras Cíveis do Tri-

bunal de Justiça de Minas Gerais entre os anos de 2003 e 2017. 
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1. INTRODUÇÃO 

A cláusula geral de boa-fé objetiva contempla, na esteira de sua construção doutrinária, 

uma tríplice função: ela se apresenta como norma de interpretação do contrato, como limite ao 

exercício de direitos subjetivos e como fonte autônoma de deveres aos componentes da relação con-

tratual. O presente trabalho é destinado a analisar e sistematizar uma amostra da jurisprudência do 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais após o Código Civil de 2002 no que tange a criação de deveres 

anexos em função da boa-fé. 

Em razão de sua estrutura normativa de cláusula geral, desprovida de uma fattispecie autô-

noma e determinada, a boa-fé objetiva nasce como um modelo de comportamento aberto semanti-

camente, e é papel da doutrina e jurisprudência preencher progressivamente seu significado con-

forme as especificidades de cada caso concreto sob pena de esvaziar seu conteúdo normativo.  



Como um pequeno contributo a esta determinação, o presente artigo possui como objetivo 

sistematizar os acórdãos da 13ª e 17ª Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça de Minas Gerais para 

fornecer aos seus leitores tanto um panorama acerca da aplicação de deveres anexos na jurisprudên-

cia mineira quanto uma caracterização de precedentes1 da função criativa da boa-fé objetiva. Nos 

ordenamentos de civil law, a força normativa do precedente é menor do que nos ordenamentos de 

common law, embora esta característica não reduza sua capacidade persuasiva na indicação das ra-

zões adequadas que justificam a adoção de uma norma pelo magistrado2. Os acórdãos selecionados 

para os fins deste artigo não esgotam a jurisprudência sobre o tema e nem mesmo representam uma 

construção inatacável de precedentes judiciais. Sua função, para além de indicar um critério possí-

vel de decisão que pode ser seguido em casos similares, é mapear como a boa-fé objetiva foi aplica-

da de determinada maneira em alguns casos de criação de deveres anexos. 

Para atingir os objetivos expostos, o trabalho foi dividido em três partes. Na primeira parte, 

será analisada a inserção da boa-fé objetiva como cláusula geral no ordenamento jurídico, discutin-

do seu papel na unidade sistemática do direito civil. Na segunda, delinear-se-á um panorama de sua 

configuração no fenômeno da codificação brasileira, bem como breves notas acerca das funções 

assumidas pelo instituto. Na terceira parte, onde reside a principal contribuição deste trabalho, será 

apresentada a metodologia empregada na análise da jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais e os resultados que puderam ser apreendidos a partir da sistematização dos acórdãos da 13ª e 

17ª Câmaras Cíveis. Por fim, em sede de conclusão, serão lançados comentários a respeito da utili-

zação dos dados coletados para a concreção dos objetivos enunciados de amostragem da jurispru-

dência e de caracterização de precedentes.   

 

2. A BOA-FÉ OBJETIVA COMO CLÁUSULA GERAL NA UNIDADE SISTEMÁTICA DO 

DIREITO CIVIL 

A boa-fé objetiva é um conceito semanticamente aberto, em construção de significados pe-

la doutrina e pela jurisprudência, que encontra sua razão para existir numa sociedade complexa e 

plural, em constante transformação social, cujas relações e as controvérsias delas decorrentes não 

podem ser todas estabelecidas em lei, tampouco tuteladas pelo livre arbítrio dos particulares.  

No contexto do Estado Liberal, ou Estado de Direito, o negócio jurídico se apresentava 

como uma estrutura fechada e formal, instrumento de intercâmbio econômico entre os indivíduos, 

                                                           
1 Adotamos, para os fins deste artigo, a diferenciação feita por Michele Taruffo entre jurisprudência e precedente. De 

acordo com o autor “quando se fala do precedente, faz-se geralmente referência a uma decisão relativa a um caso parti-

cular, enquanto quando se fala da jurisprudência faz-se, normalmente, referência a uma pluralidade frequentemente 

muito ampla de decisões relativos a vários e diversos casos concretos. [...] O precedente fornece uma regra, que pode 

ser aplicada como um critério para a decisão no próximo caso concreto em função da identidade ou – como ocorre nor-

malmente – da analogia entre os fatos do primeiro caso e do segundo caso”. TARUFFO, Michele. Precedente e juris-

prudência, p. 3-4. 
2 TARUFFO, Michele. Precedente e jurisprudência, p. 8. 



no qual a liberdade de contratar3 reinava ampla e livremente. Com o advento do Estado Social de 

Direito e a intervenção jurídica sobre a ordem econômica e social, a autonomia privada recebe limi-

tes4 e a estrutura do negócio jurídico adquire uma função5: naquele contexto, conciliar os modelos 

liberais de livre iniciativa com valores sociais, impedindo que os agentes econômicos se utilizem da 

autonomia privada para obter vantagens indevidas sobre os negociantes vulneráveis. A título de 

exemplo, analisando o contexto do direito civil brasileiro após a promulgação da Constituição da 

República de 1988, Paulo Nalin sublinha que a 

[...] contratualidade privada passa a ter uma perspectiva que compartilha o sistema de livre 

iniciativa com valores sociais da justiça social e do pleno emprego, além do respeito à fun-

ção social da propriedade (art. 170 CR). No campo dos contratos, o mesmo artigo constitu-

cional enaltece que que a ordem econômica está fundada na defesa do consumidor e na re-

dução das desigualdades regionais e sociais6. 

 

Nesse cenário, importa salientar que as categorias estruturantes se preservam, e nelas se 

condensam outros princípios7, como a função social e a boa-fé objetiva. O negócio jurídico não 

deixa de existir nesta mudança, mas é ressignificado por ela. O legislador, por pretender desdobrar a 

efetivação destes princípios no maior número de situações possíveis, opta pelo uso da técnica de 

cláusulas gerais, estrutura da qual a boa-fé objetiva faz parte. Segundo Pietro Perlingieri, “legislar 

por cláusulas gerais quer dizer deixar ao juiz, ao intérprete, uma maior possibilidade de adaptar a 

norma às situações de fato”8. Não significa abandonar todas regulamentações9. Na unidade sistemá-

                                                           
3 “À luz das codificações civis do séc. XIX, dentre as quais a brasileira, liberdade de contratar significava o exercício da 

autonomia da vontade contratual para definir quando, como e com quem contratar e, por extensão, o direito de por fim 

ao contrato, na hipótese de inadimplemento e da verificação do termo final do negócio. Por consequência, exercitada 

livremente a vontade negocial, o contrato se tornava obrigatório, intangível às partes que poderiam, no entanto, modifi-

cá-lo somente por meio de um outro acordo, por meio de um renovado novo exercício de autonomia privada”. NALIN, 

Paulo. A força obrigatória dos contratos no Brasil: uma visão contemporânea e aplicada à luz da jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça em vista dos princípios sociais dos contratos, p. 116. A autonomia, neste contexto social, 

pode ser conceituada como uma esfera de atuação jurídica dos particulares, concedida pelo ordenamento, que lhes per-

mite a auto-regulamentação. Os particulares, dessa maneira, tornam-se “legisladores sobre sua matéria jurídica, criando 

normas jurídicas vinculadas, de eficácia reconhecida pelo Estado. Tratando-se de relações jurídicas de direito privado, 

os particulares são os que melhor conhecem seus interesses e valores e, por isso mesmo, seus melhores defensores”. 

AMARAL, Francisco. Autonomia privada como princípio fundamental da ordem jurídica, p. 213.  
4 THEODORO JÚNIOR, Humberto. O contrato e sua função social: a boa-fé objetiva no ordenamento jurídico e a 

jurisprudência contemporânea, p. 17. Ver AMARAL, Francisco. Autonomia privada como princípio fundamental da 

ordem jurídica, p. 213. 
5 Ver FACHIN, Luiz Edson. Direito civil: sentidos, transformações e fim, p. 68. No mesmo sentido, ver COUTO E 

SILVA, Clóvis. A obrigação como processo, p. 8, para quem “é precisamente a finalidade que determina a concepção 

da obrigação como processo.”  
6 NALIN, Paulo. A força obrigatória dos contratos no Brasil: uma visão contemporânea e aplicada à luz da jurispru-

dência do Superior Tribunal de Justiça em vista dos princípios sociais dos contratos, p. 120. 
7 Ver FACHIN, Luiz Edson. Direito civil: sentidos, transformações e fim, p. 36. THEODORO JÚNIOR, Humberto. O 

contrato e sua função social: a boa-fé objetiva no ordenamento jurídico e a jurisprudência contemporânea, p. 18. 
8 PERLINGIERI, Pietro. O direito civil na legalidade constitucional, p. 237. Como explica Paulo Nalin, “o emprego 

das cláusulas gerais é crucial para compreender o novo Direito Civil nacional, pois a técnica pressupõe uma redação de 

artigo de lei dotada de um ou mais conceitos indeterminados e a ausência de sugestão sancionatória. Compete ao juiz, 

diante do caso concreto, preencher tal moldura, conceituado o instituto jurídico e definindo a sanção à hipótese, que será 

negativa ou positiva”. NALIN, Paulo. A força obrigatória dos contratos no Brasil: uma visão contemporânea e aplica-

da à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em vista dos princípios sociais dos contratos, p. 124. 
9 Quando a disposição legal é redigida a partir da técnica regulamentar, ela é feita de maneira detalhada, ou seja, é pos-

sível visualizar, a priori, sua condição para existir, diferente das cláusulas gerais, onde a hipótese de incidência, fattis-



tica, as cláusulas gerais coexistem com as normas regulamentares, em equilíbrio e coerência, de 

modo a fornecer instrumentos aptos a se concretizar de forma imediata na realidade social. Como 

afirma Judith Martins-Costa:  

[...] a incompletude das normas insertas em cláusulas gerais significa que, não possuindo 

uma fattispecie autônoma, carecem ser progressivamente formadas pela jurisprudência, sob 

pena de restarem emudecidas e inúteis. Significa, também que o juiz tem o dever, e a res-

ponsabilidade, de formular, a cada caso, a estatuição, para o que deve percorrer o ciclo do 

reenvio, buscando em outras normas do sistema ou em valores e padrões extra-sistemáticos 

os elementos que possam preencher e especificar a moldura vagamente desenhada na cláu-

sula geral.10 

 

Importa afirmar que as cláusulas gerais não abrem as portas para a discricionariedade do 

juiz. Pelo contrário, ao serem submetidas aos valores constitucionais – hierarquicamente superiores 

no ordenamento – as cláusulas gerais se colocam como instrumento concretizador destes valores, 

utilizando-os para preencher seu campo de interpretação11. Desta maneira, “a vagueza da referência 

contida na cláusula é superada com o reenvio não à consciência ou à valoração social, mas ao com-

plexo de princípios que fundam o ordenamento jurídico, única garantia do pluralismo e de demo-

cracia”12 – e esta é a chave para entender seu papel na unidade sistemática do direito civil. Com a 

edição de conceitos semanticamente abertos como o da boa-fé objetiva, a ordem jurídica atribui ao 

juiz a tarefa de adequar a aplicação judicial às modificações sociais, elemento constante e inevitável 

das sociedades contemporâneas. Uma vez que os limites das fattispecies abarcadas pelas cláusulas 

gerais são de constante evolução, a boa-fé objetiva exerce, no direito civil, papel fundamental na 

redefinição do sentido e dos fins do negócio jurídico13. 

                                                                                                                                                                                                 
pecie, não está delimitada, permitindo a aplicação da mesma norma em situações diferentes. Neste sentido, Pietro Per-

lingieri ensina que “a hipótese normativa é definida pela fattispecie abstrata. Normalmente, o fato ainda não ocorreu, 

mas se prevê que ocorra e, antes mesmo que o evento se verifique, o legislador lhe atribui uma relevância, uma eficácia 

positiva ou negativa. Este tipo de técnica se define regulamentar ou por fattispecie abstrata e prevalece nos códigos e na 

recente legislação”. PERLINGIERI, Pietro. O direito civil na legalidade constitucional, p. 240. 
10 MARTINS-COSTA, Judith. O direito privado como um “sistema em construção”: as cláusulas gerais no projeto do 

código civil brasileiro, p. 9-10. 
11 “O que constitui, em cada situação de vida, um comportamento segundo a boa-fé objetiva não pode ser descrito a 

priori e de modo abstrato senão em termos muito gerais [...] a boa-fé é norma carecedora de concreção. Ao postular a 

concreção, a boa-fé objetiva pede ao intérprete que ajunte aos métodos clássicos de interpretação, desenvolvidos e ex-

postos no séc. XIX, por Savigny, uma nova hermenêutica, cujo modelo é o da hermenêutica constitucional”. MAR-

TINS-COSTA, Judith. A boa-fé objetiva e o adimplemento das obrigações, p. 242. 
12 PERLINGIERI, Pietro. O direito civil na legalidade constitucional, p. 240. 
13 Como pontua Luiz Edson Fachin, “se nas grandes codificações do século XIX o contrato configura a própria expres-

são da autonomia privada, servindo de instrumento eficaz da expansão capitalista, a intervenção do Estado nas relações 

econômicas diminui a autonomia privada e influencia a evolução da teoria contratual, fazendo com que os contratos 

passam por uma transformação, de modo a atender novas realidades e desafios vividos pela sociedade”. FACHIN, Luiz 

Edson. Direito civil: sentidos, transformações e fim, p. 68-69. Além disto, “têm ainda as cláusulas gerais a função de 

permitir à doutrina operar a integração intrasistemática entre as disposições contidas nas várias partes do Código Civil – 

a ‘mobilidade interna’, a qual consiste, nas palavras de Couto e Silva, ‘na aplicação de outras disposições legais para a 

solução de certos casos, percorrendo às vezes a jurisprudência um caminho que vai da aplicação de um dispositivo legal 

para outro tendo em vista um mesmo fato’. Por fim, viabilizam a integração intersistemática, facilitando a migração de 

conceitos e valores entre o Código, a Constituição e as leis especiais. É que, em razão da potencial variabilidade do seu 

significado, estas permitem o permanente e dialético fluir de princípios e conceitos entre esses corpos normativos, evi-

tando não só a danosa construção de paredes internas no sistema, considerado em sua globalidade, quanto a necessidade 



 

3. CODIFICAÇÃO E FUNÇÕES DA BOA-FÉ OBJETIVA NO ORDENAMENTO JURÍDI-

CO BRASILEIRO 

Inicialmente, a boa-fé foi tratada em nosso sistema jurídico apenas em sua feição subjetiva, 

dizendo respeito a uma análise do “estado de espírito”14 dos sujeitos negociais. Como nos ensina 

Mario Júlio de Almeida Costa, “a boa-fé subjetiva ou em sentido subjetivo, quer dizer [...] consci-

ência ou convicção justificada de se adoptar um comportamento conforme ao direito”15. No Código 

Civil, esta pode ser observada, por exemplo, enquanto elemento qualificativo da posse16 ou como 

requisito da usucapião ordinária17.  

Positivada no Código Comercial de 185018, a boa-fé em sua acepção objetiva teve aplica-

ção inexpressiva e com lastro extremamente restritivo em comparação ao que hoje se depreende do 

instituto. Este panorama apenas se modificou com a entrada em vigor em 1990 da lei nº 8.078 (Có-

digo de Defesa do Consumidor), que trouxe em seus art. 4º, III e 51, inciso IV uma previsão da 

aplicação deste instituto também nas relações consumeristas19.   

Nos contratos civis stricto sensu, apenas com a entrada em vigor do Código Civil de 2002 

é que sua aplicação teve uma expressa previsão – como se nota em seus artigos 113, 187 e 422, que 

serão melhor analisados à frente. Nota-se, contudo, que mesmo antes desta previsão legal, o concei-

to já era trabalhado na doutrina20 e em algumas raras situações na jurisprudência21.  

                                                                                                                                                                                                 
de a eficácia da Constituição no Direito Privado depender da decisão do legislador do dia. Com efeito, em alargado 

campo de matérias – notadamente os ligados à tutela dos direitos da personalidade e à funcionalização de certos direitos 

subjetivos –, a concreção das cláusulas gerais insertas no Código Civil com base na jurisprudência constitucional acerca 

dos direitos fundamentais evita os malefícios da inflação legislativa, de modo que ao surgimento de cada problema 

novo não deva, necessariamente, corresponder nova emissão legislativa”. MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé objetiva 

e o adimplemento das obrigações, p. 11. 
14 “A boa-fé subjetiva [...] é uma espécie de conhecimento ou desconhecimento – portanto, algo psíquico nas pessoas. 

[...] Esta boa-fé é um estado de espírito que, naturalmente, entra no suporte fático para aquisição de direitos, principal-

mente direitos reais.” AZEVEDO, Antônio Junqueira. O Princípio da Boa-Fé nos Contratos, p. 1.  
15 COSTA, Mario Júlio de Almeida. Direito das Obrigações, p. 119.  
16 “Art. 1.201. É de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa.” 
17 “Art. 1.242. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e 

boa-fé, o possuir por dez anos.” 
18 Vide, exemplificativamente, o art. 131 do referido diploma, que traz a boa-fé enquanto um cânone interpretativo dos 

contratos mercantis: “Sendo necessário interpretar as cláusulas do contrato, a interpretação, além das regras sobreditas, 

será regulada sobre as seguintes bases: 1 - a inteligência simples e adequada, que for mais conforme à boa fé, e ao ver-

dadeiro espírito e natureza do contrato, deverá sempre prevalecer à rigorosa e restrita significação das palavras”.  
19 “Art. 4º- A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consu-

midores, 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 rela-

ções entre consumidores e fornecedores.”  

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e servi-

ços que: [...] IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem 

exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.”  
20 Vide a defesa de Clóvis Couto e Silva sobre o caráter implícito da cláusula geral de boa-fé no ordenamento jurídico 

brasileiro, de forma que a falta de previsão expressa não impediria o seu reconhecimento e sua aplicação nas relações de 



O modelo de conduta gerado pelo princípio da boa-fé objetiva concretiza um dos objetivos 

fundamentais da República do Brasil, qual seja, a edificação de uma “sociedade livre, justa e solidá-

ria”22. Nesse sentido, temos o enunciado 414 da 5º Jornada de Direito Civil (2012), promovida pelo 

Conselho Nacional de Justiça, segundo o qual o princípio da boa-fé objetiva previsto no art. 187 do 

Código Civil “possui fundamento constitucional nos princípios da solidariedade, devido processo 

legal e proteção da confiança e aplica-se a todos os ramos do direito”.  

Enquanto um conceito semanticamente aberto, em construção pela doutrina e jurisprudên-

cia, verifica-se que não é possível se extrair a priori um significado imanente na boa-fé objetiva, tal 

como se pretende num método de subsunção das normas jurídicas. Seu significado está, por essên-

cia, vinculado ao caso concreto. Tal processo interpretativo “está enucleado na correlação tensional 

entre o ‘núcleo normativo’ (o sintagma boa-fé) e a realidade, de modo que, ao mesmo tempo em 

que o intérprete elucida, no caso, qual é a ‘norma decisão’, estará desenvolvendo, materialmente a 

espécie normativa”23.   

A doutrina brasileira, sob influência germânica, tem vislumbrado o instituto da boa-fé ob-

jetiva a partir de uma tríplice funcionalidade: a) Interpretativa; b) Limitativa; e c) Criativa.  

Em sentido oposto, para Gustavo Tepedino e Anderson Schreiber, as três funções da boa-fé 

objetiva poderiam ser reduzidas a apenas duas: a) a função interpretativa dos contratos e a b) função 

criadora de deveres anexos. Nesta última poderia se observar a criação de deveres anexos com viés 

positivo (deveres de ação, tal como o dever de lealdade) ou negativo (deveres de vedação, como, 

por exemplo, o abuso de direito)24- não perdendo de vista que estas funcionalidades são aplicáveis a 

todos os sujeitos da relação jurídica, tanto na fase contratual, como nas fases pré e pós-contratuais.   

 

3.1) Função Interpretativa:  

O at. 113 do Código Civil estabelece que “os negócios jurídicos devem ser interpretados 

conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração”. Este dispositivo traz consigo a boa-fé en-

                                                                                                                                                                                                 
Direito Civil. COUTO E SILVA, Clóvis. A Obrigação como Processo. No mesmo sentido: MARTINS-COSTA, Judith. 

A Boa-fé no Direito Privado.  
21 Exemplificativamente: TJRS, Apelação Cível nº 591028295, 5ª Cível.  Rel. Des. Ruy Rosado de Aguiar Júnior, j. em 

06/06/1991, p. em 06/06/1991: “CONTRATO. TRATATIVAS. "CULPA IN CONTRAHENDO". RESPONSABILI-

DADE CIVIL. Responsabilidade da empresa alimentícia, industrializadora de tomates, que distribui sementes, no tempo 

do plantio, e então manifesta a intenção de adquirir o produto, mas depois resolve, por sua conveniência, não mais in-

dustrializá-lo, naquele ano, assim causando prejuízo ao agricultor, que sofre a frustração da expectativa de venda da 

safra, uma vez que o produto ficou sem possibilidade de colocação. Provimento em parte do apelo, para reduzir a inde-

nização à metade da produção, pois uma parte da colheita foi absorvida por empresa congênere, as instancias da ré”. 
22 “Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir uma sociedade livre, justa 

e solidária.” No mesmo sentido, ver 
23 MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé objetiva e o adimplemento das obrigações, p. 243.  
24 “Tecnicamente, são estes deveres anexos que domando o núcleo da cláusula geral de boa-fé, se impõem ora de forma 

positiva, exigindo dos contratantes determinados comportamentos, ora de forma negativa, restringindo ou condicionan-

do o exercício de um direito previsto em lei ou no próprio contrato”. TEPEDINO, Gustavo; SCHREIBER, Anderson. A 

Boa-fé Objetiva no Código de Defesa do Consumidor e no novo Código Civil, p. 37.  



quanto um cânone hermenêutico dos dispositivos contratuais e suas lacunas, determinando uma 

interpretação que privilegie os valores de probidade e de lealdade, buscando resguardar as expecta-

tivas legítimas dos sujeitos negociais.  Assim, “o recurso à interpretação que sempre se mantivera 

de forma larvar, foi-se, por si, intensificando, nas vestes de reduções dogmáticas externas, sem 

comprometer, pois, o conteúdo dos institutos clássicos”25. 

 

3.2) Função Limitativa: 

O art. 187 do Código Civil estabelece que “também comete ato ilícito o titular de um direi-

to que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, 

pela boa-fé ou pelos bons costumes”. Tem-se assim um imperativo para a aferição se determinada 

conduta encontra-se no exercício regular ou irregular e abusivo de direito, sob pena de ser conside-

rada ato ilícito e/ou abusivo. São exemplos institutos decorrentes da função limitativa da boa-fé: 

supressio, venire contra factum proprium, , tu quoque e o abuso de direito.  

 

3.3) Função Criativa:  

Por fim, o art. 422 do Código Civil aponta que “os contratantes são obrigados a guardar, 

assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”. Se 

historicamente as únicas fontes de obrigações eram legais ou as expressamente previstas no instru-

mento contratual, a partir do paradigma inaugurado pela boa-fé objetiva, passam a surgir obrigações 

e deveres de condutas contratuais não necessariamente expressos, aferíveis conforme a situação 

jurídica em análise. Estes “não precisam estar expressos no contrato [...], uma vez que partem da 

constatação de que ambos os parceiros devem zelar pela satisfação do par, evitando a prática de atos 

danosos inúteis”26.  

Este dispositivo já encontrava correspondente no Código Civil Italiano (1942) em seu art. 

1.33727 e no Código Civil Alemão (BGB/1900) no §24228.   

Em uma feição produtiva, o princípio da boa-fé objetiva gera aqueles que podem ser en-

tendidos enquanto deveres anexos, laterais, instrumentais ou acessórios – compreendendo-se aqui a 

estrutura obrigacional como uma estrutura complexa, na qual se fundem um feixo de relações jurí-

dicas. Assim, “o vínculo obrigacional abriga, no seu seio, não um simples dever de prestar, simétri-

                                                           
25 CORDEIRO, Menezes; ROCHA, Antônio Manuel. Da Boa-fé no Direito Civil, p. 1067.  
26 USTÁRROZ, Daniel. A Boa-Fé Objetiva no Novo Código Civil, p. 35.  
27 “Le parti, nello svolgimento delle trattative e nela formazione del contratto devono comportasi secondo buona fede”. 

Tradução Livre: “As partes, na condução das negociações e na formação do contrato deverão se comportar conforme a 

boa-fé”.  
28 “Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die 

Verkehrssitte es erfordern”. Tradução Livre: “O devedor está adstrito a realizar a prestação tal como o exija a boa-fé, 

com consideração pelos costumes do tráfego”.  



co a uma pretensão creditícia, mas antes vários elementos jurídicos dotados de autonomia bastante, 

para, de um conteúdo unitário, fazerem uma realidade composta29.”  

Como pontua Judith Martins-Costa, “a boa-fé pode gerar, às partes deveres que não se con-

fundem com o dever principal de prestação, porém não gera ‘quaisquer deveres’, mas tão só os que 

estão instrumentalizados para a otimização da ‘conduta devida’”30, sendo que: 

o “se” e o “como” desses deveres, a sua intensidade, dimensão e eficácia, etc., devem ser 

sopesados à vista: a) da natureza do vínculo, observado em sua substancialidade; b) da con-

creta situação subjetiva das partes e da efetiva relação de poder (econômico, informativo, 

político) mantida; c) da eventual incidência e peso, naquela situação, de outros princípios e 

regras do Ordenamento que acaso lhe sejam contrastantes, ou colidentes; d) da ponderação, 

a ser feita objetivamente pelo intérprete, acerca dos valores que guiam o específico campo 

jurídico no qual se desenrola a relação31.   

 

Os deveres acessórios que deverão ser observados em contratos bilaterais serão distintos 

dos presentes nos contratos plurilaterais, e também terão suas especificidades se a relação for con-

sumerista, mercantil ou civil32. Importa salientar que tais deveres estão “condicionados e limitados 

pela função social e econômica do negócio celebrado”33.  

Finda análise sobre a configuração da boa-fé objetiva no ordenamento jurídico brasileiro, 

bem como sua tríplice função, passemos à análise de jurisprudência proposta. 

 

4. AMOSTRAGEM DA JURISPRUDÊNCIA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS 

GERAIS SOBRE BOA-FÉ OBJETIVA E DEVERES ANEXOS 

Claramente, o presente artigo não pretende a esgotar toda a jurisprudência do Tribunal de 

Justiça de Minas Gerais sobre a boa-fé objetiva. Pelo contrário, ele se propõe a analisar uma peque-

na amostragem de acórdãos sobre a função criativa da boa-fé no referido tribunal. É, sobretudo, a 

pesquisa exemplificativa de uma metodologia que pretende, para além de indicar um critério possí-

                                                           
29 CORDEIRO, Menezes; ROCHA, Antônio Manuel. Da Boa-fé no Direito Civil, p. 586.  
30 MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé objetiva e o adimplemento das obrigações, p. 253.  No mesmo sentido: “(...) 

sua aplicação [da boa-fé objetiva] requer volver à natureza da coisa, quer dizer, à lógica do preceito ou à natureza da 

relação jurídica em que atua; não cabe, pois, um arbítrio indefinido ou imoderado na aplicação de critérios éticos ou de 

razões sociais, senão proporcionado secundum speciem rationem”.  MOZOS, José Luis de Los. Derecho Civil – Méto-

do, p. 227.  Vide também Clóvis do Couto e Silva, para quem “a medida da intensidade dos deveres secundários, ou 

anexos, é dada pelo fim do negócio jurídico. Mas, tal finalidade, no que toca à aplicação do princípio da boa-fé, não é 

apenas o fim da atribuição, de que normalmente se fala na teoria da causa. Por certo, é necessário que essa finalidade 

seja perceptível à outra parte. Não se cuida, aí, de motivo, de algo psicológico, mas de um plus que integra o fim da 

atribuição e que está com ele intimamente relacionado. A desatenção a esse plus torna o adimplemento insatisfatório e 

imperfeito”. COUTO E SILVA, Clóvis. A obrigação como processo, p. 8. 
31 MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé objetiva e o adimplemento das obrigações, p. 244.  
32 “Os standars variam. Se um sujeito cai negociar no mercado de objetos usados, em feira de troca, a boa-fé objetiva 

do vendedor não pode ser igual à de uma loja muito fina, de muito nome, ou à de outro negócio, em que há um pressu-

posto de cuidado.” AZEVEDO, Antônio Junqueira de. O Princípio da boa-fé nos contratos: Insuficiências, deficiências 

e desatualização do Projeto do Código Civil na questão da boa-fé objetiva nos contratos, p. 4.  
33 “É certo, assim, que os deveres anexos impostos pela boa-fé objetiva se aplicam às relações contratuais independen-

temente de previsão expressa no contrato, mas seu conteúdo está indissociavelmente vinculado e limitado pela funcção 

socioeconômica do negócio celebrado”. TEPEDINO, Gustavo; SCHREIBER, Anderson. A Boa-fé Objetiva no Código 

de Defesa do Consumidor e no novo Código Civil, p. 39-41.  



vel de decisão que pode ser seguido em casos similares, por meio da caracterização de precedentes, 

mapear como a norma em questão foi aplicada de certa maneira em determinado grupo de casos, 

através da sistematização da jurisprudência. 

Uma vez adotada a opção de centrar este trabalho no perfil criativo da boa-fé objetiva34, 

delimitada no espaço pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais35 e no tempo pelo período entre 

2003 e 201736, foram encontrados 157 resultados na pesquisa de jurisprudência do site do tribunal 

para uma busca com os termos “boa-fé objetiva e deveres anexos”, 97 para “boa-fé objetiva e deve-

res secundários”, 7 para “boa-fé objetiva e deveres laterais” e 3 para “boa-fé objetiva e deveres 

acessórios”37. Em razão de seu maior grau de incidência, optou-se por filtrar suas buscas com o 

termo “boa-fé objetiva e deveres anexos”38. 

Eleito a expressão que nortearia as buscas, optou-se por subdividir a pesquisa nas 18 Câ-

maras Cíveis do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Na 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Câmaras Cíveis não foi en-

contrado nenhum acórdão sobre o tema. Na 5ª Câmara Cível, encontraram-se 6 acórdãos e, na 6ª 

Câmara Cível, 4 acórdãos. Na 7ª Câmara Cível, nenhum foi encontrado. Na 8ª Câmara Cível, a bus-

ca resultou em 2 acórdãos. Enquanto na 9ª Câmara Cível obtiveram-se 4 acórdãos, na 10ª Câmara 

Cível foram encontrados 5 acórdãos. A Câmara Cível com maior número de resultados foi a 11ª 

Câmara Cível, com 51 acórdãos sobre boa-fé objetiva e deveres anexos. Na 12ª Câmara Cível, en-

contraram-se 5 acórdãos. A 13ª Câmara Cível teve 18 acórdãos publicados no período entre 2003 e 

2017, enquanto a 14ª Câmara Cível teve 13 acórdãos. Na 15ª Câmara Cível, a busca resultou em 12 

acórdãos. Enquanto na 16ª Câmara Cível obtiveram-se 6 acórdãos, na 17ª Câmara Cível foram en-

contrados 15 acórdãos. Por fim, a 18ª Câmara Cível teve 7 acórdãos39. O gráfico comparativo dos 

números pode ser analisado na Imagem I. Elegeu-se como delimitação para sua amostragem a 13ª e 

17ª Câmaras Cíveis em razão de sua competência subsidiária para matérias cíveis40 e pelo fato de 

                                                           
34 Adotou-se a função criativa da boa-fé objetiva como objeto deste trabalho por acreditar-se que esta é rica em fornecer 

possibilidades de aplicação e interpretação, tal como observado no direito comparado. Os autores tiveram como impulso 

oficial verificar como tais possibilidades são utilizadas na jurisprudência pátria. A ampliação da amostra da jurispru-

dência, a pesquisa pela aplicação de outras funções e a avaliação da correta utilização do instituto pelos tribunais serão 

objeto de trabalhos futuros. 
35 Como ambos os autores são graduandos da Universidade Federal de Lavras (UFLA), da cidade de Lavras, Minas 

Gerais, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais foi eleito para esta amostragem em razão de sua proximidade com o coti-

diano de sua prática jurídica. 
36 O período foi escolhido para coincidir com a vigência do Código Civil de 2002. 
37 A última revisão destes números de resultado aconteceu no dia 21 de agosto de 2017. 
38 Embora tenha-se escolhido o termo de busca primário “boa-fé objetiva e deveres anexos”, ao fim da pesquisa foram 

pesquisados os termos “boa-fé objetiva e deveres secundários”, “boa-fé objetiva e deveres laterais” e “boa-fé objetiva e 

deveres acessórios” na 13ª e 17ª Câmaras Cíveis e nenhum resultado foi encontrado. 
39 A última revisão destes números de resultado aconteceu no dia 21 de agosto de 2017. 
40 Na Seção IV, “Da Competência das Câmaras Cíveis”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Minas Gerais 

(Resolução do Tribunal Pleno 002/2012, atualizada com as alterações introduzidas pelas Emendas Regimentais nº 01, 

de 31.03.2014, nº 02 e nº 03, de 20.05.2015, nº 4, de 12.08.2015, nº 5 e nº 6, de 26.04.2016, nº 7, nº 8 e nº 9, de 

28.03.2017, nº 10 e nº 11, de 29.05.2017), o art. 36 aponta que “Ressalvada a competência do Órgão Especial, os feitos 

cíveis serão julgados: I - nas Primeira à Oitava Câmaras Cíveis nos casos de: a) ação cível em que for autor, réu, assis-

tente ou oponente o Estado, o município e respectivas entidades da administração indireta; b) decisão proferida por juiz 



que, comparativamente, ambas se enquadravam no número médio de acórdãos sobre o tema no tri-

bunal. 

 

 

[Imagem I] Gráfico comparativo em formato de linhas com o número de acórdãos por  

Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais sobre boa-fé objetiva e deveres anexos 

 

Ao todo, foram analisados 33 acórdãos, sendo 18 na 13ª Câmara Cível e 15 na 17ª Câmara 

Cível. Em primeiro lugar, cabe observar a dilação temporal em que eles foram publicados. Mesmo a 

pesquisa tendo tido como recorte temporal o período entre 2003 e 2017, o acórdão mais antigo en-

contrado em ambas Câmaras Cíveis sobre boa-fé objetiva e deveres anexos data de 2008 (Apelação 

Cível nº 1.0024.06.191193-9/001, julgada em 10 de janeiro de 2008). Excluindo-se os anos em que 

não houveram julgamentos, obtém-se como média 2 a 3 julgamentos por ano. Na 13ª Câmara Cível, 

o ano com maior incidência de casos foi 2009, tendo como resultado 5 acórdãos, e, na 17ª Câmara 

Cível, o mesmo número foi encontrado em 2016. A tabela comparativa com o número de casos por 

ano pode ser analisada na Imagem II. 

                                                                                                                                                                                                 
da infância e da juventude; c) causa relativa a família, sucessões, estado e capacidade das pessoas; d) causa relativa a 

registro público; e) causa relativa a falência e recuperação de empresa; f) causa relativa a matéria fiscal; g) causa relati-

va a proteção do meio ambiente e do patrimônio público, histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico, inclusive a 

de improbidade administrativa; h) decisão sobre habeas corpus proferida por juiz de direito e relacionada com causa de 

sua competência recursal; II - nas Nona à Décima Oitava Câmaras Cíveis nos casos não especificados no inciso I deste 

artigo”.  



 

 

 [Imagem II] Gráfico comparativo em formato de linhas com o número de acórdãos sobre boa-fé objetiva e  

deveres anexos por ano na 13ª e 17ª Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça de Minas Gerais  

 

 Dos 18 acórdãos da 13ª Câmara Cível sobre boa-fé objetiva e deveres anexos, 16 tiveram 

como relatora a Desembargadora Cláudia Maia, enquanto 2 tiveram como relator o Desembargador 

José de Carvalho Barbosa. Na 17ª Câmara Cível, notou-se a diluição do número de relatorias entre 

os desembargadores componentes da Câmara: 4 acórdãos foram publicados sob a rubrica dos De-

sembargadores Luciano Pinto e Leite Praça, 3 pelo Desembargador Roberto Vasconcellos e 2 pelos 

Desembargadores Eduardo Mariné da Cunha e Márcia de Paoli Balbino. Estes dados não levaram 

em conta a rotatividade de julgadores causada por hipóteses de aposentadoria ou afastamento. 

 Vencido o levantamento de dados de questões preliminares acerca da jurisprudência, passe-

mos a analisar seu conteúdo.  

Como explicitado em outros tópicos, em razão de sua estrutura normativa de cláusula ge-

ral, desprovida de uma fattispecie autônoma e determinada, a boa-fé objetiva nasce como um mode-

lo de comportamento aberto semanticamente, sendo papel da doutrina e jurisprudência preencher 

progressivamente seu significado conforme as especificidades de cada caso concreto. Notadamente, 

a função criativa da boa-fé impõe-se às partes como fonte criadora de deveres outros que não aque-

les previstos expressamente no instrumento contratual. A tipificação de todos os deveres anexos 

possíveis de serem configurados a partir da boa-fé objetiva é uma tarefa impossível. Nesta seção, 

como forma de agrupá-los numa amostragem, serão analisados e sistematizados os deveres anexos 

extraídos dos acórdãos sobre boa-fé objetiva da 13ª e da 17ª Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça 

de Minas Gerais no período entre 2002 e 2017. 



Antes de mergulhar o trabalho nos deveres em espécie, algumas notas devem ser feitas so-

bre a multiplicidade de relações jurídicas encontradas no recorte jurisprudencial selecionado. Na 13ª 

Câmara Cível, em 8 casos, a relação estabelecida se originava a partir de contratos de seguro de 

vida. Ainda, foram encontrados deveres anexos em 1 contrato de mútuo, 1 contrato de promessa de 

compra e venda, 1 contrato de seguro-saúde, 1 contrato de compra e venda, 1 contrato bancário, 1 

contrato de plano de saúde, 1 contrato de reserva especial ordenada, 2 contratos de financiamento e, 

por fim, 1 em uma relação extracontratual da qual se originou um dever de indenizar. Na 17ª Câma-

ra Cível, foram verificadas situações de aplicação de deveres anexos em 3 contratos de prestação de 

serviços, 2 contratos de compra e venda, 1 contrato de arrendamento mercantil, 1 contrato de pro-

messa de compra e venda, 1 contrato bancário, 2 contratos de locação, 1 contrato de financiamento, 

3 contratos de plano de saúde e 1 decorrente de relação extracontratual da qual se originou dever de 

indenizar. Por certo, estes dados revelam a multifacetada aplicação da boa-fé objetiva em um núme-

ro relativamente grande de situações distintas. 

Antes de adentrar na caracterização de precedentes, um primeiro aspecto que merece ser 

observado e quantificado diz respeito à discriminação de deveres anexos que decorreram da boa-fé 

objetiva na pesquisa realizada. A pontuação de qual dever anexo foi violado ou reconhecido não é 

clara na maioria dos acórdãos. Os julgadores optam por expressões “guarda-chuva” que abarcam o 

gênero de deveres anexos (como “deveres de lealdade, confiança e cooperação”) e não enfrentem 

qual dever em espécie o caso concreto diz respeito, quanto menos sua definição, aplicação e limites. 

Contudo, a despeito desta dificuldade, empregou-se esforço hermenêutico para tentar discriminá-los 

e quantificá-los em um gráfico. Os resultados podem ser conferidos na Imagem III. 



 

[Imagem III] Gráfico comparativo em formato de pizza com a discriminação de quais deveres anexos foram  

encontrados nos acórdãos da 13ª e 17ª Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça de Minas Gerais sobre boa-fé objetiva. 

 

Entrando na caracterização de alguns precedentes encontrados na amostra de jurisprudên-

cia, elegeram-se quatro acórdãos da 13ª Câmara Cível e dois da 17ª Câmara Cível para uma análise 

mais detida e aprofundada. 

Na 13ª Câmara Cível, evoca-se a Apelação Cível nº 1.0451.11.000192-7/00141 para de-

monstrar a configuração do dever de lealdade. No caso em tela, o autor celebrou contrato de mútuo 

                                                           
41 “APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FINANCIAMENTO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. GARAN-

TIA REAL. SACAS DE CAFÉ. PENHOR. DEPÓSITO. ARMAZÉNS GERAIS. CADASTRAMENTO PRÉVIO PE-

LA COOPERATIVA DE CRÉDITO. ROL FECHADO. AUSÊNCIA DE ESCOLHA PELO MUTUÁRIO. DESAPA-

RECIMENTO DA MERCADORIA. CORRESPONSABILIDADE. BOA-FÉ. ART. 422 DO CC. OBRIGAÇÃO PÓS 

CONTRATUAL. CONFIANÇA. LEALDADE. COOPERAÇÃO. INADIMPLEMENTO. ENUNCIADO CJF N° 24. 

PERDAS E DANOS. ART. 389 DO CC. A boa-fé objetiva traz consigo o dever de observância dos deveres anexos, tais 

como a lealdade, cooperação, informação e proteção. A violação da boa-fé negocial configura inadimplemento obriga-

cional, devendo a parte responder por perdas e danos. Constitui comportamento contraditório (violador da boa-fé) a 

atitude do banco que, ao conceder financiamento, exige garantia real a ser depositada em armazém por ela credenciado, 

sem escolha pelo mutuário, vindo a desaparecer referida mercadoria, se negando, posteriormente, a responder pelo si-



com a cooperativa ré, emitindo cédula rural pignoratícia, submetendo como garantia do pagamento 

o penhor de 86 (oitenta e seis) sacas de café. A mercadoria foi depositada em um armazém do qual 

a corré era uma das sócias, sendo ela responsável por toda a negociação comercial travada com o 

autor. Ocorreu que o café não foi devolvido ao autor, tampouco continuou sob a posse do armazém, 

tendo sido confeccionada nota fiscal fria de saída. Assim, o autor foi a juízo cobrar a restituição da 

quantia equivalente às sacas de café depositadas, figurando como rés a sócia ostensiva do armazém 

e a cooperativa de crédito por ter sido a responsável pela indicação do local de depósito. A 13ª Câ-

mara Cível reconheceu a responsabilidade da cooperativa pelo evento uma vez que, omitindo-se em 

cumprir com o dever de lealdade, contribuindo para o depósito infiel da mercadoria empenhada, 

tornou-se inadimplente, devendo responder pelas respectivas perdas e danos. Assim, dever de leal-

dade é aquele dever de não agir em  

A Apelação Cível nº 1.0702.09.634552-6/00142, da 13ª Câmara Cível, reconheceu a viola-

ção do dever de informação em contrato de seguro de saúde. No caso em tela, a seguradora, no in-

tuito de se esquivar do pagamento da indenização securitária, alegou a ausência de boa-fé do segu-

rado pela omissão ou inexatidão da informação do seu real quadro de saúde à época da contratação 

do seguro. A 13ª Câmara Cível reconheceu que a má-fé do segurado poderia ilidir a responsabilida-

de contratual da seguradora, mas somente se esta cumprisse com seu dever de informação de escla-

recer ao primeiro quais doenças impediriam o pagamento da indenização securitária. 

Não se olvida que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de 

que “a doença preexistente pode ser oposta pela seguradora ao segurado se houver prévio 

exame médico ou prova inequívoca da má-fé do segurado” (STJ - AgRg no Ag nº 

818.443/RJ; Rel. Min. Nancy Andrighi; DJU 19/03/2007). Ocorre que o elemento má-fé, 

hábil a ilidir a responsabilidade contratual que pesa sobre a seguradora quando da celebra-

ção de um seguro não se resume à ciência inequívoca pelo segurado, por ocasião da assun-

ção do pacto, de estar sofrendo moléstia que coloque em perigo sua saúde física. É que em 

virtude dos deveres anexos (notadamente os da informação, cooperação e proteção) defla-

grados pelos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, cumpre à segura-

                                                                                                                                                                                                 
nistro”. TJMG, Apelação Cível nº 1.0451.11.000192-7/001, 13ª T., Relatora Desa. Cláudia Maia, j. em 27/02/2014, p. 

em 12/03/2014. 
42 “APELAÇÃO. COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. DOENÇA PREEXISTENTE. PRÉVIO CO-

NHECIMENTO DO SEGURADO. MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ E À FUNÇÃO SO-

CIAL. DEVER DE INDENIZAR. VALOR. REDUÇÃO. DOCUMENTO INIDÔNEO. ‘A doença preexistente pode ser 

oposta pela seguradora ao segurado se houver prévio exame médico ou prova inequívoca da má-fé do segurado’ (STJ - 

AgRg no Ag nº 818.443/RJ; Rel. Ministra Nancy Andrighi). O elemento má-fé, hábil a ilidir a responsabilidade contra-

tual que pesa sobre a seguradora quando da celebração de um seguro de vida, não se resume à ciência inequívoca pelo 

segurado, por ocasião da assunção do pacto, de estar sofrendo moléstia que coloque em perigo sua saúde física. É que, 

em virtude dos deveres anexos (notadamente os da informação, cooperação e proteção) deflagrados pelos princípios da 

função social do contrato e da boa-fé objetiva, cumpre à seguradora demonstrar, de forma cabal, que deixou claro para o 

segurado o que vem a ser doença pré-existente, bem como as implicações jurídicas dela decorrentes. Impera no orde-

namento jurídico pátrio a presunção da boa-fé, não sendo admissível cogitar-se de má-fé ou de dolo se inexistirem nos 

autos provas robustas nesse sentido. Para se operar a redução da indenização securitária é necessário que haja manifes-

tação expressa do segurado nesse sentido, não sendo válido para tal fim a exibição pela seguradora de impressão de tela 

de computador que exiba os novos valores contratados por meio de software empregado internamente, a não explicitar 

(evidentemente) a concordância do segurado”. TJMG, Apelação Cível nº 1.0702.09.634552-6/001, 13ª T., Relatora 

Desa. Cláudia Maia, j. em 16/01/2014, p. em 24/01/2014. 



dora demonstrar, de forma cabal, que deixou claro para o segurado o que vem a ser doença 

pré-existente, bem como as implicações jurídicas dela decorrentes43. 

 

Em outro caso, Apelação Cível nº 1.0024.08.220314-2/00144, a 13ª Câmara Cível reconhe-

ceu o dever anexo de transparência. O pleito tratava da condenação de empresa seguradora ao re-

embolso da quantia despendida em razão de cirurgia de redução gástrica, cujo custeio fora negado 

pelo segurado, bem como indenização pelos danos morais advindos da negativa da cobertura. En-

tendeu-se que não há como se ter por devida a negativa de cobertura de procedimento cirúrgico à 

razão de que o segurado “não se enquadra nos critérios técnicos de liberação” quando a seguradora 

sequer menciona quais seriam esses critérios, em afronta evidente à transparência que deve nortear 

a relação contratual. 

Ainda, na 13ª Câmara Cível, na Apelação Cível nº 1.0145.06.320823-8/00145, é reconheci-

do procedente o dever de proteção da produtora de eventos pela segurança dos participantes de uma 

festa por ela promovida, restando configurada sua responsabilidade pelo furto do celular do autor da 

ação. Destaca-se o seguinte trecho do acórdão: 

Em que pese entendimento contrário, não se pode olvidar que a responsabilidade se origina 

da própria conduta da produtora de eventos que, ao organizar a festa, facilita o acesso e cria 

no usuário a ideia de segurança, o que, em última análise, acaba beneficiando sua atividade. 

É justamente desse contexto que deriva o dever de proteção, já que foi criada a expectativa 

no usuário de que os fatos danosos não aconteceriam no local. O princípio da boa-fé objeti-

va, como é cediço, prevalente nos negócios jurídicos, tem como uma de suas funções precí-

puas a de criar deveres anexos, dentre os quais se destaca a proteção46. 

 

                                                           
43 Ibidem. 
44 “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. APLICABILIDADE 

DO CDC. NEGATIVA DE COBERTURA. DEVER DE TRANSPARÊNCIA. REEMBOLSO DEVIDO. DANO MO-

RAL. CABIMENTO. 1. A aplicabilidade dos dispositivos constantes no Código de Defesa do Consumidor aos contra-

tos de plano de saúde é induvidosa, pois se tem de um lado o consumidor, pessoa física que adquire produto ou serviço 

na qualidade de destinatário final, e do outro o fornecedor, aquele que desenvolve atividades de comercialização de 

seguros. 2. Dentre as funções do princípio da boa-fé objetiva, destaca-se a de criar deveres anexos, tais como a coopera-

ção, a lealdade, a informação, transparência e proteção. Não há como se ter por devida a negativa de cobertura de pro-

cedimento cirúrgico à razão de que o segurado ‘não se enquadra nos critérios técnicos de liberação’ quando a segurado-

ra sequer menciona quais seriam esses critérios, em afronta evidente à transparência que deve nortear a relação contra-

tual. 3. A ausência de cobertura de procedimento médico por parte de plano de saúde configura fato do serviço e gera 

dano moral indenizável, visto sua perniciosa repercussão nos direitos da personalidade do contratante”. TJMG, Apela-

ção Cível nº 1.0451.11.000192-7/001, 13ª T., Relatora Desa. Cláudia Maia, j. em 14/04/2011, p. em 16/05/2011. 
45 “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRODUTORA DE EVENTOS. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DE PROTEÇÃO. 

DANO MATERIAL. DANO MORAL.  1. A respeito da nova concepção acerca das obrigações formadas com base na 

teoria das obrigações complexas, ressai que o princípio da boa-fé objetiva, prevalente nos negócios jurídicos, tem como 

uma de suas funções precípuas a de criar deveres anexos, dentre os quais se revela a proteção. Nessa ótica, é de respon-

sabilidade da sociedade empresária promotora de eventos a segurança do estabelecimento contra atos de violência, 

passíveis de controle, praticados contra as pessoas que o frequentam. 2. Em relação aos danos materiais, é importante 

destacar que o prejuízo de ordem material não pode ser presumido a partir das circunstâncias fáticas, mas deve restar 

cabalmente provado nos autos, sob pena de ser considerado insubsistente. 3. O arbitramento do dano moral deve ser 

feito com moderação, em atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau de 

culpa e ao porte econômico das partes”. TJMG, Apelação Cível nº 1.0451.11.000192-7/001, 13ª T., Relatora Desa. 

Cláudia Maia, j. em 08/07/2010, p. em 11/08/2010. 
46 Ibidem. 



Na 17ª Câmara Cível, no acórdão da Apelação Cível nº 1.0625.12.010351-4/00147, anali-

sou-se o caso de ação de indenização por danos morais cumulada com obrigação de fazer, tendo em 

vista suposta falha no curso de ensino à distância, de pós-graduação, prestado pela apelante. Susten-

tou o autor que desde o início do curso teve problemas com o lançamento de suas notas, correção de 

trabalhos, remarcação de provas e demais obrigações acadêmicas, que competiam à ré, impedindo-o 

de finalizar o curso na data prevista, o que lhe gerou danos de ordem profissional e moral. Embora a 

ré tenha se defendido alegando regular prestação do serviço conforme as disposições do contrato 

celebrado, a 17ª Câmara Cível julgou procedente a configuração da quebra do dever anexo de con-

fiança relativo a prestação de serviços educacionais em razão da impossibilidade de finalizar o cur-

so na data prevista. O dever de confiança, neste sentido, se assenta numa relação baseada na previ-

sibilidade da conduta das partes durante a execução do contrato.  

Por fim, na Apelação Cível nº 1.0024.10.150119-5/00148, o dever de cooperação foi à juí-

zo, numa ação na qual o apelante sustentou a abusividade da previsão contratual que exclui a obri-

gação do segurador na hipótese de o segurado se recusar a realizar teste de alcoolemia ou outros 

exames capazes de apurar a existência de estado de embriaguez. A 17ª Câmara Cível negou provi-

mento ao recurso entendendo que, em razão dos deveres anexos da boa-fé objetiva, ao segurado não 

é lícito agravar o risco assumido pelo segurador, sob pena de perder o direito à indenização pactua-

                                                           
47 “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CURSO DE ENSINO A 

DISTÂNCIA. PÓS-GRADUAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERIVÇO. COMPROVAÇÃO. DEVER DE 

INDENIZAR. DEVIDO. QUANTUM FIXADO. RAZOÁVEL E EQUANIME. ALTERAÇÃO INDEVIDA. O forne-

cedor de serviços tem a obrigação de envidar todos os esforços para repelir a ocorrência de falhas na prestação seus 

serviços, que geraram danos ao consumidor. Ocorre falha na prestação dos serviços por parte da instituição de ensino à 

distância, que não presta os serviços educacionais na forma contratada, demorando, sem justificativa plausível, a con-

cluir o curso de pós-graduação oferecido. É presumido o dano moral em casos de falha na prestação dos serviços por 

parte do fornecedor de serviços, que transborde os limites da razoabilidade, causando danos à psique do consumidor, 

decorrentes da ‘quebra dos deveres anexos do contrato’, violação da relação de fidúcia existente entre as partes, da boa-

fé objetiva que deve nortear as relações obrigacionais. Não há falar em majoração ou redução da indenização fixada a 

título de danos morais, com razoabilidade e equidade, e se foi observada a finalidade compensatória do instituto”. 

TJMG, Apelação Cível nº 1.0625.12.010351-4/001, 17ª T., Relator Des. Luciano Pinto, j. em 20/10/2016, p. em 

01/11/2016.  
48 “ APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO. CLÁUSULAS LIMITATIVAS DE 

RESPONSABILIDADE ASSUMIDA PELO SEGURADOR E DE PERDA DE DIREITO PELO SEGURADO. LICI-

TUDE. AGRAVAMENTO ILÍCITO DO RISCO ASSUMIDO PELO SEGURADOR. VEDAÇÃO. BOA-FÉ OBJETI-

VA, DEVERES ANEXOS E REGRAS DO NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM E TU 

QUOQUE. EXCLUSÃO DE INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. A limitação dos riscos assumidos pelo segurador é 

cabível e guarda consonância com as características intrínsecas do contrato de seguro, motivo pelo qual tal restrição de 

responsabilidade é expressamente autorizada pelo Código Civil e é considerada lícita quando coaduna com as normas 

principiológicas do ordenamento pátrio. Em observância ao principio da boa-fé objetiva, norma cogente que impõe aos 

contraentes deveres anexos de proteção e cooperação, ao segurado não é lícito agravar o risco assumido pelo segurador, 

sob pena de perder o direito à indenização pactuada. Ademais, porque o ordenamento jurídico pátrio não tolera ou tutela 

comportamentos dos quais emerge situação de abuso de direito, de deslealdade dirigida à aquisição de direito ou de 

contradição geradora de frustração na outra parte contraente, é válida a previsão contratual de perda do direito à indeni-

zação securitária quando o segurado recusa o pedido de realização de teste de alcoolemia feito por autoridade policial”. 

TJMG, Apelação Cível nº 1.0024.10.150119-5/001, 17ª T., Relator Des. Leite Praça, j. em 10/03/2016, p. em 

18/03/2016. 



da. Assim “os deveres de cooperação impõem às partes a abstenção sobre qualquer conduta capaz 

de falsear o objetivo do negócio ou desequilibrar o jogo das prestações por elas consignado”49. 

 

5. CONCLUSÃO 

Importa salientar que a aplicação do princípio da boa-fé objetiva coaduna-se com uma no-

va compreensão dos negócios jurídicos, permeados pela eticidade e funcionalizados por uma her-

menêutica constitucional que, por sua tessitura aberta, se propõe ao diálogo com a realidade social, 

cada vez mais complexa, fonte de desafios para os intérpretes do direito. Para que cumpra os seus 

propósitos, é necessária uma construção doutrinária e jurisprudencial que não perca de vista as fun-

cionalidades, limitações e possibilidades do instituto. Neste trabalho nos propomos a uma pequena 

análise de como esta construção tem se dado nos quinze anos de vigência do Código Civil, preten-

dendo-se ofertar um breve contributo para reflexão dos próximos passos do instituto. A partir das 

trinta e três acórdãos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, foi possível inferir que:  

i) No que diz respeito à função criativa da boa-fé objetiva, a jurisprudência 

parece dar larga preferência à expressão deveres anexos em detrimento das 

expressões deveres secundários e deveres laterais. 

ii) No que diz respeito ao manejo com os direitos anexos, verifica-se que são 

utilizados pela jurisprudência, entretanto, muitas vezes, sem uma delimita-

ção precisa do seu sentido e alcance. Estes são utilizados de maneira genéri-

ca, enquanto mero standards argumentativos e de modo impreciso. Vide a 

utilização de expressões “guarda-chuva” – como “deveres de lealdade, pro-

teção e transparência” ou “deveres de informação, proteção e cooperação”.   

iii) O dever de informação é o dever anexo que mais encontra respaldo e proce-

dência na jurisprudência nas Câmaras Cíveis analisadas. Sendo seguido, na 

sequência, pelos deveres de confiança e de lealdade.  

iv) É necessário que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais reveja sua aplicação 

da função criativa da boa-fé objetiva. Atentando-se para o potencial da fun-

cionalidade enquanto concretizadora de negócios jurídicos funcionalizados, 

em prol da realização de uma “sociedade justa, fraterna e igualitária”, onde 

a proteção dos negócios jurídicos apenas encontra guarida quando estes re-

presentam um espaço necessário de realização da autonomia e dos projetos 

de vida individuais, o que apenas pode ocorrer num espaço de cooperação, 

lealdade e transparência.  

 

                                                           
49 Ibidem. 
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