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RESUMO 

 

 Este trabalho tem como objetivo investigar se o comportamento de uma parte, assim 

designada credor, a partir da ocorrência de um inadimplemento contratual imputável à 

contraparte, assim designada devedor, possui alguma importância para a conformação final da 

indenização a ser concedida em favor do primeiro ou se, ao contrário, esse comportamento 

seria irrelevante para tal finalidade. Busca-se identificar se o Direito Brasileiro acolhe a noção 

segundo a qual se espera do credor que atue razoavelmente para mitigar os danos decorrentes 

do inadimplemento imputável ao devedor. 

 

 A investigação parte da constatação de transformações sofridas pelo Direito Privado, 

em especial no âmbito da responsabilidade civil, da renovação dos valores que constituem a 

pauta axiológica que deve inspirar o exercício de direitos, faculdades, prerrogativas ou 

posições jurídicas e do crescente papel desempenhado pelos princípios da solidariedade, da 

socialidade, da eticidade, da atividade, da boa-fé objetiva e da função social do contrato. A 

partir daí, constrói-se uma base sólida sobre a qual uma teoria da mitigação de danos possa se 

apoiar, identificando-se a justificativa e o fundamento pela qual a mitigação de danos passa a 

integrar o ordenamento brasileiro. 

 

 Encontrados a justificativa teórica e o fundamento buscados, são analisados os 

requisitos para incidência da regra de mitigação de danos, bem como os efeitos atribuídos às 

condutas do credor que não age para mitigar os danos decorrentes do inadimplemento da 

contraparte, quanto daquele que o faz, inclusive quando realizada sem sucesso a mitigação. 

Analisa-se, também, o tratamento a ser dispensado às despesas suportadas pelo credor nessa 

atuação, bem como a possibilidade de as partes disporem contratualmente sobre a mitigação 

de danos, além dos aspectos processuais aplicáveis, que incluem a distribuição do ônus da 

prova e a (im)possibilidade de conhecimento da matéria de ofício pelo julgador. 

 

Palavras-chave: Danos – Responsabilidade civil – Mitigação - Contratos 
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ABSTRACT 

 

 The purpose of this work is to investigate whether the conduct of one of the parties, 

referred to as creditor, once the counterparty, referred to as debtor, has committed a 

contractual breach, is in anyway relevant for the purposes of defining the indemnification to 

be ultimately awarded to the former or if, on the contrary, such conduct is absolutely 

irrelevant to the mentioned purpose. It aims to identify if Brazilian Law encompasses the 

notion according to which it is expected from the creditor to act reasonably to mitigate the 

losses flowing from the breach attributable to the debtor. 

 

 The starting point of the investigation lies in the finding of transformations in Private 

Law, especially in the field of civil liability, in the restatement of the values that constitute the 

axiological chart that must inspire the exercise of rights, prerogatives or legal positions and 

the growing role played by the principles of solidarity, sociality, ethicalness, activity, good-

faith and the social function of contracts. From there, a solid foundation is built on which a 

theory of mitigation of damages may rest, making it possible to find the justification and the 

legal grounds that allow the insertion of the rule of mitigation into Brazilian Law. 

 

 Once the justification and the legal grounds are identified, the legal requirements for 

the rule of mitigation of loss to apply are analyzed, as well as the effects resulting from the 

conducts of the creditor who fails to mitigate the losses flowing from the breach of contract, 

the one who does act to mitigate the loss, and in this case, both the situations where mitigation 

is successful and the situations where it is not. The treatment to be given to expenses borne by 

the creditor when acting to mitigate the loss flowing from the breach is also covered, as well 

as the parties ability to deal with mitigation in contracts and the procedural aspects of the 

matter, namely allocation of the burden of proof and the (im)possibility of the adjudicator 

ruling on the matter without it being properly raised. 

 

Key-words: Damages – Civil liability – Mitigation - Contracts 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 Apresentar a introdução de um trabalho como este possui o primeiro objetivo de 

descortinar ao leitor o questionamento que visa a responder, a tese que se propõe a 

investigar e comprovar. O segundo objetivo, não completamente independente do 

primeiro, consiste em oferecer ao leitor um guia daquilo que deverá encontrar ao longo do 

texto e que, obtido êxito na empreitada assumida, levará à comprovação da tese 

investigada. 

 

 O questionamento que se visa a responder do ponto de vista do Direito Brasileiro, 

foi proposto originalmente foi Véra Maria Jacob de Fradera, que indagou: "pode o credor 

ser instado a diminuir o próprio prejuízo?"1 A matéria não é nova se considerarmos a 

literatura jurídica universal, tendo sido a questão tratada em diversos países, inclusive e 

especialmente naqueles de tradição do common law, de onde surgiu o duty to mitigate the 

loss, e em tratados internacionais, como a Convenção de Viena para Contratos de Compra 

e Venda Internacional de Mercadorias, de 19802. 

 

 Busca-se investigar se o comportamento do credor após o inadimplemento do 

contrato pela parte contrária possui alguma influência na conformação final da indenização 

devida por conta dos danos decorrentes desse evento ou se, pelo contrário, essa atuação 

afigura-se juridicamente irrelevante, desde que não constitua causa superveniente ou que 

não surta qualquer efeito sobre o nexo de causalidade entre o inadimplemento e os danos 

verificados. 

 

                                             
1 FRADERA, Véra Maria Jacob de. Pode o credor ser instado a diminuir o próprio prejuízo? Revista 
Trimestral de Direito Civil. Rio de Janeiro: Padma, n. 19, jul./set. 2004, p. 109-119. 
2 "Art. 77. A parte que invocar o inadimplemento do contrato deverá tomar as medidas que forem razoáveis, 
de acordo com as circunstâncias, para diminuir os prejuízos resultantes do descumprimento, inc1uídos os 
lucros cessantes. Caso não adote estas medidas, a outra parte poderá pedir redução na indenização das perdas 
e danos, no montante da perda que deveria ter sido mitigada." 
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 Para tanto, dever-se-á começar a investigação pela análise das transformações 

verificadas no campo da Responsabilidade Civil, como o aumento das hipóteses de 

responsabilização objetiva, o declínio da culpa, a erosão dos filtros do dever de indenizar, 

dentre outros. Serão passados em revista, também, os princípios da boa-fé objetiva, da 

função social do contrato, aí incluído o estudo da análise econômica do Direito e a cláusula 

geral da vedação ao abuso do direito, a fim de identificar os fundamentos no qual uma 

teoria da mitigação de danos, de caráter ético e dimensão funcional indisfarçáveis, possa se 

escorar. 

 

 O passo seguinte consistirá em percorrer a experiência jurídica estrangeira, no 

âmbito de ordenamentos de outros países, como Inglaterra, Alemanha, Itália e França, e no 

contexto do Direito Internacional, então mediante a análise tanto de normas internacionais, 

como a já mencionada Convenção de Viena para Contratos de Compra e Venda 

Internacional de Mercadorias, de 1980, quando de instrumentos de soft law, como são os 

Princípios UNIDROIT. 

 

 A partir de então, será iniciada a análise da inserção da teoria da mitigação de danos 

no Direito Brasileiro, avaliando as justificativas que alicerçam essa inserção e as teorias 

desenvolvidas pela doutrina para operacionalizá-la, a despeito da inexistência de regra 

positiva expressamente integrando a mitigação de danos ao sistema de responsabilidade 

civil vigente.  

 

 Uma vez estabelecido a justificativa e o fundamento pelo qual possa ocorrer a 

inserção da mitigação de danos no Direito Brasileiro, terá chegado o momento de traçar o 

seu perfil dogmático, identificando o seu conceito, os requisitos aplicáveis e os efeitos da 

não-mitigação, da ocorrência da mitigação e da mitigação sem sucesso, bem como do 

tratamento a ser outorgado às despesas suportadas pelo credor, quando cabível. Essa etapa 

inclui, também, a análise da disciplina contratual da mitigação de danos e os aspectos 

processuais aplicáveis, quais sejam, a distribuição do ônus da prova e a necessidade, ou 

não, de invocação da matéria pela parte que dela queira se beneficiar. 
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 Julga-se pertinente passar em revista julgados relevantes nos quais as Cortes pátrias 

tenham invocado a teoria da mitigação de danos, nela fundamentando, de uma forma ou de 

outra, a solução encontrada para problemas concretos, o que constitui, afinal, o intuito de 

toda e qualquer teoria jurídica, imprestável sem uma finalidade operativa afinada com a 

busca de um ordenamento mais justo e equânime. 

 

 Por fim, é sempre salutar advertir que há temas que, embora escapem àquele 

escolhido como objeto central da investigação que ora se empreende, tangenciam-no ou 

com ele se relacionam em menor ou maior medida. Esses temas são abordados somente na 

profundidade necessária para fixar os conceitos úteis à questão focal, em cuja periferia se 

colocam, embora possam merecer, cada um, estudos dedicados, que escapam ao âmbito 

deste trabalho. 
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1. TRANSFORMAÇÕES DO DIREITO PRIVADO 

 

 

 Analisada em sua frieza normativa, a disciplina legal da responsabilidade civil não 

dedica dispositivo expresso ao tratamento da atividade de mitigação do credor dos danos 

decorrentes da conduta indevida do devedor3, seja na forma de ônus, seja de dever. Leia-se 

o Código Civil e se verá que a medida do dever de indenizar deve ser dada pelo cotejo 

entre conduta do agente (i.e., do devedor), dano comprovadamente sofrido pela vítima (i.e., 

credor) e nexo causal. De modo que devem ser indenizados os danos direta e 

imediatamente decorrentes da conduta indevida do agente devedor (arts. 402, 403 e 944, 

caput do Código Civil4). Há, ainda, previsão expressa de redução da indenização nas 

hipóteses de excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano (art. 944, 

parágrafo único, do Código Civil5) ou de culpa concorrente (art. 945 do Código Civil6). 

Nada se diz expressamente a respeito do credor que deixa de mitigar os danos sofridos em 

razão de conduta indevida do devedor. A conduta do credor passa ao largo das lentes do 

legislador. 

 

 De outro lado, o repúdio à pretensão do credor inerte, que pretende ver o devedor 

responsabilizado pela indenização de danos que poderia ter evitado com medidas 

razoáveis, parece traduzir um componente ético nas relações sociais, em conformidade 

com uma pauta axiológica que não pode ser ignorada pelo operador do direito. Apela a 
                                             
3 Para maior generalidade, utiliza-se a expressão conduta indevida, neste contexto, para abarcar tanto 
condutas culposas quanto aquelas condutas capazes de configurar o dever de indenizar, mas a respeito das 
quais a lei prescinde do exame de culpabilidade e, por isso, de reprovabilidade. Nesse sentido, o estudo da 
responsabilidade civil aproxima-se daquilo que se convencionou chamar de "direito de danos", como 
emblema da superação do elemento subjetivo. 
4 "Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidos ao credor 
abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar." 
"Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos 
efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual." 
"Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano." 
5 "Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz 
reduzir, equitativamente, a indenização." 
6 "Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada 
tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano." 
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sentimentos de misericórdia e solidariedade que devem sempre pautar os comportamentos 

humanos. Esse fenômeno pode, inclusive, traduzir uma tendência verificada na doutrina e 

na jurisprudência de promover a importação pura e simples de institutos estrangeiros, em 

especial do duty to mitigate the loss, comum nos direitos inglês e norte-americano. 

 

 Por isso, o estudo da mitigação de danos pelo credor deve necessariamente passar 

por uma análise sobre as grandes transformações pelas quais passou e vem passando o 

direito privado, a fim de que se possa, eventualmente, encontrar uma justificação 

dogmática para incidência da referida regra no ordenamento brasileiro. Essas 

transformações constituem o objeto de estudo do presente capítulo. 

 

 O sentido evolutivo da matéria é aguçado pelo seu caráter histórico. O direito 

privado sofre fortíssimas influências das ideias dominantes da sua época, assim como os 

princípios preponderantes na sua pauta axiológica. Seus conceitos não são atemporais e 

muito menos imutáveis. Como anota Orlando Gomes, a concepção do individualista do 

Direito corresponde ao capitalismo na ordem econômica e ao liberalismo na ordem 

política7. E, mais adiante, anota que as transformações na ordem econômica e política, 

catalisadas por eventos históricos, foram decisivas para dar impulso ao sopro de mudança 

de orientação do direito privado8. 

 

 Faz-se presente e relevante, nesse sentido, a experiência social, para a captura do 

direito (e do fenômeno jurídico) em sua inteireza, marcado pela historicidade, não 

deixando escapar à análise pretendida o elemento cultural, revelador da axiologia que 

anima as relações sociais que o direito deve reger. 

 

 Essas transformações marcam o direito privado em sua integralidade, fazendo-se 

sentir em todos os seus institutos. Manifestam-se desde na estrutura da legislação como em 

cada um dos institutos relevantes dessa matéria, tais como a responsabilidade civil e o 

contrato. Compreender a figura da mitigação de danos no ordenamento jurídico brasileiro 

requer conhecer melhor essas transformações. 

                                             
7 GOMES, Orlando. Introdução ao direito civil. 12. ed.  Rio de Janeiro: Forense, 1996, p. 72. 
8 Idem, ibidem.  
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1.1. MUDANÇAS NA RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

  A responsabilidade civil vem sofrendo inúmeras alterações no intuito de 

adequar-se às mudanças sociais cada vez mais velozes. A necessidade dessas alterações 

fez-se presente já como reflexo da Revolução Industrial, fenômeno que alterou 

profundamente os modos de produção, as relações econômicas e sociais9. Fez-se ainda 

mais evidente após o período das grandes Guerras Mundiais, com a consolidação da 

chamada economia de massa. A sociedade contemporânea esconde em seu traço evolutivo 

um enorme potencial danoso10. O sentido histórico-cultural da matéria torna-se evidente 

mediante a constatação de incessante necessidade de alterações até os dias de hoje, em 

razão de inovações tecnológicas, novas formas de relacionamento social e de comunicação 

etc. 

 

  Dentre as principais alterações identificáveis, podem ser citados a 

flexibilização do tratamento dispensado ao nexo causal a fim de considerar configurado o 

dever de indenizar11, o surgimento de novos danos indenizáveis12, a tendência de 

socialização dos danos e, principalmente, a proliferação do uso de critérios de imputação 

de danos menos restritivos do que o critério da culpa, tais como o risco, com o 

agigantamento das hipóteses legais de responsabilidade objetiva13. Com efeito, pode-se 

atualmente vislumbrar a presença de duas cláusulas gerais no Código Civil de 2002 

prestigiando hipóteses de responsabilização objetiva: a vedação ao abuso de direito (art. 

187) e a responsabilidade civil por risco de atividade (art. 972, par. ún.). 

 

                                             
9 MORSELLO, Marco Fábio. Responsabilidade civil no transporte aéreo. São Paulo: Atlas, 2006, p. 3. 
10 SCHREIBER, Anderson. Novos paradigmas da responsabilidade civil: da erosão dos filtros à diluição dos 
danos. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 86. 
11 Idem, ibidem,  p. 53 e segs. 
12 Idem, ibidem, p. 81 e segs. No mesmo sentido, tratando da matéria no Common Law, ver ATIYAH, Patrick 
S. The damages lottery. Oxford: Hart Publishing, 1997, p. 32-95. 
13 GODOY, Claudio Luiz Bueno de. Responsabilidade civil pelo risco da atividade: uma cláusula geral no 
Código Civil de 2002. São Paulo: Saraiva, 2009, passim; SCHREIBER, Anderson. Op. cit., p. 9 e segs., 
CATALAN, Marcos. A morte da culpa na responsabilidade contratual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2013, passim. 
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  Abandona-se o reinado exclusivo da culpa como fator de imputação dos 

danos na responsabilidade civil para, sem buscar romper a unidade da matéria, introduzir 

outros critérios, não excludentes, mas sim complementares, em especial o critério do risco, 

que não deixa de implicar uma diluição social dos danos14. Por isso, ato ilícito e dano 

ilícito deixam gradativamente de constituir expressões sinônimas e o agente imputado 

deixa de ser necessariamente o culpado, passando a ser visto apenas como o responsável 

pelo dever de indenizar, ainda que não tenha agido com culpa, isto é, cometido ato ilícito. 

Verifica-se, assim, "que atualmente a indenização do dano é considerada o objetivo 

essencial daquela [refere-se o autor à responsabilidade civil], deslocando o papel central 

desempenhado pela culpa até o final do século XIX."15 

 

  Essas alterações, motivadas pelo surgimento de novos danos e pela 

multiplicação das hipóteses de situações danosas, fenômeno típico da proliferação das 

próprias relações econômicas e sociais de massa, trouxeram para o centro da discussão da 

responsabilidade civil a questão do dano indenizável, a ponto de já existirem vozes na 

doutrina a sugerir a alteração da nomenclatura responsabilidade civil por direito de 

danos16. Adquire-se consciência dos malefícios gerados pelo dano infligido a terceiros, que 

atingem a vítima e também a sociedade. Reconhece-se o desdobramento social do 

descumprimento de contratos, cuja função social primária consiste em fazer circular a 

riqueza na sociedade e permitir o acesso a bens e serviços essenciais, necessários, de 

consumo ou mesmo de luxo. O mesmo ocorre com os impactos (i.e., o custo social) 

gerados pelos danos decorrentes de acidentes, como, por exemplo, rodoviários, ambientais 

etc. Afinal, "cada dano promove desequilíbrio nas esferas individual e social e, desse 

modo, sua reparação é imprescindível para restaurar a harmonia – nessas duas searas – 

outrora existente"17. Vige, nesses termos, um imperativo de ressarcimento, ainda que não 

culpado o ofensor, mesmo oriundo de ato lícito18. 

                                             
14 GODOY, Claudio Luiz Bueno de. Op. cit., p. 16. 
15 MORSELLO, Marco Fábio. .Op. cit., p. 2. 
16 MORAES, Maria Celina Bodin de. O princípio da solidariedade. In: ________. Na medida da pessoa 
humana: estudos de direito civil-constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2010, p. 253. 
17 CATALAN, Marcos.Op. cit., p. 284. Veja-se, ainda, a respeito da perspectiva da análise econômica do 
direito, a relação traçada entre dano e custo social por MENDONÇA, Diogo Naves. Análise econômica da 
responsabilidade civil: o dano e sua quantificação. São Paulo: Atlas, p. 52-71. Já na esfera dos contratos, vide 
CATALAN, Marcos. Op. cit., p. 285-286. 
18 GODOY, Claudio Luiz Bueno de. Op. cit., p. 24. 
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  Transportado para o centro do estudo da responsabilidade civil, em 

substituição à figura do agente e de sua conduta, o dano passa, então, a receber atenção 

inédita19. Antes relegado a segundo plano no estudo da matéria, passa a agir como um dos 

filtros da responsabilidade civil, expediente no qual a sua (in)justiça adquire insuperável 

relevância para o fim de configuração – ou não – do dever de indenizar. 

 

  A injustiça do dano tornou-se noção corrente na doutrina italiana, a teor do 

disposto no artigo 2.043 do Codice Civile, segundo o qual "qualquer ato doloso ou 

culposo, que causa a outros um dano injusto, obriga quem o cometeu a ressarcir o 

dano"20. Para o jurista italiano Marco Comporti, o objeto da responsabilidade civil consiste 

na reação a um dano injusto, por meio da imputação do ressarcimento a um dado sujeito, a 

qual se dá mediante o uso de critérios múltiplos de imputação, previstos no ordenamento21. 

 

  Segundo C. Massimo Bianca, a injustiça do dano advém da lesão a interesse 

alheio digno de tutela jurídica22. Portanto, essa dignidade pode ceder diante de outros 

valores mais elevados dentro da pauta axiológica vigente num dado ordenamento e num 

dado momento histórico ou, ainda, pode deixar de existir – ou ao menos em parte – em 

razão de condutas do próprio titular do interesse que, em princípio, seria juridicamente 

tutelado. Basta lembrar, aqui, da hipótese do abuso do direito ou do exercício inadmissível 

das faculdades (ou posições) jurídicas: como se verá em tópico próprio, esses atos possuem 

como característica a aparência de licitude (ou legitimidade), quando vistos pelo prisma 

unicamente estrutural. Adquirem, contudo, a marca da ilicitude (ou ilegitimidade), se e 

quando avaliados pelo prisma funcional e axiológico. 

 

                                             
19 Vide SCHREIBER, Anderson. Op. cit., p. 83; MORAES, Maria Celina Bodin de. A constitucionalização 
do direito civil e seus efeitos sobre a responsabilidade civil. In: ________. Op. cit., p. 338. 
20 "Art. 2.043 − Risarcimento per fatto illecito − Qualunque fatto doloso o colposo, que cagiona ad altri un 
danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno." Em tradução livre do autor: "Art. 
2.043 - Ressarcimento por fato ilícito - Qualquer fato doloso ou culposo, que cause a outrem um dano 
injusto, obriga aqule que o tenha cometido a ressarcir o dano." 
21 COMPORTI, Marco. Esposizione al pericolo e responsabilità civile. Nápoles: Morano, 1965, p. 40. 
22 BIANCA, C. Massimo. Diritto Civile: la responsabilità. Milão: Giuffrè, 1994, v. 5, p. 543. 
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  Enfatizar o aspecto da injustiça do dano, a partir da análise do interesse 

violado e do seu merecimento da tutela jurídica, possibilita, com maior acuidade, substituir 

o foco sobre a conduta do ofensor na aplicação dos filtros da responsabilidade civil pela 

investigação sobre o efetivo objeto violado, qual seja, o interesse alheio juridicamente 

tutelado. 

 

  Interessante mencionar que as alterações aqui versadas foram possíveis, no 

ordenamento brasileiro, em razão da clara tomada de posição da Constituição Federal, ao 

prestigiar uma pauta de valores cujo ponto máximo vem ocupado pela constante axiológica 

de Miguel Reale: a dignidade da pessoa humana23. Dela são extraídos outros preceitos 

fundamentais, como a solidariedade social e a função social da propriedade (e do contrato). 

A esse respeito, merece transcrição trecho da obra de Claudio Luiz Bueno de Godoy: 

 

"A consequência dessa valorização da pessoa humana, de sua dignidade, 
enquanto centro do ordenamento no campo da responsabilidade civil, foi, 
seguindo a tendência de personalização das relações jurídicas, uma especial 
atenção, não apenas à recomposição do patrimônio da vítima, desfalcado pelo 
evento danoso, mas, antes, à sua preservação pessoal, à preservação de sua 
existência digna." 24 

 

  Essa tomada de posição constitui postura de imensurável importância para a 

eficácia de toda a ordem jurídica. Como adverte Konrad Hesse, a própria força normativa 

da Constituição depende de que logre atingir certo grau de eficácia e a compreensão das 

possibilidades e limites dessa mesma força normativa "somente pode resultar da relação 

da Constituição jurídica com a realidade"25. Afigura-se, ademais, necessária, dado o 

multiplicar "das dimensões de dano-evento propiciadas pela denominada sociedade 

industrial"26, justificando o surgimento de hipóteses de responsabilidade objetiva, de 

imputação pelo risco da atividade, do princípio da prevenção dentre outras mudanças. 

 

  É preciso, contudo, evitar os exageros tipicamente condutores de um 

processo pendular, muitas vezes visto na história, dentro e fora da ordem jurídica. Não se 

                                             
23 Art. 1º, inc. III. 
24 GODOY, Claudio Luiz Bueno de. Op.  cit., p. 15. 
25 HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Trad. Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sergio 
Antonio Fabris Editor, 1991, p. 16. 
26 MORSELLO, Marco Fábio. Op. cit., p. 15. 
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pode permitir que, na esteira da crescente relevância da responsabilidade objetiva e do 

surgimento de critérios de imputação distintos da culpa, o pêndulo da justiça vá de um 

extremo (sistema rígido de responsabilidade exclusivamente subjetiva) ao outro (sistema 

de responsabilidade pelo risco integral). Afinal, como resultado da erosão dos filtros 

tradicionais da responsabilidade civil, as pretensões indenizatórias prosperaram e 

multiplicaram-se quantitativa e qualitativamente na experiência jurisprudencial brasileira27. 

 

  Como forma de equilibrar os rigores de um sistema de responsabilidade 

civil com notas cada vez mais objetivas, a doutrina já inicia um movimento de releitura de 

certos institutos. Assim é que, como anota Marcos Catalan, considera-se liberatória não 

apenas a impossibilidade que fisicamente impeça o cumprimento contratual, como também 

aquela da qual decorra impossibilidade econômica. O autor prossegue, citando como 

fatores de redução do rigor do sistema vigente de responsabilidade civil a concorrência de 

condutas na conformação do dano e até mesmo a incidência de vetores constitucionais 

diretamente ao caso concreto, tal como a proteção do mínimo social, escorado na 

dignidade da pessoa humana28. 

 

  No mesmo sentido, Anderson Schreiber percebeu a tendência da 

jurisprudência brasileira de aumentar o rigor na avaliação de pleitos indenizatórios, à luz 

do reconhecimento dos novos danos indenizáveis e da ausência de uma definição legal de 

dano ressarcível. São as palavras do autor: 

 

"Pode-se concluir que a experiência jurídica brasileira, embora partindo de 
uma noção abertíssima de dano - pela própria ausência de definição ou limite 
legislativo -, vem sendo, sobretudo diante do reconhecimento dos danos 
extrapatrimoniais, compelida a fechar-se gradativamente, em busca de uma 
noção menos abrangente de dano ressarcível, que permita a seleção dos 
interesses merecedores de tutela indenizatória."29 

 

                                             
27 SCHREIBER, Anderson. Op. cit., p. 83-85. O autor anota ainda: "O efetivo alargamento da área do dano 
ressarcível é um dado fático presente nas últimas décadas em todas as experiências orientais. (...) À parte 
dessa questão quantitativa, verifica-se, em todo mundo, e de modo ainda mais marcante, uma expansão 
qualitativa, na medida em que novos interesses, sobretudo de natureza existencial e coletiva, passam a ser 
considerados pelos tribunais como merecedores de tutela, consubstanciando-se a sua violação em novos 
danos ressarcíveis." (Op. cit., p. 84-85). 
28 CATALAN, Marcos. Op. cit., p. 284-286. 
29 SCHREIBER, Anderson. Op. cit., p. 109. 
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  Vale lembrar que esse movimento de controle do crescimento do âmbito da 

responsabilidade civil vem sendo presidido pela jurisprudência de há muito, como 

demonstra, por exemplo, o desenvolvimento pretoriano da chamada culpa concorrente, 

expediente que, ao lado da culpa exclusiva do lesado e da atividade de mitigação, 

constituem, como se verá, o núcleo da participação juridicamente relevante da conduta do 

lesado na configuração do dever de indenizar. Como anota Sílvio de Salvo Venosa, ao 

referir-se ao artigo 945 do Código Civil, "o Código Civil de 1916 não previa a 

concorrência de culpas como forma de alterar o valor da indenização. Foi o longo 

trabalho jurisprudencial de muitas décadas que resultou no texto do artigo em epígrafe"30. 

 

  Ao lado desses fatores, outro aspecto merece ser reavaliado à luz dos rigores 

do sistema atual de responsabilidade civil, a saber: a conduta do lesado e a sua relevância 

para a caracterização da injustiça do dano e, consequentemente, para a correta 

quantificação do dano indenizável. 

 

  Como visto acima, constata-se atualmente a contínua erosão dos tradicionais 

filtros da responsabilidade civil, nomeadamente a culpa e o nexo causal. Ademais, torna-se 

cada vez mais comum a possibilidade de atribuição de responsabilidade a quem culpado 

não é, sendo até mesmo admitida a socialização dos danos. Como resultado, observa-se o 

crescimento dos danos indenizáveis e do número de sujeitos passivos potenciais para cada 

dano infligido a terceiros. 

 

  Nesse cenário, ao lado da releitura de institutos de direito privado para sua 

adaptação aos rigores do sistema de responsabilidade civil vigente, deve-se também 

observar atentamente a dignidade da postura da vítima (ou do credor, como se denomina 

mais comumente a vítima do dano decorrente do inadimplemento contratual), a fim de 

verificar se ostenta alguma relevância jurídica e, também, se não se torna capaz de 

esmaecer a injustiça do dano, por meio da desestimação da tutela jurídica antes emprestada 

ao interesse outrora violado. 

 

                                             
30 VENOSA, Sílvio de Salvo. Código Civil interpretado. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 1181. 



15 
 

 

  Essa necessidade é comprovada pela análise econômica do direito31. Com 

efeito, como lembra Antônio José Maristrello Porto,  

 

"Em grande parte dos casos, a conduta da vítima pode interferir decisivamente 
na probabilidade de ocorrência de eventos danosos. Ainda mais importante é o 
fato de que, em determinados casos, as medidas de precaução mais eficientes 
podem ser justamente aquelas que dependem do comportamento da vítima. 
Desta forma, ao analisarmos a eficiência de determinada regra de 
responsabilização civil, não podemos deixar de levar em consideração os 
incentivos gerados para que a vítima se comporte de forma desejável. 
(...) 
Podemos concluir, portanto, que o nível ótimo de precaução do ofensor, em 
geral, depende do nível de precaução adotado pela vítima, e vice-versa."32 

 

  Após empreender interessantes estudos simulados por meio de análises 

gráficas aplicadas a quatro cenários (ausência de responsabilidade do ofensor, 

responsabilidade ilimitada do ofensor, responsabilidade subjetiva do ofensor e 

responsabilidade objetiva do ofensor), o autor chega a algumas conclusões intuitivas, mas 

com o respaldo outorgado pelo fundamento econômico: no caso da responsabilidade 

ilimitada do ofensor, a vítima "passa a não ter os incentivos adequados para exercer 

precaução... Como o ofensor arca com o valor integral do dano, a vítima prefere não 

arcar com o custo de precaução"33. Portanto, do ponto de vista econômico, a solução não é 

eficiente, por não contribuir para a redução dos custos sociais representados pelos danos. 

 

  O estudo realizado põe em evidência a relevância da conduta do credor da 

indenização, quer se trate de responsabilidade civil contratual ou extracontratual, para o 

adequado manejo dos danos, tanto na reduzida esfera privada quanto no âmbito social. 

Basta transpor o resultado da análise do cenário de ausência de responsabilidade civil ao 

caso da indiferença jurídica da inércia do credor da indenização em mitigar os danos 

decorrentes do inadimplemento contratual. O impacto vislumbrado será altamente 

negativo, dada a ausência de incentivo para mudança de um padrão de comportamento não 

                                             
31 Reconhecem-se as críticas a essa forma de análise. Contudo, ela oferece valiosos instrumentos para 
auxiliar o operador do direito e, por outro lado, apenas oferece risco de banalização dos princípios jurídicos 
se levada às últimas consequências e aplicada isoladamente de qualquer pauta axiológica, o que não se dá no 
presente trabalho nem, de resto, é aceito na doutrina ou jurisprudência brasileiras. 
32 Análise econômica da responsabilidade civil, In: TIMM, Luciano Benetti (Org.). Direito e economia no 
Brasil. São Paulo: Atlas, 2012, p. 187. 
33 Idem, ibidem, p. 192. 
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solidário e divorciado da boa-fé, em desacordo com os ditames constitucionais e com os 

princípios regentes do Código Civil, em especial da socialidade e da eticidade. 

 

  Como bem lembra Anderson Schreiber, "O desafio que, hoje, se impõe aos 

juristas brasileiros é justamente o de definir os métodos de aferição deste merecimento de 

tutela, reconhecendo a importância da discricionariedade judicial na tarefa, mas sem 

deixá-la exclusivamente ao arbítrio dos tribunais."34 

 

  Faz parte desse desafio a revisão do tratamento outorgado pelo ordenamento 

jurídico brasileiro às três grandes variações de conduta do credor da indenização: (i) 

excludente de responsabilidade (em especial a culpa exclusiva da vítima); (ii) concorrência 

de condutas para a conformação do dano (Código Civil, art. 945, parágrafo único); e (iii) 

falha na atividade de mitigação. 

 

  Por escaparem ao âmbito da investigação proposta, por possuírem previsão 

legislativa específica e por já estarem sedimentadas na doutrina e jurisprudência pátrias, as 

duas primeiras não serão objeto de análise no presente trabalho, senão naquilo em que 

relevante para o estudo da terceira, esta sim, conteúdo do estudo empreendido. Pretende-se 

apresentar uma solução adequada para a justificação da regra de mitigação no direito 

brasileiro, ainda que em moldes completamente distintos daqueles em que desenvolvido o 

duty to mitigate nos países de tradição de common law.  

 

1.2. DA ESTRUTURA À FUNÇÃO 

 

  O direito constitui uma ciência social. Embora rios de tinta já tenham sido 

gastos para conceituá-lo e para delimitar o objeto de estudo dessa ciência, ainda não se 

pode dizer que uma solução satisfatória de alcance geral tenha sido lograda. Sem embargo, 

não se pode negar que a conduta humana – e em especial a interação entre condutas e entre 

pessoas (alteridade) – constitui o substrato principal do direito. 

 

                                             
34 SCHREIBER, Anderson. Op. cit., p. 109. 
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  Nada obstante, por influência do positivismo35, com especial destaque para 

Hans Kelsen, jurista paradigmático cuja obra é fundamental para a compreensão do direito 

como predominantemente visto no século XX, a ciência do direito dedicou toda a sua 

atenção ao aspecto estrutural do fenômeno jurídico. Em sua obra Teoria pura do direito, 

Hans Kelsen traça as bases de uma teoria exclusivamente voltada para o conceito de norma 

jurídica. Nela, o autor visa a superar a miscelânea reinante no estudo do direito a partir dos 

métodos empíricos típicos das ciências naturais, fenômeno que adquiriu força na segunda 

metade do século XIX. Ocorre que essa liberdade metodológica turvava o objeto do estudo 

do jurista36. Kelsen, portanto, concebe uma teoria pura, isolada da análise e do estudo das 

demais ciências naturais ou sociais, predicada em uma dupla purificação. Propõe-se a 

"garantir um conhecimento apenas dirigido ao Direito e excluir deste conhecimento tudo 

quanto não pertença ao seu objeto, tudo quanto não se possa, rigorosamente, determinar 

como Direito"37. A primeira: o afastamento de influências sociológicas, livrando a ciência 

do direito de preocupações com elementos fáticos38. A segunda: retira do âmbito de 

apreciação do jurista qualquer elemento ideológico ou aspectos axiológicos, eliminando, 

com isso, investigações de ordem moral ou política, cujo estudo entende caber à ética, à 

política, à religião, à filosofia, nunca ao direito ou à ciência que estuda e descreve seu 

objeto39. 

 

  Para o positivismo normativista40, do qual Kelsen constitui o maior 

expoente, esvaziado que é o objeto de estudo do direito de investigações valorativas, o 

                                             
35 Para um estudo aprofundado sobre a ausência de um sentido único para designar o positivismo na ciência 
em geral e também o positivismo jurídico, vide FERRAZ JR. Tércio Sampaio. A ciência do direito. 2. ed. 
São Paulo: Atlas, 2006, p. 30-39. 
36 "Como desde a segunda metade do século XIX a concepção positivista do saber identificava o 
conhecimento válido com a ciência natural, fundada na indução experimental, o jurista, malgrado sua 
vocação científica, aderia ao sociologismo, que, com sua feição eclética, submetia o direito a diversas 
metodologias empíricas: a psicológica, a dedutiva silogística, a histórica, a sociológica etc. Com isso, não 
havia domínio científico no qual o jurista não se achasse autorizado a penetrar. O resultado dessa atitude não 
podia ser senão a ruína da Jurisprudência, que perdia seu prestígio científico ao tomar empréstimos 
metodológicos de outras ciências." (DINIZ, Maria Helena. A ciência jurídica. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 
2003, p. 13). No mesmo sentido: FERRAZ JR. Tércio Sampaio. Op. cit., p. 30-31 e 37. 
37 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Trad. João Baptista Machado. 6. ed., 2. tiragem. São Paulo: 
Martins Fontes, 1999, p. 1. 
38 KELSEN, Hans. Op. cit., p. 113-119; DINIZ, Maria Helena. Op. cit., p. 14. 
39 KELSEN, Hans. Op. cit., p. 75-76; 113-119; DINIZ, Maria Helena. Op. cit., p. 15. 
40 FERRAZ JR. Tércio Sampaio. Op. cit., p. 37. 
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conceito fundante é o de validade da norma41. Segundo o autor, "aquilo que constitui o 

direito como direito é a validade"42. Por outro lado, esvaziado esse mesmo objeto de 

estudo das questões fáticas, deixa de ter relevância, para o jurista, tudo aquilo que "é" 

(sein), importando-lhe apenas aquilo que "deve ser" (sollen). Ou seja: o mundo natural, 

regido pelo princípio da causalidade, não adquire maior relevância. Deve o jurista ater-se 

ao mundo normativo, àquilo que, segundo a normatividade do direito, deve ocorrer. Nesse 

ambiente, vige o princípio ordenador da imputação43, mediante a realização de mera 

operação lógica representativa do dogma da subsunção44: "Se P, então deve ser Q". Kelsen 

recorre, claramente, à dualidade kantiana "ser-dever ser"45, categorias a priori do 

conhecimento, independentes de quaisquer outras e correspondentes a realidades 

incomunicáveis: o mundo natural e o mundo das normas46. 

 

  E, se tudo isso está correto, então naturalmente cresce a importância de um 

elemento específico dentro da normatividade do direito, o qual vem enfatizado na obra de 

Kelsen, isto é, a sanção47, a refletir o caráter coativo do direito. Afinal, a "imputação é o 

modo como os fatos se enlaçam dentro de uma conexão normativa: a pena é imputada a 

um comportamento, donde temos a noção de delito; o comportamento que evita a pena e 

não é imputado nos dá a noção de dever jurídico; assim, sujeitos de direito nada mais são 

do que centros de imputação normativa"48. O Direito constitui uma ordem normativa de 

coerção, a sanção, a consequência imputada ao agente ou responsável em razão da 

                                             
41 KELSEN, Hans. Op. cit., p. 82. 
42 BOBBIO, Norberto. Teoria da norma jurídica. Trad. Fernando Pavan Baptista e Ariani Bueno Sudatti. 5. 
ed. 1. reimp. Bauru, SP: Edipro, 2014, p. 60-61. Como adverte o autor, deve-se evitar, contudo, o equívoco 
de afirmar que, para os positivistas normativistas, norma válida e norma justa seriam conceitos equivalentes. 
Essa afirmação não condiz com a realidade, até porque, para Kelsen, a validade é absolutamente racional, ao 
passo que a justiça vem ditada por critérios absolutamente irracionais e subjetivos (BOBBIO, Norberto. 
Teoria da norma...Op. cit., p. 61). Kelsen, "ao construir sua peculiar metodologia jurídica, fundada no 
princípio da 'pureza metodológica', estabeleceu, ao lado da ciência do direito, uma teoria da justiça e uma 
investigação sociológica do direito" (DINIZ, Maria Helena. Op. cit., p. 18). Kelsen apenas propôs o combate 
ao sincretismo metodológico de uma ciência do direito que fosse impregnada de elementos políticos e/ou 
sociológicos (KELSEN, Hans. Op. cit., p. 117 e segs.). No mesmo sentido, FERRAZ JR. Tércio Sampaio. 
Op. cit., p. 37. 
43 KELSEN, Hans. Op. cit., p. 80-102. 
44 FERRAZ JR. Tércio Sampaio. Op. cit., p. 34. 
45 KELSEN, Hans. Op. cit., p. 6-10; 86 e segs. 
46 DINIZ, Maria Helena. A ciência...Op. cit., p. 22. 
47 FERRAZ JR. Tércio Sampaio. Teoria da norma jurídica. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 69. 
48 FERRAZ JR. Tércio Sampaio. A ciência... Op. cit., p. 37. KELSEN, Hans. Op. cit., p. 102 e segs. 
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configuração de um pressuposto de um ato de coação estipulado em norma válida. Nesse 

sentido, para Kelsen, "o ilícito não é negação, mas pressuposto do Direito"49. 

 

  Para Hans Kelsen, como, de resto, para os grandes positivistas, o objeto da 

ciência do direito é estrutura, mas é só estrutura. Não cabe à ciência do direito debruçar-se 

sobre a função do direito50. Cabe ao jurista o estudo da norma jurídica, em especial do seu 

aspecto coativo. A ciência do direito deve voltar suas atenções àquilo que caracteriza o 

direito, isto é, a norma jurídica, sua estrutura (teoria estática) e seu fundamento de 

validade, a competência para sua criação e o procedimento específico para tanto, o que 

constitui o estudo da interação entre as normas (teoria dinâmica)51. Valores, princípios, 

funções são elementos estranhos ao objeto da ciência do direito, objeto de ciências sociais 

distintas. 

 

                                             
49 KELSEN, Hans. Op. cit., p. 124. Páginas antes, o autor já esclarecera: "Se o Direito é concebido como uma 
ordem de coerção, isto é, como uma ordem estatuidora de atos de coerção, então a proposição jurídica que 
descreve o Direito toma a forma de afirmação segundo a qual, sob certas condições ou pressupostos pela 
ordem jurídica determinados, deve executar-se um ato de coação, pela mesma ordem jurídica especificado. 
Atos de coerção são atos a executar mesmo contra a vontade de quem por eles é atingido e, em caso de 
resistência, com o emprego de força física. Como ressalta da investigação precedente, devem distinguir-se 
duas espécies de atos de coação: 
Sanções, isto é, atos de coerção que são estatuídos contra uma ação ou omissão determinada pela ordem 
jurídica, como, por exemplo, a pena de previsão prevista para o furto; e atos de coação que não têm este 
caráter, como, por exemplo, o internamento compulsório de indivíduos atacados por uma doença perigosa..." 
(KELSEN, Hans. Op. cit., p. 121). 
50 "Para Kelsen, o direito ordenamento coativo é nada mais que ordenamento coativo. Qual é a função social 
desse ordenamento coativo não lhe interessa, porque, para além do objetivo genérico da paz ou da ordem ou, 
nas relações internacionais, da segurança coletiva, por meio deste particular instrumento que é o direito, por 
esta técnica de organização social, os mais diversos objetivos podem ser perseguidos e conquistados. Para 
Kelsen, o direito era um instrumento que não tem uma função específica, no sentido de que sua 
especificidade consiste não na função, mas em ser um instrumento disponível para as mais diferentes 
funções." (BOBBIO, Norberto. A análise funcional do direito: tendências e problemas. In: ________. Da 
estrutura à função: novos estudos da teoria do direito. Trad. Daniela Beccaccia Versiani. Barueri, SP: 
Manole, 2007, p. 84-85). 
51 "Conforme o aceito é posto sobre um ou sobre o outro elemento desta alternativa: as normas reguladoras da 
conduta humana ou a conduta humana regulada pelas normas, conforme o conhecimento é dirigido às normas 
jurídicas produzidas, a aplicar ou a observar por atos de conduta humana ou a atos de produção, aplicação ou 
observância determinados por normas jurídicas, podemos distinguir uma teoria estática e uma teoria dinâmica 
do Direito. A primeira tem por objeto o Direito como um sistema de normas em vigor, o Direito no seu 
momento estático; a outra tem por objeto o processo jurídico em que o Direito é produzido e aplicado, o 
Direito no seu movimento. (...) É, com efeito, uma característica muito significativa do Direito o ele regular a 
sua própria produção e aplicação. Desta forma, também a teoria dinâmica do Direito é dirigida a normas 
jurídicas, a saber, àquelas normas que regulam a produção e a aplicação do Direito." (KELSEN, Hans. Op. 
cit., p. 79-80). 
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  Nesse sentido, a função do direito e dos direitos escapa ao objeto da ciência 

do direito como concebida pelo positivismo normativista. Portanto, para os adeptos dessa 

corrente, tão influente para a formação jurídica ocidental no final do século XIX e em todo 

o século XX, adquire foros de absoluta irrelevância para o jurista, embora possa 

perfeitamente ser relevante para estudiosos de outros campos do saber. A razão pela qual 

um dado direito é reconhecido ou outorgado a seu titular pouco importa para a análise do 

fenômeno jurídico, inclusive da conduta do titular no exercício desse dado direito. Basta 

que o agente seja o titular do direito, a partir das considerações sobre a estrutura da norma 

e seu fundamento de validade. Não é de estranhar, então, a rejeição à figura do abuso do 

direito, fundamental para o estudo aqui proposto52, entre os positivistas. A respeito, Nelson 

Rosenvald escreveu: 

 

"Em uma perspectiva histórica, não há como negar a incompatibilidade entre a 
teoria do abuso do direito e o positivismo jurídico e demais escolas formalistas 
que dominaram a cultura jurídica nos dois últimos séculos. A pretensão à 
completude e o mito da plenitude do ordenamento jurídico tornavam a lei 
infensa às lacunas e contradições nos sistemas fechados (inserindo-se aí o 
CC/1916). Todo o esforço do legislador era pautado na previsão exaustiva de 
comportamentos ofensivos ao direito. Nesta visão estritamente conceitualista e 
monopolista do Estado como produtor do direito, não sobrava espaço para a 
oxigenação do sistema por outras formas de censura e atuações contrárias ao 
ordenamento."53 

 

  A dificuldade de conciliação entre a teoria do abuso do direito e uma ciência 

do direito concebida em termos propostos pelo positivismo normativista salta aos olhos. A 

lição de Tércio Sampaio Ferraz Jr. ilustra a dificuldade aqui noticiada. Segundo o autor, 

conceitos puramente técnico-jurídicos, simples partes da estrutura do edifício do Direito, 

"só adquirem o seu sentido autêntico se relacionados com o problema da justiça. Diríamos 

que se revelam como uma analítica quase lógica, ligada a elementos axiológicos ou 

valorativos"54. Por isso, explica, o conceito de "declaração" só pode ser entendido como 

"fixação de princípios de justiça na questão da 'vinculação negocial' e da 'confiança 

negocial', mesmo quando isto não seja expressamente assinalado nas normas positivas". 

                                             
52 Vide item 1.7 e item 3.3, abaixo. 
53 ROSENVALD, Nelson. Dignidade humana e boa-fé no Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 125. 
54 FERRAZ JR. Tércio Sampaio. A ciência... Op. cit., p. 56. 
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Daí o caráter tecnológico do raciocínio que revela o significado do conceito, muito maior 

do que a mera descrição do seu conteúdo positivado55. 

 

  Já para Hans Kelsen, não se pode falar de ilicitude salvo quando 

configurado o pressuposto do ato de coerção definido como tal por norma jurídica válida. 

Não há – nem deve haver – espaço para considerações de ordem axiológica ou, segundo a 

teoria positivista normativista, estranhas à ciência do direito, para a configuração do 

ilícito56. Existe, portanto, uma tipicidade em grau absoluto a reger a configuração da 

ilicitude, como decorrência natural da influência de dogmas da maior relevância da 

doutrina positivista, ambos de nítido caráter formalista: a completude de seu sistema 

fechado e a subsunção57. Para Kelsen, "um e o mesmo fato é, segundo uma ordem jurídica, 

um ilícito ou delito, por esta lhe ligar a uma sanção, e não o é segundo uma outra que não 

prevê tal consequência"58. E prossegue o autor, afirmando ser  

 

"evidente que uma determinada conduta ou omissão humana é feita pela ordem 

jurídica pressuposto de um ato de coação porque essa ação ou omissão é 

considerada... socialmente indesejável ou nociva. Mas, do ponto de vista (...) da 

ordem jurídica, esta circunstância é irrelevante para o conceito de ilícito".  

 

E, finalmente, arremata: 

 

"A distinção entre um fato que constitui um ilícito por ser punível segundo o 
direito positivo e um fato que é punível porque é um ilícito baseia-se numa 
concepção de Direito natural. Ela pressupõe que a qualidade de ilícito, o valor 
negativo, é imanente a certos fatos e exige a punição por parte do Direito 
positivo. Com a rejeição do pressuposto fundante do Direito natural de que o 
valor e o desvalor são imanentes à realidade, cai a distinção pela base."59 

 

  Já o abuso do direito constitui uma das chamadas derivações da ilicitude 

atípica, cuja oposição ocorre menos às regras e mais aos valores e aos princípios 

                                             
55 FERRAZ JR. Tércio Sampaio. A ciência... Op. cit., p. 56. 
56 KELSEN, Hans. Op. cit., p. 125. 
57 FERRAZ JR. Tércio Sampaio. A ciência... Op. cit., p. 30-35. 
58 KELSEN, Hans. Op. cit., p. 126. 
59 KELSEN, Hans. Op. cit., p. 126. 
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jurídicos60. Isso porque, em essência, trata-se de situações em que, abstrata ou 

estruturalmente considerado, o exercício do direito, posição jurídica ou prerrogativa 

encontra respaldo no direito positivo. Contudo, do ponto de vista dinâmico ou funcional, 

existe algum descompasso, alguma desconformidade que tornam disfuncional o exercício, 

retirando-lhe a legitimidade e, no caso do direito positivo brasileiro61, a licitude62. O ato 

abusivo vem, então, marcado pela descrição a partir de propriedades valorativas, o que 

explica a dificuldade de se ver deslanchar a teoria do abuso do direito sob o manto da visão 

positivista normativista, calcada em uma apreensão estrutural do direito. 

 

  É possível verificar que essa compreensão restritiva do direito não se 

sustenta nos dias de hoje e, por isso, vem perdendo força63. A dificuldade de harmonização 

com figuras populares – embora certamente polêmicas – como o é a do abuso do direito 

constitui apenas um exemplo do desgaste que acomete a visão positivista normativista 

reinante desde a segunda metade do século XIX até boa parte do século XX e que 

promoveu a erosão de seus fundamentos. O desgaste das grandes codificações e o 

surgimento ou a intensificação do emprego de técnicas legislativas como microssistemas, 

cláusulas gerais e conceitos jurídicos indeterminados constitui prova irrefutável da marcha 

do tempo e dessa erosão.  

 

  Afigura-se cada vez mais marcante a relevância atribuída à abordagem 

funcionalista do direito, pela qual a função do direito e de cada direito desempenha um 

papel relevante para a compreensão do fenômeno jurídico, seja como critério de 

interpretação, seja como filtro de exercício dos direitos, seja, ainda, como fonte de direitos 

e obrigações. Constituem exemplos dessa realidade cada vez mais evidente a proliferação 

das cláusulas gerais no ordenamento brasileiro. Essas cláusulas gerais constituem 

instrumentos de abertura do ordenamento jurídico a aspectos antes considerados 

                                             
60 ATIENZA, Manuel; MANERO, Juan Ruiz. Ilícitos atípicos: sobre o abuso de direito, fraude à lei e desvio 
de poder. Trad. Janaina Roland Marida. São Paulo: Marcial Pons, 2014, p. 13. 
61 Vide art. 187, Código Civil. 
62 "Trata-se de ações que, prima facie, constituem casos de exercício de um direito subjetivo e que são, 
portanto, ações, de igual forma, prima facie, permitidas. (...) resultam contudo proibidas por serem 
abusivas...". (ATIENZA, Manuel; MANERO, Juan Ruiz. Op. cit., p. 35). 
63 FERRAZ JR. Tércio Sampaio. A ciência... Op. cit., p. 38. Vide item 1.3 a item 1.7, abaixo, nos quais os 
desdobramentos dessa tendência são apresentados com maiores detalhes. 
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juridicamente irrelevantes, tais como valores sociais e considerações éticas. A boa-fé 

objetiva (arts. 112 e 422 do Código Civil), a vedação ao abuso de direito (art. 187 do 

Código Civil) e a função social do contrato (art. 421 do Código Civil) corporificam essa 

nova concepção. Vale destacar, ainda nesse sentido, a própria função social da 

propriedade, mandamento de matriz constitucional (arts. 5º, XXIII, 170, III, 182, §2º, 184, 

185, par. ún., 186 da Constituição Federal). 

 

  O ressurgimento da abordagem funcionalista traz à tona uma pergunta muito 

relevante para o jurista, mas que perdeu toda a sua relevância no auge da influência 

positivista: para que serve o direito? Qual o seu papel na sociedade? Naturalmente, a essas 

perguntas seguem-se seus naturais desdobramentos: para que serve um determinado 

direito? Qual o papel desse determinado direito nas relações sociais? Tais questões não 

poderiam ter qualquer espaço dentro de uma concepção positivista normativista: 

 

"A função do Direito na sociedade não é mais servir a um determinado fim 
(aonde a abordagem funcionalista do direito resume-se, em geral, a 
individualizar qual é o fim específico do Direito), mas a de ser um instrumento 
útil para atingir os mais variados fins. Kelsen não se cansa de repetir que o 
direito não é um fim, mas um meio. Precisamente como meio ele tem a sua 
função: permitir a consecução daqueles fins que não podem ser alcançados por 
meio de outras formas de controle social. Quais são, afinal, esses fins, é algo 
que varia de uma sociedade para outra: trata-se de um problema histórico que, 
como tal, não interessa à teoria do direito. Uma vez estabelecido o objetivo ou 
os objetivos últimos que um grupo social propõe para si, o direito exerce exaure 
a sua função na organização de um meio específico (coação) para obter a sua 
realização."64 

 

  Não existe no ordenamento jurídico brasileiro um dispositivo expresso 

prevendo a regra de mitigação. Essa circunstância, analisada sob o aspecto estruturalista, 

ou melhor, pelos olhos positivistas, levaria à solução simples -- embora incômoda -- de 

irrelevância jurídica do comportamento do credor quanto à (não) mitigação dos danos, 

como refletido na ausência de uma jurisprudência e de uma doutrina consistentes e 

consolidadas sobre a matéria até um passado recente. A partir de uma abordagem 

funcionalista, a questão ganha novos contornos e novas nuances, recomendando que se 

lance sobre ela um novo olhar. 

                                             
64 BOBBIO, Norberto. Em direção a uma teoria funcionalista do direito. In: ________. Da estrutura... Op.  
cit., p. 57. 
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1.2.1. SUPERAÇÃO DO FORMALISMO DA SUBSUNÇÃO E A IMPORTÂNCIA DA VALORAÇÃO 

POSITIVA (MERITEVOLEZZA) PARA O MERECIMENTO DA TUTELA JURÍDICA 

 

   A visão normativista do direito constituiu um verdadeiro óbice ao 

desenvolvimento de uma concepção funcional do fenômeno jurídico. A existência de um 

forte pendor pela pureza metodológica impediu que se implementasse com vigor uma teoria 

aberta a considerações axiológicas, à instalação de vasos comunicantes com outros campos 

do saber e, em especial, com a própria realidade dos fatos que deveriam ser normatizados 

pelo objeto da ciência em questão65. Como resultado, inegavelmente, agigantou-se a 

doutrina acerca da estrutura do direito, ao passo que os trabalhos dedicados à sua função, 

para dizer o mínimo, não lograram atrair o mesmo nível de atenção de juristas e da 

comunidade jurídica em geral. A esse respeito, Norberto Bobbio afirma: 

 

"Se aplicarmos à teoria do direito à distinção entre abordagem estruturalista e 
abordagem funcionalista, da qual os cientistas sociais fazem grande uso para 
diferenciar e classificar suas teorias, não resta dúvida de que, no estudo do 
direito em geral de que se ocupa a teoria geral do Direito, nesses últimos 50 
anos, a primeira abordagem prevaleceu sobre a segunda. Sem fazer concessões 
a rótulos, sempre perigosos por mais úteis que sejam, cremos ser possível 
afirmar com certa tranquilidade que, no seu desenvolvimento posterior à 
guinada kelseneana, a teoria do direito tenha obedecido muito mais sugestões 
estruturalistas do que funcionalistas. Em poucas palavras, aqueles que se 
dedicaram à teoria geral do direito se preocuparam muito mais em saber 'como 
o direito é feito' do que 'para que o Direito serve'. A consequência disso foi que 
a análise estrutural foi levada muito mais a fundo do que a análise funcional."66 

 

   O ressurgimento da abordagem funcionalista traz para o centro da 

compreensão e conformação do fenômeno jurídico a pergunta muito tempo negligenciada: 

para que serve o direito e para o que servem os direitos? Essa pergunta havia sido há muito 

                                             
65 "Tenho razão em considerar que o escasso interesse pelo problema da função social do Direito na teoria 
geral do Direito dominante até aos nossos dias seja associado, precisamente, ao destaque que os grandes 
teóricos do Direito, de Jhering a Kelsen, deram ao Direito como instrumento específico, cuja especificidade 
não deriva dos fins a que serve, mas do modo pelo qual os fins, quaisquer que sejam, são perseguidos e 
alcançados. É de conhecimento geral que uma das afirmações recorrentes de Kelsen -- a ponto de se tornar 
típica − é que a doutrina pura do Direito 'não considera o objetivo perseguido e alcançado pelo ordenamento 
jurídico, mas considera, apenas e tão-somente, o ordenamento jurídico; e considera este ordenamento na 
autonomia da sua estrutura e não em relação a este seu objetivo'. (...) Parece-me que uma das razões do 
desinteresse dos teóricos do direito pelo problema da função estava exatamente na sua presumida 
irrelevância" (BOBBIO, Norberto. A análise... Op. cit., p. 85-87). 
66 BOBBIO, Norberto. Em direção... Op. cit., p. 53-54. 
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relegada a um segundo plano na ciência jurídica pela influência do positivismo, centrado 

numa análise estrutural do direito. Passa-se, sob a influência da abordagem funcionalista, a 

analisar o fenômeno jurídico em sua inteireza, em todas as suas dimensões: normativa, 

fática e axiológica. 

 

   Tal movimento é viabilizado pela intensificação das mudanças sociais 

verificadas no século XX e pela respectiva aceleração do desgaste das estruturas normativas 

calcadas nos modelos liberais de índole normativista. Paralelamente, o crescimento do 

Estado e das funções por ele desempenhadas67 e a redução do abismo entre o direito e 

outros campos do saber, em especial a sociologia68, fomentam o abandono de uma visão 

exclusiva ou predominantemente estrutural, em prol de um retorno a uma concepção mais 

atenta a considerações de ordem axiológica e, agora, também de caráter funcional.  

 

   Essa interdisciplinaridade é, aliás, demonstrada pelo próprio conceito de 

função, pois uma primeira aproximação é sugerida pela doutrina a partir de sua concepção 

biológica. Em biologia, função entende-se como "a prestação continuada que um 

determinado órgão dá à conservação e ao desenvolvimento, conforme um ritmo de 

nascimento, crescimento e morte, do organismo inteiro, isto é, do organismo considerado 

como um todo"69. Vislumbram-se nessa noção os traços elementares que caracterizam a 

função social na dogmática jurídica, isto é, uma atuação em prol de um todo orgânico, 

vindo imediatamente à mente a metáfora do exercício de prerrogativas, faculdades e 

direitos em prol do -- ou ao menos em harmonia com o -- corpo social, respeitando a sua 

conservação e o seu desenvolvimento.  

 

   Uma teoria funcional do direito deve buscar identificar o elemento 

caracterizador do direito na especificidade da função que exerce e que deve passar a exercer 

                                             
67 "Assim, porém, quem observar as tarefas do Estado contemporâneo e as comparar com as tarefas dos 
estados de outras épocas, sobretudo para controlar e dirigir o desenvolvimento econômico, não pode deixar 
de perceber que o Estado, por meio do Direito, desenvolve também uma função de estímulo, de provimento, 
de provocação da conduta dos indivíduos e dos grupos, que é a antítese exata da função apenas protetora ou 
apenas repressora." (BOBBIO, Norberto. A análise... Op. cit., p. 100). 
68 "Parece fora de dúvida que o interesse pelo problema da função do direito seja relacionado à expansão da 
sociologia do direito, inclusive nas fortalezas do formalismo que sempre foram as faculdades de direito, em 
quase todos os países do continente europeu." (BOBBIO, Norberto. A análise... Op. cit., p. 82). 
69 BOBBIO, Norberto. A análise... Op. cit., p. 103. 
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diante do que esteja por vir, bem como as ferramentas para tornar viável essa busca, 

afastando-se da tendência monista de ver na especificidade da estrutura a peculiaridade do 

direito e da ciência que deve descrevê-lo, como ocorrera até agora. Não há dúvida de que a 

função do direito não pode mais ser identificada apenas com a manutenção da ordem 

constituída, conquanto tal concepção afigura-se insuficiente para atender às demandas 

sociais contemporâneas. Integra a função do direito também mudar a ordem constituída, 

adaptando-a às mudanças sociais. Prova disso reside no fato mesmo de todo ordenamento 

jurídico prever procedimentos aptos a regular a regular a produção de novas normas para 

substituir as velhas70. 

 

   Contudo, esse afastamento não será total, eis que não existe uma 

correspondência biunívoca entre estrutura e função do direito, muito menos relação 

mutuamente excludente. A integração e a coesão de um grupo social pode muito bem 

decorrer da articulação das normas de um dado ordenamento ou, então, da pauta axiológica 

que o informa. Tais funções não são independentes. Muito pelo contrário. Vicissitudes em 

uma dimensão podem afetar -- e não raro afetam -- o equilíbrio da outra. Daí que "a análise 

estrutural, atenta às modificações de estrutura, e a análise funcional, atenta às 

modificações da função, devem ser continuamente alimentadas e avançar lado a lado, sem 

que a primeira (...) eclipse a segunda, e sem que a segunda eclipse a primeira"71. 

 

   Inegavelmente, a tendência de atribuir maior relevância à acepção funcional 

da ciência do direito, antes focada exclusivamente na dimensão normativa, alarga o seu 

escopo. Ganham relevância as suas dimensões fática, pois o direito não pode prescindir da 

compreensão correta da realidade que deve normatizar, dos fatos a que deve dar significado 

jurídico e da sua dimensão axiológica, dado que os valores integram o ordenamento 

jurídico, não lhe constituindo elementos estranhos. Todo monismo sacrifica, em alguma 

medida, o fato ou a norma, frustrando a própria razão de ser da dinâmica do direito. Daí o 

motivo do acerto da teoria realeana, predicada na dialética dos elementos constitutivos do 

direito, de maneira a evitar uma separação visceral entre o seu fundamento ético, isto é, o 

valor; a sua eficácia, isto é, o assentimento ao valor; e a sua vigência, razão lógica da 

                                             
70 BOBBIO, Norberto. A análise... Op. cit., p. 94. 
71Idem, ibidem, p. 113. 
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obrigatoriedade72. O acréscimo da abordagem funcionalista à abordagem estruturalista, 

como privilegiada pelos positivistas, torna a compreensão do direito adequada à teoria 

tridimensional defendida por Miguel Reale, com fundamento justamente na tríade fato-

valor-norma, na qual todos os elementos ostentam igual importância e dignidade. São suas 

as palavras:  

 

“Podemos dizer que o direito é a ordenação bilateral atributiva das relações 
sociais, na medida do bem comum. Todas as regras sociais ordenam a conduta, 
tanto as morais como jurídicas e as convencionais ou de trato social. A maneira, 
porém, dessa ordenação difere de uma para outra. É próprio do Direito ordenar 
a conduta de maneira bilateral e atributiva, ou seja, estabelecendo relações de 
exigibilidade segundo uma proporção objetiva. (...) O direito não é uma relação 
qualquer entre os homens, mas sim aquela relação que implica uma 
proporcionalidade, cuja medida é o homem mesmo."73 

 

   O direito não empresta a sua dignidade – isto é, a sua inerente 

normatividade, da qual decorre a coatividade e o poder de, sob ameaça da sanção, 

regulamentar e ordenar a conduta humana − toda e qualquer declaração de vontade, a toda e 

qualquer manifestação da conduta humana tendente a exercitar um direito reconhecido. 

Diferentemente do que foi defendido pelos positivistas, segundo os quais os aspectos 

relevantes para o direito seriam apenas a competência do legislador e o procedimento para 

criação da norma, a pauta axiológica informadora do direito de um certo lugar e numa certa 

época exercem um papel fundamental. É que o exercício do direito deve estar em harmonia 

com a finalidade para a qual este foi concebido. Portanto, a conduta humana deve merecer a 

tutela jurídica, a qual não é emprestada pelo simples fato de que um dado direito existe. 

                                             
72 REALE, Miguel. Fundamentos do direito. 4. ed. São Paulo: Migalhas, 2014, p. 351-352.  Em outra obra, o 
jusfilósofo afirma: "Uma análise em profundidade dos diversos sentidos da palavra direito veio demonstrar 
que eles correspondem a três aspectos básicos, discerníveis em todo e qualquer momento da vida jurídica: um 
aspecto normativo (o direito como ordenamento e sua respectiva ciência); um aspecto fático (o direito como 
fato, ou em sua efetividade social e histórica) e um aspecto axiológico (o direito como valor da justiça). Onde 
quer que haja um fenômeno jurídico, há, sempre necessariamente, um fato subjacente (fato econômico, 
geográfico, demográfico, de ordem técnica etc.); um valor, que confere determinada significação a este fato, 
inclinando ou determinando a ação dos homens no sentido de atingir ou preservar certa finalidade ou 
objetivo; e, finalmente, uma regra ou norma, que representa a relação com medida que integra um daqueles 
elementos ao outro, o fato ao valor; tais elementos ou fatores (fato, valor e norma) não existem separados uns 
dos outros, mas coexistem numa unidade concreta. Mais ainda, esses elementos ou fatores não só se exigem 
reciprocamente, mas como elos de um processo já vimos que o direito é uma realidade histórico traço cultural 
de tal modo que a vida do direito resulta da interação dinâmica e dialética dos três elementos que integram." 
(REALE, Miguel. Lições preliminares do direito. 27. ed. 12 tiragem. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 64-65). 
73 REALE, Miguel. Lições... Op. cit., p. 59-60. 
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Avulta a relevância da função atrelada a cada um dos direitos, pois seu exercício não 

encerra um fim em si mesmo. Cumpre invocar as palavras de Miguel Reale: 

 

"O bem comum, objeto mais alto da virtude da justiça, representa, pois, uma 
ordem proporcional de bens em sociedade, de maneira que o direito não tem a 
finalidade exclusiva de realizar a coexistência das liberdades individuais (visão 
parcial da fenomenologia jurídica), mas sim a finalidade de alcançar a 
coexistência e a harmonia do bem de cada um com o bem de todos. (...) 
Entendida assim a justiça na integralidade de suas expressões… Claro resulta 
que ela representa o valor-fim que serve de fundamento último e próprio do 
Direito. 
(...) 
É claro que uma regra de direito positivo pode ser considerada perfeita quando, 
promulgada por uma autoridade legítima tendo em vista o bem comum, 
encontra, em virtude de seu valor ético e de sua racionalidade, a adesão ou o 
assentimento dos membros de uma convivência: nessa regra se integram, 
plenamente harmonizadas, a validade ética, a validade sociológica e a validade 
formal ou técnico-jurídica."74 

 

   Fica claro, a esta altura, que a ordem jurídica, para oferecer plena tutela às 

pretensões, aos atos jurídicos e aos exercícios de direitos, exige que tais manifestações da 

conduta humana tenham meritevolezza, isto é, sejam dignos dessa tutela que requerem para 

se tornarem eficazes. Assim, o exercício jurídico de direitos, prerrogativas, posições ou 

faculdades jurídicas deve dar-se de forma legítima, não só lícita do ponto de vista 

estrutural, mas também sob a perspectiva funcional e dinâmica. Da mesma forma que um 

contrato deve atender à sua função social e deve conformar-se ao interesse público, além de 

atender aos requisitos de validade aplicáveis aos negócios jurídicos, para receber a tutela 

jurídica, também o exercício de um direito deve merecer a tutela jurídica. Mais uma vez, 

cabe transcrever trecho da obra de Miguel Reale: 

 

"De uma forma ou de outra, a validade de um preceito não decorre do fato de 
ter sido emanado de um órgão competente, nem tampouco do assentimento dado 
ao seu conteúdo, mas resulta de um complexo de motivos, e, em última análise, 
de sua correspondência racional com o valor-fim do direito em função de 
condições objetivas de ordem cultural. 
(...) 
Em conclusão, a vida social apresenta uma incessante renovação de valores 
explicando a incessante renovação da ordem jurídica positiva." 75 

 

                                             
74 REALE, Miguel. Fundamentos... Op. cit., p. 374-375. 
75Idem, ibidem, p. 379. 
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   Pode e, mais do que isso, deve o ordenamento desestimar as condutas 

abusivas ou que veiculem uma conduta humana indigna da sua tutela, é dizer, que não 

esteja de acordo com a pauta axiológica vigente e/ou que conflite com interesses sociais 

mais valiosos. Nessa tarefa, cabe ao operador do direito uma análise que extrapola o 

simples exame de legalidade ou de licitude da conduta humana. Fazem parte desse exame 

devido considerações valorativas e de legitimidade do exercício pretendido do direito. 

 

   Nisso, encontra total respaldo no Código Civil, por se tratar de diploma 

permeável à axiologia reinante, em perfeita harmonia com a Constituição Federal. Pródigo 

em cláusulas gerais, abandona o positivismo e o aprisionamento não-valorativo do 

intérprete-aplicador, a quem confia intensa tarefa de interpretação valorativa, como 

mecanismo de intermediação entre norma e caso concreto. Dota o operador do ferramental 

necessário para a descoberta de uma solução justa e equilibrada, embora dele exija, por essa 

mesma razão, sólida formação, ponderação e a mesma permeabilidade aos valores que o 

legislador demonstrou, de modo a que possa, dentre as inúmeras teoricamente possíveis, 

esquadrinhar aquela solução que tratará maior justiça àquele caso sob seu crivo.76 

 

   Não se trata, portanto, da verificação da ocorrência da subsunção do fato à 

norma. Requer-se muito mais para a correta compreensão e avaliação do fenômeno 

jurídico: deve-se ter presente que o ordenamento possui diversas disposições com textura 

normativa permeável e incompleta, as quais devem ser concretizadas à luz do caso 

concreto, ao influxo dos princípios informadores do ordenamento jurídico e da pauta 

axiológica que lhe atribui função e sentido. Cláusulas gerais, regras dotadas de conceitos 

legais indeterminados, conceituações efetuadas a partir de valorações, são todos exemplos 

dessa nova conformação do ordenamento jurídico, que se afasta da simples abordagem 

estrutural, para analisar o fenômeno jurídico em toda a sua grandeza. 

 

1.2.2. A SUPERAÇÃO DA AUTONOMIA DA VONTADE PELA IDEIA DE AUTONOMIA PRIVADA 

 

                                             
76 ASCENSÃO, José de Oliveira. As pautas de valoração do conteúdo dos contratos no Código de Defesa do 
Consumidor e no Código Civil. In: LOTUFO, Renan; MARTINS, Fernando Rodrigues. 20 anos do Código 
de Defesa do Consumidor: conquistas, desafios e perspectivas. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 224. 
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   As transformações pelas quais vem passando o direito privado (ou o direito 

civil, se se preferir) tornam-se marcadamente evidentes na disciplina contratual, campo 

fértil para a interação entre os fenômenos econômico e jurídico. Não por mero acaso, 

muitas das injustiças que impulsionam os grandes movimentos de renovação ou reinvenção 

do direito privado ocorreram nessa seara, como a exacerbação do pacta sunt servanda e, 

posteriormente, a proliferação de contratos de adesão e cláusulas abusivas, a reclamar 

formas especiais de tutela jurídica77. 

 

   Nesse sentido, rápida recomposição histórica e compreensão exata da 

passagem da autonomia da vontade para a autonomia privada afiguram-se de grande valia 

para apreender o processo de evolução do direito privado em toda sua extensão. 

 

   A concepção de contrato legada pelos romanos diverge fundamentalmente 

daquela noção de ranço subjetivo forjada na passagem do sistema feudal para o capitalismo. 

Conforme dá notícia Rosalice Fidalgo Pinheiro, a concepção romana do contrato gravitava 

em torno do contractum e do pactum, sendo que o primeiro era assegurado por uma actio e 

o segundo gerava apenas exceções. A formalização de tais convênios não dependia 

essencialmente da vontade das partes, que não bastava para a sua configuração. Era 

imprescindível a entrega da coisa e da declaração de palavras específicas78. 

 

   Já na sua concepção moderna, isto é, forjada sob a inspiração oitocentista, o 

fundamento da força vinculante do contrato foi deslocado para o poder jurígeno da vontade 

e, portanto, lastreado na superioridade do direito subjetivo sobre o direito objetivo. Passa-se 

do status ao contrato. Enquanto não reconhecido ao homem o poder de autodeterminação, 

ou seja, enquanto não lhe foi reconhecida a qualidade inalienável de sujeito de direitos, não 

poderia ele contratar. Tal poder estava reservado àqueles dotados do status como o de 

senhor feudal. 

 

                                             
77 MORSELLO, Marco Fábio. Op. cit., p. 11. 
78 PINHEIRO. Rosalice Fidalgo. O abuso do direito e as relações contratuais. Rio de Janeiro: Renovar, 
2003. p. 139. 



31 
 

 

   Rompendo esse paradigma, sob a inspiração iluminista, concebeu-se o ser 

humano como um ser absolutamente livre, dotado de direitos inerentes, antecedentes ao 

Estado e à lei, aos quais se atribuiu caráter absoluto e inalienável. Observa-se, portanto, 

exatamente a inversão da supremacia do direito objetivo sobre o direito subjetivo. A esse 

respeito, insta citar Ana Prata79: 

 

"Quando a pessoa passa a poder dispor do bem - e não apenas a ter o poder de 
o usar e assegurar a sua utilização produtiva - então ela afirma-se exclusiva 
titular de um poder de produzir efeitos jurídicos, já não só como meio de 
exclusão das restantes pessoas, mas também como meio de transmissão do 
próprio bem. 
A atribuição de personalidade e capacidade jurídicas constitui o instrumento 
através do qual se viabiliza a utilização privada autónoma e não perturbada de 
cada fracção da terra e a troca de bens. Por isso que elas só existam quando 
esses bens existem ou podem existir." 

 

   A noção de sujeito de direito mostrou-se instrumental para essa finalidade, 

desligando-se completamente da noção de status. A qualidade de sujeito deriva da própria 

mera e simples qualidade de indivíduo: a pessoa, sendo inelutavelmente sujeito de direitos, 

poderia contratar. Com isso, retiravam-se os entraves à transmissão da propriedade e à 

possibilidade de contratação de mão de obra, indispensável ao modo de produção 

capitalista. 

 

   A profundidade das alterações causadas por essa ideologia pode ser 

constatada pelo fato de que, por meio da doutrina contratualista, tem lugar a mudança de 

enfoque do poder político: deixa de ser uma dádiva divina transmitida hereditariamente, 

passando a deitar raízes no corpo social, que o legitima. 

 

   No campo político, os eventos aqui versados são, em grande parte, resultado 

da Revolução Francesa (ou ao menos por ela possibilitados), a qual eclode com mote de 

romper com o "ancien régime", calcado no fausto da monarquia, do clero, da nobreza e da 

magistratura80 que, detentores do poder político, alheavam o povo e impediam o seu acesso 

à propriedade. No campo do poder jurídico, a liberdade absoluta para celebrar contratos e o 

                                             
79 PRATA, Ana. Tutela constitucional da autonomia privada. Lisboa: Livraria Almedina, 1982. p. 7-8. 
80 Pode-se, nesse sentido, apontar também a magistratura como alvo da Revolução Francesa, eis que, 
indicada por membros da nobreza, seus interesses representava com incomum parcialidade, dada a ausência 
de sistematização do Direito francês, marcado pelo caráter casuístico das decisões. 
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acesso irrestrito à propriedade, independentemente do status, pavimentaram o caminho para 

a sedimentação do modo capitalista de produção, eliminando os entraves ao tráfego 

jurídico81. O advento do Código Civil francês em 1804 constitui a reprodução positivada 

dessa ideologia então reinante, cristalizando conceitos como direito subjetivo e liberdade 

absoluta de contratar e intangibilidade do direito de propriedade. Prosperou o anseio 

revolucionário de criação de uma lei sólida e única que, por sua generalidade, fosse 

aplicável indistintamente a todos os cidadãos franceses. Daí o prestígio dado à igualdade 

formal e à força imperativa dos contratos, como forma de privilégio da racionalidade do 

homem "livre". Daí também a Constituição de 03 de setembro de 1791, afirmar que "il n'y a 

pas en France autorité supérieure à la loi"82. 

 

   Fruto da ideologia que lhe deu vida, a lei buscou perpetuar o sentido de 

liberdade advindo da doutrina jusnaturalista, segundo a qual o homem é livre e dotado de 

inteligência: obriga-se apenas mediante a palavra dada e, fazendo-o, sujeita-se à palavra 

dada com a mesma força que à lei. Atribui-se a eficácia obrigatória do contrato ao fato de 

ter sido livremente estipulado ou aceito, tendo as partes em paridade de condições 

(formalmente falando) consentido em restringir a liberdade futura, em prol de seus próprios 

interesses, daí decorrendo, inclusive, a intangibilidade do contrato83. 

 

   Com isto, deu-se o necessário destaque à segurança do tráfego jurídico. 

Todo homem é livre para contratar e dotado de racionalidade. Há, portanto, ao menos (e 

exclusivamente) em termos formais e abstratos, o que torna vinculantes as obrigações 

voluntariamente assumidas. Não apenas isso. Se somente pela própria vontade podem os 
                                             
81 Como anota Ana Prata, a "implantação do modo de produção capitalista acarretou assim a necessidade de 
universalização destes conceitos: todos passam necessariamente a ser proprietários, ou de bens que lhe 
permitam subsistir, ou de força de trabalho que vendam. Por isso, todos passam a ser sujeitos jurídicos, todos 
passam a ter capacidade negocial" (Op. cit., p. 9). 
82 Na Alemanha, a vontade também foi erguida à posição de elemento central do direito, embora por 
caminhos diversos. O Código Civil daquele país também foi forjado para servir ao sistema capitalista de 
produção. A grande diferença existente entre tal diploma, resultado da pandectística, marcado pelo rigor 
científico, e o seu equivalente francês, consiste em que no primeiro, a ideia de contrato foi construída à 
sombra da categoria superior do negócio jurídico, mais abstrata e generalizante. Essa circunstância, afinal, 
revelou-se eficaz para cristalizar a vontade como eixo central do Direito Privado. Tornou a análise jurídica 
infensa a considerações concretas a respeito de desigualdades econômico-sociais entre os homens, 
prestigiando a igualdade formal, justificadora da força vinculante dos contratos. 
83 FERREIRA DA ROCHA, Silvio Luís. Princípios contratuais. In: NANNI, Giovanni Ettore (Coord.). 
Temas relevantes do Direito Civil Contemporâneo: reflexões os cinco anos de vigência do Código Civil − 
estudos em homenagem ao Professor Renan Lotufo. São Paulo: Atlas, 2008, p. 509-515. 
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homens livres se obrigar, os pactos celebrados pelos homens possuem efeito tão-somente 

entre os homens que de sua celebração tenham participado. Eis o enunciado do conhecido 

efeito relativo dos contratos ou do princípio da sua intangibilidade. Sequer ao juiz era dado 

intervir no conteúdo do contrato, limitando-se a sua atuação à mera verificação dos restritos 

limites da legalidade. 

 

   A estreita ligação entre a autonomia da vontade como forjada pela ideologia 

então que então prevalecia não passou despercebida por Cláudio Luiz Bueno de Godoy, 

para quem a noção de autonomia da vontade era instrumental ao paradigma liberal. 

Garantiu o respeito às libertadas individuais, possibilitando a tutela aos denominados 

direitos de primeira geração84. Em outras palavras, "o modelo contratual adotado pelos 

diversos códigos civis dos séculos 19 e 20 apresenta-se indiferente ao estado do 

contratante"85. 

 

   Fernando Noronha define a autonomia da vontade como o poder que têm as 

vontades particulares de regularem as condições e modalidades de seus ajustes, da matéria e 

da extensão de suas convenções. Enfim, de dar aos negócios que celebram o conteúdo e o 

objeto que entenderem por bem, inspirando-se unicamente em seus interesses individuais, 

sem embargo de quaisquer limites ou restrições (salvo o igual direito de outrem) e sob a 

única garantia de seus consentimentos recíprocos validamente manifestados86. 

 

   Essa concepção, porém, mostrou-se deveras insuficiente e incapaz de 

atender aos anseios sociais, fazendo aumentar a tensão entre o mundo fenomênico e o 

mundo jurídico. A aderência a conceitos abstratos e generalizantes constituía fonte de 

crescentes injustiças. Como escreve Giovanni Ettore Nanni,  

 

"essa colocação prestigia o individualismo exacerbado que marcou a concepção 
do Código Civil francês e também o brasileiro, na visão da doutrina clássica do 
direito civil. É a pura demonstração do voluntarismo que colide com o que 
hodiernamente apreende-se com o avanço do direito das obrigações. 

                                             
84 GODOY, Cláudio Luiz Bueno de. Godoy Função social do contrato: os novos princípios contratuais.  São 
Paulo: Saraiva, 2004 p. 15. 
85 FERREIRA DA ROCHA, Silvio Luís. Op. cit., p. 510. 
86 NORONHA, Fernando. O direito dos contratos e seus princípios fundamentais (autonomia, boa-fé e 
justiça contratual). São Paulo:  Saraiva, 1994, p. 114. 
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Sem dúvida, o princípio da autonomia da vontade é um princípio existente no 
direito civil, mas que perdeu espaço atualmente para a autonomia privada que 
possui uma concepção muito mais elaborada, com esteio na teoria do negócio 
jurídico, entendendo-se esta como verdadeiro fundamento para a possibilidade 
de firmarem-se normas jurídicas individuais".87 

 

   Paradoxalmente, o dogma da vontade, que serviu para libertar a burguesia 

dos grilhões impostos pelo sistema feudal e visou a encontrar a justiça por meio da 

liberdade ilimitada, ocasionou justamente a escravização do fraco pelo forte, agora com a 

bênção da lei, mediante o desprezo às diferenças naturais dos indivíduos e às situações 

específicas de cada caso concreto. 

 

   A adesão cega ao voluntarismo revelou que à igualdade formal não se segue 

a material. Diferentemente disso, a igualdade formal é causa primordial da desigualdade 

material. Na melhor das hipóteses, não a corrige nem minimiza. São raras as oportunidades 

em que as partes ostentam igualdade de fato. Nessas circunstâncias, a observância cega ao 

poder ilimitado da vontade permite a imposição da vontade dos mais fortes aos mais fracos. 

A igualdade abstratamente existente, em concreto, vê-se eliminada pela assimetria 

econômica, técnica ou política, na esmagadora maioria das contratações. 

 

   Cedendo às pressões da experiência social e demonstrando novamente o 

caráter marcadamente histórico do direito, o dogma da vontade entrou em processo de 

profundo desgaste. Surgem os primeiros indícios de que a vontade deve estar sujeita a 

limites, assim como o exercício de qualquer direito (rectius: faculdade jurídica). 

Aprofundando o processo evolutivo, tem início a associação dos limites com a função 

econômico-social do direito em questão. O negócio jurídico e a autonomia da vontade 

deveriam passar a ser instrumento de realização dos interesses privados e não mera 

afirmação da liberdade individual, fins em si mesmos. 

 

                                             
87 NANNI, Giovanni Ettore. A evolução do direito civil obrigacional: a concepção do direito civil 
constitucional e a transição da autonomia da vontade para a autonomia privada.  In: LOTUFO, Renan (Org.). 
Direito Civil Constitucional  −   Cadernos 2, p. 168, Curitiba: Juruá, 2001. No mesmo sentido: "Pero el 
individualismo se manifiesta como una doctrina insostenible no sólo en cuanto propugna una primacía del 
derecho subjetivo respecto al objetivo, sino también en cuanto pretende atribuir a la voluntad individual una 
originaria virtud creadora de relaciones jurídicas y, por lo tanto, de derechos subjetivos." (FERRI, Luigi. La 
Autonomia Privada. Trad. Luis Sancho Mendizabal. Madri: Revista de Derecho Privado, 1969, p. 119). 
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   Crescem qualitativa e quantitativamente os limites à liberdade contratual, 

como expressão maior do negócio jurídico e do contrato, a ponto de deixarem de constituir 

elementos externos a tais figuras, como antes se considerava, para integrar o seu próprio 

núcleo. O papel da vontade individual não deixa de existir, mas, certamente, perde o 

protagonismo de outrora88. Fica, então, subordinado à valoração normativa dos interesses 

perseguidos por meio do negócio jurídico como manifestação da vontade individual. O 

ordenamento jurídico valora determinados interesses como merecedores de tutela e, 

havendo discordância entre os valores prestigiados pelo ordenamento e os interesses 

veiculados por meio do negócio jurídico, este não mais deve subsistir. A juridicidade do ato 

passa a ser medida pela dignidade do interesse em causa89 e não mais pelo simples fato 

jurígeno da emissão válida de uma ou mais declarações de vontade. 

 

   A liberdade individual que se expressa na forma de autonomia da vontade, 

ao ceder espaço à autonomia privada, não mais se põe como uma liberdade ilimitada de 

regulamentação dos interesses próprios, que precede logicamente o direito. A questão passa 

a se colocar na relação da vontade privada com o espaço que lhe é reservado pelo 

ordenamento jurídico e a partir dos comportamentos vinculantes criados pela sociedade, 

embora regulados pelo Direito90.  

 

   A vontade passa a ser entendida como derivação do ordenamento jurídico, 

isto é, do direito objetivo, expressão da superioridade dos interesses coletivos e que lhe 

serve de fundamento de validade, conformando-lhe a esfera de atuação. A esse propósito, 

não mais se fala em declaração de vontade no sentido puramente psicológico e livre, 

ganhando a questão contornos objetivos e concretos. Não mais prevalece a vontade interna 

do indivíduo, mas sim, aquela exteriorizada, se e enquanto positivamente valorada pelo 

ordenamento jurídico, hipótese em que será tida como merecedora de tutela jurídica91. 

                                             
88 MORSELLO, Marco Fábio. Op. cit., p. 9-14. 
89 PRATA, Ana. Op. cit., p. 23. 
90 MORSELLO, Marco Fábio. Op. cit., p. 13. 
91 "Tendo como ponto de referência uma teoria do negócio jurídico inicialmente marcada, de modo 
dominante, pelo dogma da vontade, assinala-se, com aquele conceito, uma tendência evolutiva em que os 
parâmetros de valoração, em vários aspectos da disciplina negocial (critérios e limites do negócio, 
interpretação, tratamento das patologias etc.) se desprendem da vontade real do declarante, dando relevo a 
certos elementos exteriormente recognoscíveis. Os efeitos produzidos não correspondem necessariamente aos 
que foram queridos, mas sim, aos que se amoldam ao significado objetivo da conduta declarativa, ao sentido 
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   A autonomia privada não constitui um poder ilimitado, tampouco um fim 

em si mesmo. Trata-se de um âmbito de liberdade atribuído aos particulares pelo 

ordenamento jurídico e que empresta efeitos jurídicos àquelas manifestações por meio das 

quais se veiculam interesses legítimos merecedores da tutela jurídica. Nas palavras de 

Fernando Noronha,  

 

"... liberdade de as pessoas regularem através de contratos, ou mesmo de 
negócios jurídicos unilaterais, quando possíveis, os seus interesses, em especial 
quanto à produção e à distribuição de bens e serviços. (...) é a possibilidade, 
oferecida e assegurada aos particulares, de regularem suas relações mútuas 
dentro de determinados limites por meio de negócios jurídicos, em especial 
mediante contratos" 92. 

 

   Como destaca Luigi Ferri, atribuir à autonomia privada o caráter de poder 

ilimitado e soberano, tal como se pretendeu por ocasião do reinado da autonomia da 

vontade, implicaria em um óbice insuperável: admitir-se a existência de negócios jurídicos 

fora da sociedade organizada, isto é, no estado de natureza. São suas as palavras: 

 

"No negamos que el filósofo o el iusnaturalista puedan concebir, por el 
contrario, el negocio y, en particular, el contrato, fuera de una sociedad 
organizada; es decir, puedan, como von Hippel, plantearse el problema de la 
fuerza vinculante del contrato im Naturstande. Pero se trata precisamente de un 
problema filosófico o iusnaturalista y no de un problema propio de la ciencia 
jurídica. Para el jurista no existen negocios im Naturstande. 
(...) 
Precisamente, como se ha hecho notar con acierto, la ciencia del derecho 
distingue de la filosofía en que considera como objeto de estudio los diversos 
ordenamientos jurídicos desde el punto de vista de su valor positivo y, en 
consecuencia, no puede considerar al negocio jurídico más que en el marco de 
una sociedad jurídicamente organizada."93 

 

   A superação da noção de autonomia da vontade pela de autonomia privada 

não implica, de maneira nenhuma, a aniquilação da liberdade individual. Muito pelo 

contrário, a liberdade individual, expressão jurídica da livre-iniciativa econômica, de índole 

                                                                                                                                       
que lhe é justificadamente atribuído por um declaratório razoável (dotado do zelo, capacidade de 
entendimento e de avaliação normais), em face dos seus termos e das circunstâncias que a rodeiam." 
(RIBEIRO, Joaquim de Sousa. O problema do contrato: as cláusulas contratuais gerais e o princípio da 
liberdade contratual. Coimbra: Livraria Almedina, 1999, p. 243.)  
92NORONHA, Fernando.  Op. cit., p. 115. 
93 FERRI, Luigi. Op. cit. , p. 121-122. 
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constitucional94, imprescindível para o desenvolvimento da vida em sociedade e da própria 

senda econômica, recebe mais intensa tutela jurídica, com vistas a evitar a imposição da 

vontade do mais forte ao mais fraco, prezando, por isso, pela liberdade de todos. Existe uma 

mudança de perspectiva, voltada à tutela mais eficaz das liberdades individuais, inclusive a 

liberdade de contratar, abandonando-se os controles fundados em conceitos meramente 

formais e abstratos, desapegados da realidade e das circunstâncias concretas de cada 

indivíduo. 

 

   Vale lembrar, por fim, que a vontade individual e os interesses privados não 

deixaram de ter relevância. A primeira não deixou de exercer a força vinculante, desde que 

validamente manifestada e tendente à formação de negócios alinhados à pauta axiológica 

vigente no ordenamento. É o que lembra Clóvis do Couto e Silva: 

 

"Não se conclua, porém, que a vontade foi relegada a segundo plano. 
Ela continua a ocupar lugar de relevo dentro da ordem jurídica privada, mas, a 
seu lado, a dogmática moderna admite a juridicização de certos interesses, em 
cujo núcleo não se manifesta o aspecto volitivo. Da vontade e desses interesses 
juridicamente valorizados dever-se-ão deduzir as regras que formam a 
dogmática atual."95 

 

   Numa sociedade massificada, marcada pela concentração do poder 

econômico nas figuras dos grandes grupos e das grandes corporações, na qual os contratos 

padronizados inundam a prática comercial, não se pode mais relegar a tutela jurídica à mera 

garantia da liberdade absoluta das partes, à moda do laissez-faire, laissez-passer, pois estas 

dificilmente encontram-se materialmente igualadas para negociar. Sustentar que igualdade 

decorre tout court da racionalidade humana significa fechar os olhos às naturais diferenças 

entre as pessoas e suas circunstâncias. 

 

1.3. CLÁUSULAS GERAIS E ABERTURA DO SISTEMA 

 

  É comum afirmar-se que as cláusulas gerais são instrumentos de abertura do 

sistema jurídico; que permitem a constante atualização desse sistema, sem que seja 

                                             
94 Vide arts. 1º, inc. IV, 3º, inc. I e 170, caput. 
95 COUTO E SILVA, Clóvis do. A obrigação como processo. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2007, p. 31. 
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necessária a mudança literal do texto normativo, eis que sofrem a influência de princípios 

e valores que acompanham a evolução social. No entanto, para que se tenha a perfeita 

noção da medida dos impactos provocados no sistema jurídico pela inserção das cláusulas 

gerais e, daí, analisar aquelas que influenciam a autonomia privada, impende lançar luzes 

sobre o conceito de sistema para a Ciência do Direito, bem como sobre a distinção entre 

sistema aberto e sistema fechado. 

 

  Para tanto, é mister, de início, relembrar a aguda constatação de Norberto 

Bobbio que, ao propor o estudo do direito não mais com base na norma jurídica, como se 

propuseram inúmeros juristas, mas sob o prisma do ordenamento jurídico, justifica que "as 

normas jurídicas nunca existem isoladamente, mas sempre em um contexto de normas 

com relações particulares entre si. (...) Esse contexto de normas costuma ser chamado de 

'ordenamento"96. No mesmo sentido, Luigi Ferri97 assevera que  

 

"De la relación jurídica al ordenamiento jurídico, a la organización social, el 
paso es corto. En la realidad histórica, no encontramos relaciones sueltas o 
normas jurídicas sueltas, sino un conjunto de relaciones coordinadas en 
complejas organizaciones sociales, y, por lo tanto, una serie de normas que 
forman un sistema, esto es, una ensambladura unitaria y homogénea." 

 

  Para Bobbio, tal é a importância do assunto ora analisado que a definição de 

Direito não se põe de forma satisfatória senão quando colocada sob a perspectiva do 

ordenamento jurídico98. O jusfilósofo italiano prossegue esclarecendo a importância da 

teoria da instituição, de que foi expoente outro autor italiano, Santi Romano. São suas as 

palavras: 

 

"A nosso ver, a teoria da instituição teve o grande mérito de pôr em relevo o fato 
de que se pode falar em Direito somente onde haja um complexo de normas 
formando um ordenamento e que, portanto, o Direito não é norma, mas um 
conjunto coordenado de normas, sendo evidente que uma norma jurídica não se 
encontra jamais só, mas está ligada a outras normas com as quais forma um 
sistema normativo."99 

 

                                             
96 BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. Trad. Maria Celeste Cordeiro Leite dos Santos,10. 
ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1999, p. 19. 
97 FERRI, Luigi. Op. cit., p. 248. 
98 BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento... Op. cit., p. 22. 
99 BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento... Op. cit., p. 21. 
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  Concorde-se ou não com as conclusões da teoria da instituição100, o certo é 

que, como destaca Norberto Bobbio, tal teoria teve o mérito de colocar em perspectiva a 

relevância do estudo do ordenamento jurídico, isto é, do agrupamento das normas 

jurídicas e das formas de articulação e interação entre elas. 

 

  Até mesmo Hans Kelsen, autor paradigmático do século XX, após estudar 

detidamente a norma jurídica e seus problemas, em sua conhecida "Teoria Pura do 

Direito" (na qual o conceito de sistema ocupa posição de pequeno destaque), dedicou-se 

proficuamente ao tema em sua obra mais completa, a "Teoria Geral do Direito e do 

Estado", sob a rubrica da "Nomodinâmica"101. 

 

1.3.1. FECHAMENTO E ABERTURA DO SISTEMA JURÍDICO 

 

   Entretanto, a tarefa não se mostra fácil. Claus-Wilhelm Canaris, reconhecida 

autoridade no que tange ao pensamento sistemático aplicado à Ciência do Direito, classifica 

o significado da ideia de sistema para tal ciência como um dos temas mais intrincados da 

metodologia jurídica, elencando posições antagônicas, desde aqueles que, como Sauer, 

condicionam o conhecimento e a cultura à abordagem sistemática, até àqueles que, como 

Nietzsche, consideram o sistema uma falha na consecução do Direito, ou Viehweg, para 

quem a tópica representa a verdadeira vocação do saber jurídico, negando o caráter 

sistemático do Direito102. Se, porém, não é fácil, a questão não pode deixar de ser 

enfrentada, pois, como lembra Karl Larenz103,  

 

"As normas jurídicas (...) não estão desligadas umas das outras, mas estão numa 
conexão multímoda umas com as outras. (...) O ordenamento jurídico, no seu 
conjunto, ou pelo menos grande parte dele, está subordinado a determinadas 
idéias jurídicas directivas, princípios ou pautas gerais de valoração, a alguns 
dos quais cabe hoje o escalão de Direito Constitucional. (...) A descoberta das 

                                             
100 O próprio Norberto Bobbio apresenta sérias ressalvas à aludida teoria, principalmente voltadas à pretensão 
de seus defensores de substituir a teoria normativa pela teoria da instituição. Ver, a respeito, BOBBIO, 
Norberto. Teoria da norma... Op. cit., p. 35-38. 
101 A nomenclatura utilizada por Kelsen é alvo da crítica de Norberto Bobbio, que a considera "infeliz". 
BOBBIO, Norberto.  Teoria do ordenamento... Op. cit., p. 21. 
102CANARIS, Claus-Wilhelm. Pensamento Sistemático e conceito de sistema na ciência do direito. Trad. A. 
Menezes Cordeiro. 3. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002.,  p. 5-7. 
103 LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito, 3. ed. Trad. José Lamego, Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 1996, p. 621-622. 
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conexões de sentido em que as normas e regulações particulares se encontram 
entre si e com os princípios directivos do ordenamento jurídico, e a sua 
exposição de um modo ordenado, que possibilite a visão de conjunto - quer 
dizer, na forma de um sistema - é uma das tarefas mais importantes da 
Jurisprudência científica." 

 

   De outro lado, há quem critique severamente as tendências sistematizadoras 

na Ciência do Direito, como o faz Francisco Amaral, para quem "A época atual já não é 

própria para a sistematização e as grandes sínteses, mas sim para a análise crítica e a 

desconstrução dos sistemas vigentes, sob a égide de princípios jurídicos vigentes, sob a 

égide de princípios jurídicos que dão maior eficácia, garantia e legitimidade à matéria 

privada." 104 

 

   Apresenta-se vez mais o imanente conflito entre segurança e flexibilidade 

no Direito. A crítica à sistematização dirigida por Francisco Amaral e muitos outros tem 

como fundamento o fato de que o Direito assim formatado não seria capaz de prover novas 

e adequadas estruturas de resposta, capazes de assegurar a realização da justiça e da 

segurança, em uma sociedade em rápido processo de mudança105.  

 

   Entretanto, será necessário abandonar o pensamento sistemático para 

conseguir construir "estruturas jurídicas de respostas adequadas"? Crê-se que não. A 

questão assenta, antes, na conceituação de sistema, na distinção acurada entre sistema 

aberto e sistema fechado e na pouca atenção dada aos críticos da sistematização ao sistema 

aberto. Deveras, como anota Morsello, a evolução social tornou inviável a figura do sistema 

fechado106. Não eliminou, contudo,  a utilidade e os benefícios da noção de sistema para a 

Ciência do Direito. 

 

   Diversos são os conceitos gerais de sistema existentes na literatura 

específica. Como elenca Claus-Wilhelm Canaris, a noção fundamental ainda vem da 

doutrina de Kant, que caracterizou o sistema como uma unidade, sob uma ideia de 

                                             
104 AMARAL, Francisco. O direito civil na pós-modernidade. In: FIÚZA, César et al. (Org.). Direito Civil: 
Atualidades.. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 63. 
105 Idem, ibidem. 
106 MORSELLO, Marco Fábio. Op. cit., p. 7. 



41 
 

 

conhecimentos variados, um conjunto de conhecimentos ordenado segundo princípios107. 

Ainda segundo o próprio Canaris, sistema é "ordem axiológica ou teleológica de princípios 

gerais de Direito, na qual o elemento de adequação valorativa se dirige mais à 

característica de ordem teleológica e o da unidade interna à característica dos princípios 

gerais" 108. Para Custódio Miranda, sistema significa  

 

"um conjunto articulado de elementos que se integram e se coimplicam numa 
relação de coesão e de harmonia, de modo tal que o todo só pode ser entendido 
pela consideração das partes que o formam e estas são indispensáveis para a 
própria subsistência do conjunto".109 

 

   Inúmeras outras definições poderiam ser citadas110, o que, no entanto, 

fugiria ao escopo do presente trabalho. Importa notar que, por mais diversos que sejam os 

termos empregados, dois elementos são constantes em todas as definições, as quais 

informam em maior ou menor grau: unidade e ordenação, as quais estão em estrita relação, 

mas podem e devem ser diferenciadas111. 

 

   A exigência de ordem deriva diretamente do postulado da Justiça de tratar 

igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na exata medida de suas desigualdades, 

ao qual estão adstritos tanto o juiz quanto o legislador, que devem retomar os valores 

encontrados, pensando-os até o fim, aplicando-os em todas as suas consequências 

singulares, afastando-os apenas mediante ponderadas razões materiais. Por isso, diz-se que 

devem agir com adequação, expressão da ordem no sistema de Direito112 e tributário do 

princípio da igualdade. 

 

   A seu turno, a unidade também é pressuposto lógico da noção de sistema. 

No sentido negativo, constitui desmembramento do princípio da igualdade, porquanto visa 

a evitar a existência de contradições, tal como ocorre com a adequação. No sentido 

positivo, expressa a tendência generalizadora ínsita à noção de Justiça, que pressupõe a 

                                             
107 CANARIS, Claus-Wilhelm. Op. cit., p. 9-10. 
108 Idem, ibidem, p. 77-78. 
109 Teoria geral do direito privado. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 62. 
110 Um extenso rol de definições de sistema na Ciência do Direito pode ser encontrado em CANARIS, Claus-
Wilhelm, Op. cit., p. 9-11. 
111 Idem, ibidem, p. 12. 
112Idem, ibidem, p. 18. 
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superação de aspectos pontuais e relevantes ao caso concreto, em favor de poucos 

princípios abstratos e gerais, verdadeiros pontos cardeais. Com isso, tem-se a garantia de 

que, tanto quanto possível, a ordem do Direito não se perca em valores singulares 

desconexos113. 

 

   Apontando na mesma direção, Karl Larenz, ao discorrer sobre o 

papel do sistema na Ciência do Direito, 114 anota que "A sua função  é justificar, 

subordinando-as à ideia de Direito, as decisões de valor que subjazem às normas, unificá-

las, e, deste modo, excluir na medida do possível as contradições de valoração."  Ainda na 

doutrina alemã, Karl Engisch115, comentando a célebre frase de Stammler, segundo quem 

aquele que aplica um artigo do código aplica todo o código, embora a considere exagerada, 

reconhece a veracidade da tese, ainda que com a devida mitigação: 

 

"Podemos considerar esta tese como um pequeno exagero. Todavia, ela põe em 
evidência a unidade da ordem jurídica, a qual no nosso contexto se traduz em 
que as premissas maiores jurídicas têm de ser elaboradas a partir da 
consideração de todo o Código e, mais ainda, socorrendo-nos também de outros 
Códigos ou leis. Subentendemos que as regras de um ordenamento contêm um 
complexo homogéneo e harmonicamente solidário de pensamentos jurídicos." 

 

   Dos posicionamentos acima colacionados extrai-se que não prospera a 

crítica simplista de que o único valor consagrado pelo pensamento sistemático seria a 

segurança jurídica. Não se nega que a sistematização do pensamento científico possa 

outorgar maior segurança ao conhecimento em qualquer âmbito. No entanto, também os 

valores de justiça e igualdade estão albergados no seio da construção teórica que justifica o 

pensamento sistemático. 

 

   Tal como trabalhada na doutrina francesa do século XIX, a noção de sistema 

consolidou-se em torno do sistema fechado, hermético, calcado no legalismo exacerbado. A 

única fonte do Direito era a lei, emanada do Estado, proveniente de um processo legislativo 

previamente estabelecido. 

                                             
113 Idem, ibidem , p. 20-21. 
114 LARENZ, Karl. Op. cit., p. 621. 
115 ENGISCH, Karl. Introdução ao pensamento jurídico. Trad. João Baptista Machado,8. ed. Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, 2001, p. 118. 
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   O Direito era, assim, reduzido à lei, como decorrência de um processo 

histórico cujas razões já foram oportunamente declinadas e exploradas. O ordenamento 

jurídico, assim centrado na lei, era tido como completo, isto é, o legislador onisciente 

previa todas as hipóteses passíveis de serem verificadas na sociedade. Prestigiou-se o assim 

chamado dogma da completude. 

 

   O resultado maior dessa ideologia e dessa teoria jurídica foi, como já 

abordado, o Code Napoléon, eixo central do direito civil daquele país, de um ordenamento 

em que não havia poder maior do que o da lei. 

 

   No sistema fechado, remonta-se à noção de monismo jurídico: a lei é a única 

fonte de produção jurídica e de que todas as outras fontes dependem e são derivadas. Os 

juízes, aplicadores da norma, em tal sistema, são apenas boca da lei; exegetas que não 

podem extrair nenhum significado do texto normativo senão aquele literalmente impresso 

no diploma aplicado. 

 

   No Brasil, apesar de o Código Civil de 1916 ter seguido a orientação dos 

pandectistas alemães, responsáveis pela gestação do BGB, a sua interpretação foi 

impulsionada desde cedo pela doutrina francesa116  da Escola da Exegese, o que acabou por 

emprestar ao direito civil brasileiro contornos de um sistema verdadeiramente fechado, com 

todas as suas características (descrições de situações-tipo, uso de enumerações taxativas, 

remissões, ficções, presunções etc.). Tal afirmação é comprovada por Reinhard 

Zimmermann, para quem as cláusulas gerais contidas no BGB constituem meios pelos 

quais se procura, no contexto do citado diploma, alcançar o equilíbrio entre estabilidade 

doutrinária e flexibilidade117. O autor destaca que tal instrumento legislativo instituiu os 

fundamentos pelos quais cortes e doutrinadores puderam, em cooperação, trazer à vida as 

                                             
116 Para o aprofundamento da importância da influência do Direito Francês nos Séculos XVIII e XIX, vide 
GILISSEN, John. Introdução histórica ao Direito. Trad. A. M. Hespanha e L. M. Macaísta Malheiros. 2. ed. 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1995, p. 15 e segs. 
117 ZIMMERMANN, Reinhard. The New German law of Obligations: historical and comparative 
perspectives. 1. ed., Reimpr. Oxford: Oxford University Press, 2010, p. 24. 
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letras da lei, interpretando e desenvolvendo os enunciados normativos e adaptando-os a 

novas circunstâncias118. 

 

   Há, a esse respeito, outra noção de sistema que em muito diverge dessa 

acima exposta e que já se pode delinear a partir dessa rápida referência ao processo de 

desenvolvimento da percepção dos operadores alemães do Direito com relação ao BGB. 

Trata-se do sistema aberto, ao qual Custódio Miranda se refere anotando119: 

 

"... o ordenamento jurídico não pode ser considerado um universo encerrado em 
si mesmo por um processo lógico-formal, no qual as soluções para a infinidade 
e a variedade dos casos da vida, com a sua complexidade e a rapidez das 
transformações que se processam no seio da comunidade social, que desafiam o 
legislador que já não é capaz de prevê-las e muito menos de lhe dar solução 
adequada, nas moras jurídicas, cuja profusão acaba também por agravar o 
problema. Por outro lado, entende-se que a função judicante não se limita a 
resolver as situações concretas a partir de uma operação de mera subsunção 
delas às fattispecies abstratamente previstas nas normas legais, competindo ao 
juiz não apenas aplicar a lei, mas realizar os valores consagrados no 
ordenamento na resolução dos conflitos de interesses, no seu elevado mister de 
declarar o direito". 

 

   O sistema aberto, como se viu, afasta-se do chamado monismo legal, 

permitindo que valores e pautas socialmente aceitos informem o ordenamento e o 

mantenham constantemente atualizado, sem que nem mesmo uma vírgula seja alterada da 

literalidade do texto normativo. 

 

   Como bem colocado pelo Relator do então Projeto 634-B/75, 

Senador Josaphat Marinho120, o sistema abeto deve ser entendido com "espírito isento de 

dogmatismo, antes aberto a imprimir clareza, segurança e flexibilidade ao sistema em 

construção, e portanto adequado a recolher e regular mudanças e criações 

supervenientes". 

 

   Exemplos típicos dos expedientes ou técnicas empregadas para caracterizar 

o sistema aberto são os conceitos indeterminados e as cláusulas gerais, que serão objeto de 

abordagem em momento oportuno, bem como os elencos meramente exemplificativos e os 
                                             
118Idem, ibidem, p. 24-25. 
119 MIRANDA, Custódio. Op. cit., p. 62. 
120 Item 26 do parecer final do relator ao Projeto de Código Civil, disponível no site < www.senado.gov.br>. 
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métodos casuísticos, todos eles prodigamente empregados pelo legislador do Código Civil 

de 2002. 

 

   Como lembra Claus-Wilhelm Canaris, a distinção entre sistema fechado e 

sistema aberto pode remontar ao contraste entre uma ordem casuística e apoiada na 

jurisprudência e uma ordem calcada na ideia da codificação, hipótese em que, segundo o 

Professor da Universidade de Munique, o ordenamento alemão constituiria um sistema 

fechado. 

 

  Pode, por outro lado, remontar à questão da incompletude, à capacidade de 

evolução de modificação do sistema, critério pelo qual o ordenamento alemão 

caracterizaria, sem dúvida, um sistema aberto. Aliás, não seria necessário dizer mais, 

quando se constata que toda a doutrina da boa-fé objetiva surgiu a partir dos lacônicos 

textos dos §§ 157 e 242 do BGB. 

 

  Ao distinguir o sistema aberto do sistema fechado, emprega-se com maior 

rigor e eficácia o segundo critério. Não é preciso abandonar a ideia da codificação para se 

obter um conjunto aberto de normas, aptas a serem relidas e reinterpretadas à luz de 

valores e princípios surgidos por conta da evolução social constante e acelerada. É o que 

sustenta Canaris ao afirmar que o Direito positivo, ainda quando descansar sobre a ideia 

da codificação, é notoriamente suscetível de aperfeiçoamento121. 

 

  No sistema aberto, o reconhecimento da incompletude do sistema implica, a 

seu turno, a provisoriedade do conhecimento científico. O sistema é, assim, não mais que 

um projeto de sistema, representando a realidade do conhecimento científico no momento 

em que representado. Enquanto houver a possibilidade de reelaboração científica e 

progresso, será possível sustentar o caráter não definitivo do sistema aberto. Daí afirmar-

se que o sistema aberto adquire o caráter de historicidade. 

 

   Ademais, como lembra Canaris122, 

                                             
121 CANARIS, Claus-Wilhelm . Op. cit., p. 107. 
122Idem, ibidem, p. 109. 
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"À abertura como incompletude (sic) do conhecimento científico acresce assim a 
abertura como modificabilidade da própria ordem jurídica, Ambas as formas de 
abertura são essencialmente próprias do sistema jurídico e nada seria mais 
errado do que utilizar a abertura do sistema como objecção contra o significado 
da formação do sistema na Ciência do Direito, ou, até, caracterizar um sistema 
aberto como uma contradição em si." 

 

   Judith Martins-Costa, em obra na qual analisa a influência do culturalismo 

de Miguel Reale sobre a conformação do Código Civil, afirma que  

 

"... a presença de uma Parte Geral significa a ausência de 'paredes internas', de 
modo que muito mais facilmente permite operar o que a doutrina alemã chama 
de 'sistema móvel', isto é, aquele em que a solução prevista para determinado 
setor pode ser utilizada, se assim parecer útil e conveniente, para regular outro 
instituto, para o qual originalmente não havia sido pensada"123. 

 

   De todo o exposto, vê-se que a ideia de sistema na Ciência do Direito não 

age necessariamente como um fator de enrijecimento e engessamento das normas. 

 

   Essa consequência alardeada por doutrinadores simpáticos ao fim da 

sistematização e das codificações seria verdadeira apenas se a hipótese de trabalho 

consistisse em um sistema fechado, se a diretriz sistemática equivalesse à ideia de sistema 

formada a partir do jusracionalismo, com traços de um abstrato modelo geométrico124. 

 

   A crítica endereçada ao pensamento sistemático considera apenas o sistema 

fechado, desconsiderando a evolução e a releitura dos conceitos e as suas visões 

contemporâneas na Ciência do Direito. Assim como o conceito atual de código não 

corresponde ao conceito dominante na França do século XIX, dominado pela pretensão de 

plenitude lógica e completude legislativa125, o sistema formado a partir da Constituição 

Federal e do Código Civil não possui caráter hermético ou totalitário. Trata-se do sistema 

aberto a atualizações e modificações constantes sem que, para isso, seja necessária a 

intervenção do legislador. Esse sistema se afigura capaz de, como almeja Francisco Amaral 

                                             
123 MARTINS-COSTA, Judith. Direito e cultura: Entre as veredas da existência e da história. In: MARTINS-
COSTA, Judith; BRANCO, Gerson Luiz Carlos. Diretrizes teóricas do novo Código Civil brasileiro. São 
Paulo: Saraiva, 2002, p. 96. 
124 Idem, ibidem., p. 110. 
125 Idem, ibidem, p. 116. 
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em trecho já citado, fornecer "estruturas jurídicas de resposta" adequadas a uma sociedade 

em veloz e constante mutação. 

 

   Aliás, como coloca Canaris, cuja explanação serviu de guia seguro para o 

enfrentamento dessa matéria, não se justifica colocar em dúvida a capacidade da ideia de 

sistema para a ciência do Direito. Às especialidades do objeto devem corresponder as 

especialidades do conceito de sistema e um sistema em mudança permanente é tão 

imaginável como uma unidade de sentido duradouramente modificável126. 

 

   A Constituição Federal e o Código Civil, complementados pela legislação 

esparsa, constituem a espinha dorsal do sistema de direito privado brasileiro, do qual se 

pode dizer tratar-se de um sistema aberto, caracterizado pelo recurso às cláusulas gerais e 

aos conceitos legais indeterminados, apto a incorporar127 valores reinantes na sociedade e a 

adaptar-se a novas realidades sem requerer alterações legislativas, bem como a adaptar-se 

às circunstâncias de cada caso concreto, a fim de propiciar ao intérprete a solução mais 

justa e adequada. 

 

1.3.2. CONCEITO, ESTRUTURA E FUNÇÕES DESEMPENHADAS DAS CLÁUSULAS GERAIS 

 

   Uma das formas -- certamente uma das mais prolíficas -- de propiciar a 

abertura do sistema consiste no emprego das chamadas cláusulas gerais. A expressão 

costuma designar, a um só tempo, uma técnica (pouco homogênea) de legislar mediante 

normas jurídicas de textura fluida ou incompleta quanto essas próprias normas jurídicas128. 

Interessa, no presente tópico, o estudo das cláusulas gerais como espécies normativas, isto 

é, como produto de uma determinada técnica legislativa. 

 

   A promulgação do Código Civil/2002 gerou extenso debate sobre o 

emprego de técnica legislativa inovadora, em termos de legislação civil pátria. As cláusulas 

                                             
126 Idem, ibidem, p. 110-111. 
127 Idem, ibidem, p. 117. 
128 MARTINS-COSTA, Judith. Cláusulas gerais: um ensaio de qualificação. In: COSTA, José Augusto 
Fontoura; ANDRADE, José Maria Arruda de; MATSUO, Alexandre Mery Hansen (Org.). Direito: teoria e 
experiência − Estudos em homenagem a Eros Roberto Grau. São Paulo: Malheiros, 2013, t. 2, p. 994. 
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gerais ganharam notoriedade, aflorando intensos debates em torno do tema. Mas, afinal, o 

que são cláusulas gerais? Várias são as definições encontradas na literatura pátria. 

Inicialmente, pode-se destacar o trabalho de Nery e Nery129, para quem cláusulas gerais são 

 

“normas orientadoras sob forma de diretrizes, dirigidas precipuamente ao Juiz, 
vinculando-o ao mesmo tempo em que lhe dão liberdade para decidir. São 
formulações contidas na lei, de caráter significativamente genérico e abstrato, 
cujos valores devem ser preenchidos pelo juiz, autorizado para assim agir em 
decorrência da formulação legal da própria cláusula geral, que tem natureza de 
diretriz”. 

 

   Já para Alberto Gosson Jorge Júnior130, em monografia sobre o tema, 

cláusulas gerais são  

 

“normas jurídicas, originadas de um processo legislativo constitucionalmente 
previsto, que as posiciona na categoria formal de leis, dotadas de uma função 
peculiar, diferenciada das demais normas, por carregarem uma amplitude 
semântica ou valorativa maior do que a generalidade das disposições 
normativas”. 

 

   Por fim, uma das maiores cultoras do estudo das cláusulas gerais na doutrina 

brasileira, Judith Martins-Costa131, escreve: 

 

"Do ponto de vista da técnica legislativa, a cláusula geral constitui uma 
disposição normativa que utiliza, no seu enunciado, uma linguagem de tessitura 
intencionalmente 'aberta', 'fluida' ou 'vaga', caracterizando-se pela ampla 
extensão de seu campo semântico. Essa disposição é dirigida ao juiz de modo a 

                                             
129NERY JR., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Novo Código Civil e legislação extravagante 
anotados. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 6. 
130 JORGE JÚNIOR, Alberto Gosson. Cláusulas gerais no novo Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 
22.  
131 MARTINS-COSTA, Judith. O direito privado como um "sistema em construção" − As cláusulas gerais no 
projeto de Código Civil brasileiro",  RT  753, p. 29. Em texto posterior sobre o tema, a autora aprofunda sua 
caracterização, nos seguintes termos: "Nesses dispositivos [refere-se aos arts. 187, 421, 422, 884 e 949 do 
Código Civil como exemplos de cláusulas gerais] não se detalham nem se definem o que sejam boa-fé, bons 
costumes, função social, ou enriquecimento sem justa causa, nem se especifica quais serão as 'outras 
reparações' devidas em caso de homicídio. Em todos os casos o texto apresenta termos e expressões carecidas 
de determinação ('conceitos vagos'). Em alguns, não estão sequer atreladas as consequências jurídicas 
correspondentes; em outros, estas vêm indicadas de modo amplo, quando a lei alude à restituição do 
'injustamente auferido'. São estas, justamente, as cláusulas gerais em sentido próprio ou estrito, que se 
distinguem, no gênero 'normas vagas' porque, além da prescrição ser vaga na hipótese também o é na 
consequência. É possível, portanto, caracterizar a cláusula geral (em sentido estrito) como espécie prescritiva 
dotada de uma dupla indeterminação: na hipótese e na consequência. Por esta razão, por via de uma cláusula 
geral, parte da tarefa reservada ao legislador é transferida ao intérprete que recebe por delegação realizar as 
escolhas e plantar as soluções que o legislador não quis ou não pode exercer." (MARTINS-COSTA, Judith. 
Cláusulas gerais: um ensaio... Op. cit., p. 999.). 
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conferir-lhe um mandato (ou competência) para que, à vista dos casos 
concretos, crie, complemente ou desenvolva normas jurídicas, mediante o 
reenvio para elementos cuja concretização pode estar fora do sistema." 

 

   Os conceitos acima transcritos são suficientes para revelar os traços mais 

relevantes das cláusulas gerais. Em primeiro lugar, trata-se de efetivas normas jurídicas, 

constituídas pela previsão abstrata de uma hipótese e uma consequência, mediadas por uma 

modalidade disjuntiva de dever ser. 

 

   Como normas jurídicas, são fontes criadoras de deveres e obrigações, 

voltadas principalmente ao juiz, a quem compete preencher os vazios de sua moldura com 

respeito à pauta axiológica vigente e às circunstâncias do caso concreto, mas de 

observância obrigatória por todos aqueles sujeitos à sua incidência. 

 

   As cláusulas gerais caracterizam-se pela sua generalidade, tanto na hipótese 

abstratamente prevista quanto na descrição das consequências, o que as difere dos simples 

conceitos legais indeterminados132. A norma de conduta, como se sabe, é composta da 

previsão de uma hipótese abstrata ligada a uma consequência por meio de um elemento 

deontológico (proibição, permissão ou faculdade). A seu turno, o conceito é apenas uma 

palavra ou conjunto de palavras que dá sentido a um signo. Judith Martins-Costa133 

endereça a questão da estrutura típica das cláusulas gerais enquanto normas jurídicas, 

escrevendo: 

 

"Seja qual for o tipo da cláusula geral, o que fundamentalmente a caracteriza é 
a sua peculiar estrutura normativa, isto é, o modo que conjuga a previsão ou 
hipótese normativa com as conseqüências jurídicas (efeitos, estatuição) que lhe 
são correlatas." 

 

   As cláusulas gerais destacam-se exatamente pelo fato de, embora mantendo 

a estrutura normativa -- previsão abstrata da hipótese aliada ao consequente pelo elemento 

                                             
132 Como se verá no tópico seguinte, a expressão "conceitos jurídicos indeterminados" constitui uma 
imprecisão, eis que o conceito vem sempre delimitado. Em verdade, a imprecisão manifesta-se no termo, 
signo linguístico do conceito, em decorrência da amplitude léxica. Portanto, mais correto falar-se em 
conceitos jurídicos expressados por termos indeterminados. Utiliza-se, contudo, a expressão corrente na 
doutrina  − conceitos jurídicos indeterminados  − como expressão elíptica daquela mais correta, sem prejuízo 
da qualidade do sentido manifestado. 
133 MARTINS-COSTA, Judith. O direito privado como um sistema em construção...  Op. cit., p. 31. 
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deontológico -- possuírem amplitude semântica tanto na hipótese quanto na estatuição ou 

consequente. A nota característica da estrutura da cláusula geral é a forma especial de 

conjugação da hipótese normativa por conceitos vagos com a liberdade de estabelecimento 

das consequências advindas da aplicação da norma. Possuem a forma de normas 

parcialmente em branco, de textura normativa porosa, possibilitando o seu preenchimento 

por referências a princípios, valores e regras, de forma tal que o juiz, ao aplicar a norma, 

deve lançar mão de modelos de comportamento e pautas de valoração. 

 

   Ao descrever uma situação abstrata que justifique a sua incidência, a 

cláusula geral dá amplo espaço ao juiz para nela abarcar diversas hipóteses diferentes, 

submetendo a tratamento jurídico um amplo espectro de situações. No que tange à 

descrição do consequente, a cláusula geral também outorga um espaço para a atuação do 

julgador, que deverá estipular, no caso concreto e com base em princípios e valores 

socialmente aceitos, a solução mais adequada, isto é, a escolha ótima de acordo com a 

orientação do próprio ordenamento jurídico134. No exercício de tal mister, o juiz lança mão 

de princípios e valores jurídicos e metajurídicos, para preencher os espaços em branco 

deixados − acidental ou propositadamente − pelo legislador no texto legal. A abertura da 

norma 

 

"exige que o julgador seja reenviado a modelos de comportamento e a pautas de 
valoração que não estão descritos na própria cláusula geral (embora por ela 
sejam indicados), cabendo-lhe tanto formar normas de decisão vinculadas à 
concretização do valor, diretiva ou do padrão social prescritivamente 
reconhecido como arquétipo exemplar, quanto atribuir-lhe uma consequência 
jurídica"135. 

 

 Nesse proceder, o julgador deve observar certos critérios de aplicação, em 

especial a adstrição à delegação de que tributário para completamento dos espaços 

normativos intranormativos, o respeito às paultas de valoração indicadas seja em outras 

normas vigentes, seja no ambiente social em que se dá aplicação da norma136. Não existe 

amplitude irrestrita no trabalho interpretativo: o mandato atribuído ao intérprete constitui 

                                             
134 Para uma completa noção da estrutura da norma jurídica, ver BOBBIO, Norberto. Teoria da norma... Op. 
cit., KELSEN, Hans, Op. cit., DINIZ, Maria Helena. A ciência... Op. cit. e Conceito de norma jurídica como 
problema de essência. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2003. 
135 MARTINS-COSTA, Judith. Cláusula gerais: um ensaio... Op. cit., p. 1000. Destaque no original. 
136Idem, ibidem, p. 1000-1001. 
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um poder-dever, uma prerrogativa outorgada com a finalidade específica de garantir a 

observância dos princípios informadores do ordenamento jurídico e dos valores 

socialmente aceitos no preenchimento dos espaços normativos das cláusulas gerais. 

 

   A atividade do julgador intérprete, ao preencher a porosidade da norma 

veiculada por meio de cláusula geral, avizinha-se daquela destinada tipicamente do 

legislador, isto é, inovar o direito, completando a hipótese de incidência a partir de certos 

elementos colhidos e selecionados por meio do crítério de relevância jurídica posto na 

própria norma ou presente no sistema -- e determinando a sanção mais adequada. A decisão 

servirá, ademais, para pavimentar a construção de critérios racionais para solução de casos 

similares, permitindo, assim, a expansão (em certa medida) controlada do sistema137. 

 

   A esta altura, cabe um parênteses para anotar que a maleabilidade 

controlável introduzida no ordenamento jurídico propicia a abertura do ordenamento 

jurídico e amolda-se a ela, como uma das respostas do legislador ao processo de desgaste 

sofrido pelas codificações rígidas e seus traços típicos, tais como as enumerações taxativas 

e os raciocínios lógico-formais de tipo subsuntivo. Nesse sentido, a margem outorgada ao 

aplicador da norma para estabelecer as consequências dos atos jurídicos que se enquadrem 

em seus suportes fáticos releva ainda um outro traço decorrente da rigidez do sistema 

jurídico de inspiração liberal: a identificação entre ilicitude e responsabilidade civil, ou ato 

ilícito e dano. 

 

   Essa identificação "não deixava espaço nem à percepção dos variados 

casos em que ocorre o nascimento do dever de indenizar independentemente da prática de 

um ato ilícito, nem às hipóteses de ilicitude sem dano indenizável"138. Ou seja, tomando-se 

o dano como condição do ilícito, deixava-se no escuro a existência de outros ilícitos, a 

                                             
137 "É característico das cláusulas gerais que o seu preenchimento seja determinado apenas com a 
consideração do caso concreto. A cláusula geral tem, primariamente, função individualizadora, conduzindo 
ao 'direito do caso'. Secundariamente, permite a formação de instituições 'para responder aos novos fatos, 
exercendo um controle corretivo do direito estrito, ou enriquecedor do conteúdo da relação obrigacional, ou 
mesmo negativo em face do direito postulado pela outra parte." (Idem, ibidem,  p. 1007. Destaques no 
original). 
138 MARTINS-COSTA, Judith. Os avatares do abuso do direito e o rumo indicado pela boa-fé. In: 
DELGADO, Mário Luiz; ALVES, Jones Figueirêdo. Novo Código Civil: questões controvertidas −   parte 
geral do Código Civil. (Série grandes temas de direito privado.) São Paulo: Método, 2007, v. 6, p. 521. 
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demandar combate por meio de outras formas de tutela. Essa concepção põe em destaque a 

força do elemento patrimonialista na formação do pensamento jurídico liberal, pois a tutela 

jurídica resumia-se a precificar a lesão, mantendo livres de, em essência, os mecanismos do 

mercado e a sua lógica de funcionamento139, mesmo quando contrários a valores caros ao 

ordenamento. A relevância dada à questão partimonial era tal que a doutrina sequer 

cogitava aprofundar o estudo de remédios jurídicos mais adequados. 

 

   Encarregou-se o tempo de demonstrar a inadequação e a insuficiência dessa 

rigidez e dessa visão reducionista do fenômeno jurídico, fazendo surgir, no âmbito 

processual, uma onda de valorização das tutelas específicas, como se vê no art. 461140, do 

Código Buzaid, e no art 297141 da Lei n. 13.105/2015. No âmbito material, além da 

identificação da margem de atuação frente à vagueza semântica típica das cláusulas gerais, 

percebe-se também uma releitura da teoria dos atos ilícitos142, para o fim de resgatar a 

relevância das tutelas não ressarcitórias, ou ao menos não exclusivamente ressarcitórias, de 

                                             
139 Idem, ibidem,  p. 521-522. 
140 "Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz 
concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que 
assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.  
§ 1o A obrigação somente se converterá em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela 
específica ou a obtenção do resultado prático correspondente.  
§ 2o A indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa (art. 287). 
§ 3o Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento 
final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou mediante justificação prévia, citado o réu. A medida 
liminar poderá ser revogada ou modificada, a qualquer tempo, em decisão fundamentada. 
§ 4o O juiz poderá, na hipótese do parágrafo anterior ou na sentença, impor multa diária ao réu, 
independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando-lhe prazo 
razoável para o cumprimento do preceito. 
§ 5o Para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz, de 
ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias, tais como a imposição de multa por tempo de 
atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade 
nociva, se necessário com requisição de força policial. 
§ 6o O juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou 
insuficiente ou excessiva." 
141 "Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela 
provisória." 
142 BRAGA NETTO, Felipe Peixoto. Codificação ou interpretação? Os efeitos possíveis dos ilícitos civis. In: 
EHRHARDT JR., Marcos (Coord.). Os 10 anos do Código Civil: evolução e perspectivas. Belo Horizonte: 
Fórum, 2012, passim. O citado autor identifica a inadequação da identificação entre ilícito e responsabilidade 
civil, propondo uma releitura da teoria do ato ilícito a partir de uma unidade lógica − contrariedade objetiva à 
norma de conduta − mas não necessariamente monolítica, capaz de levar a um resultado apenas, isto é, a 
geração do dever de indenizar como consequência única e necessária do ato ilícito civil. Abraçando o 
paradigma contemporâneo da modernidade, retoma a distinção entre ilícitos invalidante, caducificante e 
indenizativo, como forma de melhor atender às necessidades de reação do ordenamento diante das demandas 
sociais que deve regular, superando a incômoda identificação da figura do ato ilícito com aquela de uma de 
suas possíveis eficácias, qual seja, o dever de indenizar. 
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modo a dotar o aplicador de ferramental multiforme, mais adequado à complexidade social 

contemporânea e à heterogeneidade que caracteriza o próprio ordenamento jurídico143. 

 

   Encerra-se o parêntese, então, retomando a classificação proposta por Judith 

Martins-Costa, segundo quem existem três tipos diversos de cláusulas gerais144: (i) 

restritivas, que delimitam ou restringem o âmbito de um conjunto de permissões advindas 

de regras ou princípios e das quais constitui exemplo a função social do contrato, que limita 

a liberdade contratual e a autonomia privada; (ii) regulativas, que disciplinam, com base em 

um princípio, hipóteses não previstas especificamente na lei, como é exemplo a disciplina 

da responsabilidade civil fundada no risco; e (iii) extensivas, que ampliam uma regulação 

jurídica mediante expressa remissão a princípios e regras de outros textos normativos, tais 

como acordos tratados internacionais, de que é exemplo o artigo 5º, § 2º, da Constituição 

Federal, que abre o elenco de direitos e garantias individuais àqueles que vierem a ser 

estipulados em tratados internacionais. 

 

   Utilizadas, como visto, como mecanismo de abertura do sistema, as 

cláusulas gerais exercem certas funções dentro de um ordenamento jurídico. A primeira e 

mais relevante dessas funções consiste justamente em aliviar a rigidez do sistema em que 

são empregadas. As cláusulas gerais, quando implicadas e exploradas em sua máxima 

dimensão normativa, permitem a constante atualização do sistema, mediante o 

preenchimento do espaço normativo que caracteriza a fluidez léxica dos enunciados e a 

concretização de conceitos legais indeterminados. Evita-se a ruptura do sistema pelo 

exaurimento da elasticidade da norma. 

 

   A segunda função atribuída às cláusulas gerais pode ser entendida como a 

possibilidade que oferecem de se compreender o moderno conceito de sistema. Isto porque 

viabilizam e harmonizam o trânsito e a migração de conceitos, princípios e valores entre a 

Constituição, o Código e a legislação esparsa. Com isso, permitem o rompimento do 

paradigma totalitarista do sistema codificado, centrado na ideia da lei como fonte única do 

Direito e no dogma da completude do ordenamento. O sistema passa a ser 

                                             
143 Idem, ibidem,  p. 363-366. 
144 MARTINS-COSTA, Judith. O direito privado... Op. cit., p. 31. 



54 
 

 

reconhecidamente incompleto mas completável, mediante o preenchimento dos espaços em 

branco deixados ao aplicador da lei. 

 

   A terceira função das cláusulas gerais consiste em permitir, num 

sistema jurídico de direito escrito e fundado na separação das funções estatais, a criação, 

pelo juiz, de normas jurídicas com alcance geral, por meio da fixação dos limites 

concretos da dimensão normativa das cláusulas gerais e pela firmação da ratio decidendi. 

 

   Como se abordou acima, ao aplicar uma norma vazada por meio de uma 

cláusula geral, o juiz é depositário de um mandato ou de uma delegação para, diante do 

caso concreto, criar, complementar, integrar ou desenvolver normas jurídicas, mediante o 

reenvio a elementos concretizáveis com recurso a princípios, valores e regras que podem 

estar dentro ou fora do ordenamento jurídico145. A abertura semântica outorga às cláusulas 

gerais uma dimensão normativa tal que faz com que não se encontrem no bojo de tais 

normas as respostas para todos os problemas da realidade. 

 

   No sistema aberto, recheado de cláusulas gerais, as respostas a todos os 

problemas da realidade, suscitados pela necessidade de aplicação do Direito ao caso 

concreto, são progressivamente construídas pela jurisprudência, a quem cabe, pouco a 

pouco, cristalizar e atualizar os valores e princípios socialmente aceitos, fixando, com base 

neles, a ratio decidendi em cada caso. 

 

   Tal assertiva leva inelutavelmente à quarta e última, mas não raro esquecida, 

função atribuível às cláusulas gerais: servir como referência para homogeneização da 

fundamentação das decisões judiciais, relacionando tais decisões aos casos precedentes. No 

exercício dessa função, as cláusulas gerais atuam como ponto de referência entre os 

diversos casos levados ao Judiciário146, para a formação de um catálogo de precedentes e, 

assim, reduzir a insegurança e a disparidade inerentes ao surgimento do direito a partir de 

casos concretos. 

                                             
145  Idem, ibidem, p. 29. 
146 Ou à decisão por meio de mecanismos alternativos ou consensuais, tais como arbitragem, expert 
determination, dispute boards etc. 
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   Embora tal evolução possa ocorrer também por meio da aplicação do direito 

ao caso concreto a partir de princípios, isto é, mesmo à míngua das cláusulas gerais, a 

verdade é que a presença dessas espécies normativas favorece o processo, tornando-o mais 

racional e eficaz, como lembra Judith Martins-Costa: 

 

"Na inexistência de uma cláusula geral que funcione como o ponto de referência 
e de conexão entre os diversos casos levados à apreciação judicial, o exame 
concreto dos casos precedentes - essencial para a pesquisa jurisprudencial 
acerca da operatividade concreta da cláusula geral - é, por vezes, 
'absolutamente impossível, a menos que fosse facultado [ao juiz do caso atual] 
consultar toda a matéria de que se serviu o juiz [do caso anterior e dos casos 
anteriores] para a sua decisão, ou seja, o fato na sua integralidade."147 

 

   Assim, por exemplo, a real dimensão normativa da boa-fé objetiva, isto é, os 

deveres conexos que tal preceito suscita em um determinado tipo de relação obrigacional, 

certamente serão cristalizados, na medida do possível, no decorrer do trabalho dos 

julgadores na consolidação da jurisprudência sobre o tema. 

 

   Por outro lado, o exercício controlado e moderado da prerrogativa outorgada 

pelo legislador ao intérprete-aplicador-julgador constitui um mandamento de salvaguarda 

da racionalidade do sistema jurídico. É que a maior virtude das cláusulas gerais traz 

consigo, também, o maior risco à consistência do ordenamento. Se a abertura do sistema 

lhe permite o benefício de encontrar o "direito do caso concreto" e, ao mesmo tempo, 

encontrar soluções para adaptar o direito à sempre dinâmica realidade dos fatos, também 

pode ensejar o risco de perda de qualquer previsibilidade, calculabilidade e segurança das 

soluções jurídicas, algo também em si e por si prejudicial às relações sociais. 

 

   Como alerta Judith Martins-Costa, existe o risco de substituição paulatina e 

integral do legislador pelo aplicador da norma (seja ele o administrador, o juiz ou o árbitro), 

fazendo esmaecer as exigências de coerência e previsibilidade do sistema e trazendo o risco 

de incremento de juízos irracionais, fundados na prevalência dos argumentos funcionalistas 

sobre a perspectiva normativa148. 

                                             
147 MARTINS-COSTA, Judith. Cláusulas gerais: um ensaio... Op. cit., p. 1009. 
148 Idem, ibidem, p. 1014-1015. 



56 
 

 

 

   Prossegue a autora, alertando a existência de riscos de incorreções de 

diversas ordens, seja em decorrência de imperícia jurídica, seja por conta de pura 

irresponsabilidade, seja, ainda, por desvios ideológicos a que a técnica pode levar, em razão 

de seu mau uso e da ausência de controles mínimos da amplitude outorgada ao intérprete. 

Cita, para tanto, o lamentável exemplo alemão do nazismo, largamente fundamentado nas 

cláusulas gerais, cujo desvirtuamento permitiu a substituição de noções postas no 

ordenamento por outras de caráter utilitário, colocadas ao serviço de deturpada ideologia149. 

E observa que o uso incorreto, por qualquer dos motivos citados, (desvio, imperícia ou 

irresponsabilidade) propicia a irracionalidade, a qual é exacerbada pela remissão a 

elementos irracionais, como sentimentos, emoções, sensações dente outros150. 

 

   Em razão de tal risco, além do exercício moderado e controlado a partir da 

fiel observância dos critérios de aplicação das cláusulas gerais, em especial a adstrição à 

delegação conferida pelo legislador e a referência devidamente motivada e circunstanciada 

a princípios vigentes e a valores efetivamente sedimentados no seio social, hão de ser 

evitadas referências subjetivas, valorações pessoais, referências meramente genéricas ou 

desconexas a valores ou princípios e, em especial, ideologias e outros elementos irracionais. 

 

   Orlando Gomes já anotara a dificuldade de encontrar o ponto de equilíbrio 

entre vetores antagônicos que devem encontrar uma síntese adequada na lei, com suporte da 

doutrina e reflexo na jurisprudência. Ao tratar da "Modernização do Direito Civil", advertiu 

que "não se deve perder de vista que, quanto mais se procura configurá-los [refere-se aos 

meios para encontrar o desejado ponto de equilíbrio], tanto mais se alarga o poder dos 

juízes, aumentando-se o perigo de desvirtuamento e arbítrio que a esse poder é 

                                             
149 "Não se arredam aí os problemas suscitados pela incorreta concretização das cláusulas gerais. A 
incorreção não deriva apenas da imperícia técnica ou da irresponsabilidade: pode nascer de um desvio 
ideológico. Relata Hattenhauer o emprego desviado ocorrente na Alemanha nazista, em que as cláusulas 
gerais permitiram − sob o signo da exaltação do 'novo' − perseguições cruéis aos não arianos; o 
enfraquecimento dos valores do indivíduo, soterrados pela exaltação dos valores comunitários; a destruição 
do princípio da igualdade formal consta democrática por excelência. Por meio das cláusulas gerais − boa-fé, 
bons costumes, interesse da comunidade − modificou-se todo o Direito, sem modificar-se a letra da lei 
'positiva', autorizando-se o juiz a corrigir os enunciados normativos em nome da 'adequação social', 
supervalorizando-se o decisionismo judicial." (Idem, ibidem, p. 1018-1019). 
150 Idem, ibidem, p. 1018-1019. 



57 
 

 

inerente"151. Reconhece, contudo, a inevitabilidade do alargamento desse poder, "por 

evidente a impossibilidade de concretizar em fórmulas rígidas a conciliação entre as duas 

ordens de interesses"152, isto é, individualismo e interesse social. E, como todo remédio 

necessário, por inevitável, mas capaz de gerar efeitos colaterais indesejáveis, seu uso requer 

extrema cautela. 

 

   Naturalmente, a mesma observação crítica e preventiva deve ser estendida a 

cada uma das específicas cláusulas gerais previstas no Código Civil, inclusive, para os fins 

do presente trabalho, a boa-fé objetiva e a função social do contrato, cujo uso não pode 

justificar o puro e simples desprezo da norma positiva, mesmo porque as cláusulas gerais 

não atribuem ao intérprete tal poder. Seu uso não pode banalizar noções nobres, porém 

excepcionais, nem tampouco justificar o abandono da racionalidade normativa, razão de 

existência do ordenamento jurídico. 

 

1.3.3. CONCEITOS LEGAIS INDETERMINADOS, DETERMINADOS PELA FUNÇÃO, PRINCÍPIOS 

E VALORES 

 

   Podem-se identificar, no ordenamento jurídico, algumas figuras que, embora 

não se confundam com as cláusulas gerais, com elas se entrelaçam, sendo, pois, importante 

a sua distinção. A primeira delas é a dos conceitos legais indeterminados.  

 

   Por ser um fenômeno social, o Direito emprega em seus preceitos a 

linguagem ordinária, ainda que em certos termos modificada por significados técnicos ou 

por seu continuado uso em raciocínios jurídicos específicos. Isso, contudo, não afasta o 

caráter ordinário da linguagem jurídica. Nem poderia ser diferente, necessária que é a sua 

compreensão por todo o corpo coletivo sujeito à sua normatividade. 

 

   Desta forma, a imprecisão terminológica ou conceitual existente na 

linguagem ordinária é trazida para o campo do Direito e da ciência jurídica. Tal 

                                             
151 GOMES, Orlando. Introdução... Op. cit., p. 72-73. 
152 Idem, ibidem. 



58 
 

 

circunstância, de acordo com o âmbito de análise, poderá apresentar consequências 

diversas. 

 

   Segundo Eros Roberto Grau153, a fluidez ou indeterminabilidade dos 

conceitos seria unicamente teórica, desaparecendo quando do confronto da norma com a 

situação fática. São suas as palavras154: 

 

“O conceito, na concepção aristotélica, compreende, em sentido amplo, a 
simplex apprehensio rei, envolvendo também a representação sensitiva ou 
imagem do objeto conceituado. Em sentido estrito, compreende a simplex 
apprehensio essentiae rei. Ao formulá-lo, extraímos mentalmente do objeto sua 
aparência singular ou individual. Daí por que o conceito, em oposição à 
imagem ou à representação concreta, ou gráfica, é sempre abstrato. 
A cada conceito corresponde um termo. Este – o termo – é o signo lingüístico do 
conceito. Assim, o conceito, expressado no seu termo, é coisa (signo) que 
representa outra coisa (seu objeto). 
Logo, o conceito, na concepção aristotélica, está referido, pela mediação do 
termo (signo do conceito), a um objeto.” 

 

   Nery e Nery155 parecem encampar ao menos em parte tal entendimento, ao 

tratarem dos conceitos legais determinados pela função. Confira-se: 

 

"16. Conceitos determinados pela função (funktionsbestimmte Rechtsbegriffe). 
Os conceitos legais indeterminados se transmudam m conceitos determinados 
pela função que têm de exercer no caso concreto. Servem para propiciar e 
garantir a aplicação correta, eqüitativa do preceito ao caso concreto. Nos 
conteúdos das idéias de boa-fé (CC 422), bons costumes (CC 187), ilicitude (CC 
186), abuso do direito (CC 187) etc., está implícita a determinação funcional do 
conceito, como elemento de previsão, pois o juiz deverá dar concreção aos 
referidos conceitos, atendendo às peculiaridades do que significa boa-fé, bons 
costumes, ilicitude ou abuso do direito no caso concreto. Vale dizer, o juiz torna 
concretos, vivos, determinando-os pela função, os denominados conceitos legais 
indeterminados. São, na verdade, o resultado da valoração dos conceitos legais 
indeterminados, pela aplicação e utilização, pelo juiz, das cláusulas gerais." 

 

   Especificamente no que tange aos conceitos jurídicos, ter-se-ia um fator 

adicional: não se referem a objetos, mas sim a significações, não sendo, por isso, 

essencialistas156. Quer-se, com isto, dizer que o objeto dos conceitos jurídicos não existe 

                                             
153 GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito pressuposto. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 143-
159. 
154 Idem, ibidem, p. 144. 
155NERY JUNIOR Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Op. cit.,  p. 6.  
156 A relação entre a linguagem e a realidade foi objeto de duas correntes. A primeira, dita essencialista, 
apregoa ser travada entre o direito e a linguagem uma relação ontológica, na qual a língua seria um 
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individualmente considerado. Apenas existe, por ser uma realidade abstrata, se se referir a 

uma significação, significação esta que terá validade apenas e tão somente se aceita 

uniformemente no meio social, em decorrência de convenção normativa157. Nesta esteira, 

diante de um conceito jurídico, ter-se-ia a seguinte cadeia158: 

 

(i) imagem (projetada na mente do intérprete) – signo  -- de terceiro grau  -- do -- 

(ii) termo (expressão linguística do conceito) – signo -- de segundo grau – da 

(iii) significação (conceito) signo – de primeiro grau – atribuível a 

(iv) coisa, estado ou situação. 

 

       Prossegue o autor asseverando ser o conceito sempre determinado. Reside 

no termo – signo linguístico do conceito – a fluidez. Por esta razão, rejeita a expressão 

“conceitos -- jurídicos ou não -- indeterminados”, preferindo a locução “termos 

indeterminados de conceitos”159. E conclui afirmando que, diante de “termos indeterminados 

de conceitos”, cabe ao aplicador da lei superar essa indeterminação, fazendo-o por simples 

interpretação. 

 

   A respeito da interpretação das normas jurídicas, escreve Von Thur, embora 

referindo-se ao Código Civil alemão, trecho plenamente aplicável ao ordenamento pátrio: 

 

“Para la interpretación de la ley – e igual es el caso del negocio jurídico (art. 
133) – no es decisivo el sentido literal de cada una de sus disposiciones 
separadamente, sino el valor que les corresponde en la ley entera y en todo el 
orden jurídico. Es necesario averiguar, como suele decirse, cuál es la voluntad 
del legislador o de la ley. Esta expresión no se refiere a las intenciones y 
opiniones de los distintos individuos que participaron en la preparación, 
deliberación o sanción de la ley, porque muchas personas cooperan para 
crearla y cada cual considera el texto bajo aspectos diversos. Con la expresión, 

                                                                                                                                       
instrumento que reflete a realidade. Os conceitos linguísticos seriam, assim, espelhos da essência da coisa 
conceituada. De outro lado, a teoria nominalista ou convencionalista considera a linguagem como um 
conjunto de signos cuja relação com a realidade reveste-se caráter arbitrário, ou seja, estabelecido pelos 
homens, sem qualquer elemento natural, ao contrário do que ocorre com a teoria essencialista, que, pode-se 
dizer, considera “automática” esta relação. O mérito dos conceitos nominalistas está em variar de acordo com 
o tempo e o espaço. Assim, o conceito, com o decorrer dos anos, e em diferentes regiões, pode adquirir 
diversas acepções ou diferentes alcances. Vide, a respeito: HARGER, Marcelo. Discricionariedade 
administrativa e conceitos jurídicos indeterminados. Revista dos Tribunais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
n. 756, set.-dez./1998. 
157 GRAU, Eros Roberto. O direito... Op. cit., p. 147. 
158 Idem, ibidem. 
159 Idem, ibidem. 
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breve y figurativa, voluntad de la ley, entiendo que debe designarse aquel 
significado que permite ubicar una disposición legal en el conjunto de todas las 
disposiciones que forman el orden juridico con relación orgánica y lógica.(...) 
La interpretación persigue incansablemente, en sus últimos, el ideal de todo 
legislador: una reglamentación libre de contradicciones y adecuada a las 
circunstancias más diversas; procura precisar el alcance de los preceptos 
legales de la misma manera en que lo haría el legislador si le fuera posible 
percibir, con antelación, los hechos y las relaciones que se manifiestan sólo en 
el momento de aplicar el derecho.” 160 

 

   Ainda na seara da doutrina estrangeira, cabe lembrar as palavras de Roberto 

de Ruggiero: 

 

“Prescindindo aqui de qualquer indagação que o juiz possa fazer acerca da 
existência efectiva ou da validade jurídica da norma (...), a aplicação exige que 
em primeiro lugar se interprete à norma, a-fim-de se saber se o caso concreto 
cai ou não sob os seus ditames. É esta a mais alta função do juiz e, de certo 
modo, a mais grave, dadas as grandes dificuldades que por vezes se apresentam 
ao estabelecer o alcance preciso do preceito, principalmente quando as 
disposições legais o formulem obscura ou ambiguamente. 
Interpretar significa procurar o sentido e o valor da norma para medir a sua 
extensão precisa e avaliar da sua eficiência concreta sôbre as relações 
jurídicas, não apenas no que respeita à normas legislativas obscuras e incertas, 
mas também no que respeita à normas de direito consuetudinário e às que são 
claras e não ambíguas.” 

 

   Já no campo da doutrina brasileira, encontra-se a posição de Miguel Maria 

de Serpa Lopes161, que escreveu: 

 

“Interpretar uma lei é revelar o seu sentido e ou seu valor fixando-lhe o grau de 
sua eficiência num dado meio social onde haja de atuar. Por meio da 
interpretação se esclarece o sentido da norma jurídica, e precisamente o que 
for, como o disse Enneccerus, decisivo para a vida jurídica e, portanto, para a 
decisão judicial. Pelo processo interpretativo, declara-se o conteúdo do Direito, 
e tanto mais importante se torna a interpretação quanto esse conteúdo aumente 
a obscuridade. A interpretação constitui, por esse modo, um índice de vitalidade 
e da potência de adaptação do Direito, porque tanto este vive quanto pode ser 
interpretado.” 

 

   Ainda, Caio Mário da Silva Pereira162 anota: 

 

                                             
160 VON THUR. Derecho Civil. Teoría general del Derecho Civil alemán. Buenos Aires: Depalma, 1946, v. 
II, p. 54-55. 
161 LOPES, Miguel Maria de Serpa. Curso de direito civil: fontes das obrigações: contratos. Atual. Prof. José 
Serpa Santa Maria. 6. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1996, v. 3, p. 144-145.   
162 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: introdução ao direito civil e teoria geral do 
direito civil. 18. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996, v. I. p. 123-124. 
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“A interpretação da lei, como processo mental de pesquisa do conteúdo real, 
permite ao jurista fixá-lo tanto em relação com a forma do comando coetâneo de 
seu aparecimento como ainda nas situações que o desenvolvimento das 
atividades humanas venha a criar, inexistentes quando de sua elaboração, 
porém suscetíveis de subordinação à sua regra em tempo ulterior. 
(...) 
O legislador exprime-se por palavras, e é no entendimento real destas que o 
intérprete investiga a sua vontade. Os órgãos encarregados da execução ou da 
aplicação da norma jurídica penetram, através da sua letra, no seu verdadeiro 
sentido. Toda lei está sujeita a interpretação. Toda norma jurídica tem de ser 
interpretada, porque o direito objetivo, qualquer que seja a sua roupagem 
exterior, exige seja entendido para ser aplicado, e neste entendimento vem 
consignada a sua interpretação.” 

 

   Como se viu, os conceitos legais indeterminados ou, ainda, os termos 

indeterminados de conceitos, carregam uma certa fluidez, a qual se manifesta 

invariavelmente na descrição da hipótese de fato da norma. Não são norma jurídica. Nada 

mais integram a norma jurídica quando o legislador emprega termos vagos, ambíguos ou 

fluidos para descrever a hipótese abstrata que, uma vez configurada, dá ensejo à aplicação 

da consequência prevista na própria norma. 

 

   Tal consequência, no entanto, é sempre determinada de forma delimitada e 

clara pelo próprio legislador, de forma que a margem de interpretação que incumbe ao 

aplicador no enquadramento do fato concreto na moldura desenhada pela norma vazada por 

meio de conceitos legais indeterminados não o acompanha quando se trata da aplicação da 

consequência legal. 

 

   Pelo contrário, a margem de interpretação do aplicador da norma se exaure 

na fixação da premissa. Findo esse processo, a consequência já está prevista em todos os 

seus caracteres pelo próprio legislador, passando-se, a partir daí, ao ato de aplicação 

meramente mecânica do texto normativo. À guisa de ilustração, pode-se citar o artigo 581 

do Código Civil de 2002, que estabelece: 

 

"Artigo 581 - Se o comodato não tiver prazo convencional, presumir-se-lhe-á o 
necessário para o uso concedido; não podendo o comodante, salvo necessidade 
imprevista e urgente, reconhecida pelo juiz, suspender o uso e gozo da coisa 
emprestada, antes de findo o prazo convencional, ou o que se determine pelo uso 
outorgado." 
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   Analisando o texto colacionado, tem-se que a fluidez refere-se apenas e tão 

somente à hipótese de incidência da norma, à premissa, pois que a necessidade deve ser 

imprevista e urgente, para autorizar a imediata suspensão do uso e gozo da coisa dada em 

comodato. 

 

   Uma vez reconhecida a necessidade urgente e a imprevista, não é dada ao 

juiz qualquer margem de interpretação da consequência: deve ele determinar a suspensão 

do uso e gozo da coisa emprestada. A consequência jurídica está, assim, determinada em 

toda a sua extensão pela dicção do texto normativo. 

 

   Essa situação distingue claramente os conceitos legais indeterminados das 

cláusulas gerais. Como se viu, estas são marcadas pela abertura do texto legal tanto na 

hipótese abstrata ou na premissa, se se preferir, quanto nas próprias consequências advindas 

da incidência da norma objeto de aplicação. A margem de interpretação acompanha, então, 

o intérprete tanto na fixação da premissa quanto na estatuição dos efeitos da incidência da 

norma. 

 

   É o caso da boa-fé objetiva, retratada no artigo 422 do Código Civil/2002, 

segundo o qual os contratantes são obrigados a guardar, no trato recíproco, os princípios da 

probidade e da boa-fé objetiva. Além da vagueza dos termos probidade e boa-fé objetiva, a 

norma confere ao julgador margem de interpretação para estatuir, no caso concreto, à luz 

das circunstâncias apresentadas, a consequência do não atendimento do preceito transcrito. 

 

   Como lembra Judith Martins-Costa, em ambas as situações -- interpretação 

de conceitos legais indeterminados e aplicação de cláusulas gerais -- haverá, por parte do 

julgador, uma atitude valorativa, com base em precedentes e elementos socialmente aceitos, 

mas na segunda o grau de abrangência e generalidade é muito maior do que na primeira 

situação163. 

 

                                             
163 MARTINS-COSTA, Judith. Cláusulas gerais... Op. cit.,  p.  51. 
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   Outros atores do palco jurídico que se entrelaçam com as cláusulas gerais 

são os princípios. Mais uma vez, as espécies não se confundem, embora a distinção seja, 

desta feita, de outra natureza. 

 

   Como anota André Fellet, existe enorme e já antiga divergência na doutrina 

a respeito da verdadeira distinção entre princípios e regras jurídicas. Para uns, haveria uma 

distinção fraca, pois ambos seriam espécies normativas, divergindo apenas quanto ao grau 

de abstração e à capacidade de abrangência, que seriam maiores nos princípios. Há, ainda, 

um critério de distinção forte, segundo o qual princípios e regras possuem diferenças 

qualitativas, seja quanto à função normativa exercida, seja quanto à forma de solução das 

hipóteses de conflito (antinomia x ponderação), seja ainda quanto à reação do ordenamento 

à não observância de uns e de outras num dado caso concreto164. 

 

   Ricardo Luiz Lorenzetti define princípio como enunciado normativo amplo 

que permite solucionar um problema e orienta um comportamento, resolvido num esquema 

abstrato através de um procedimento de redução a uma certa unidade da multiplicidade de 

fatos, que oferece a vida real165. 

 

   Uma característica que poderia ser apontada para distinguir cláusulas gerais 

e princípios, muito utilizada para distinguir estes últimos das regras, seria o critério de 

generalidade, assaz acentuada nos princípios. Não calha, contudo, como critério adequado 

para a distinção ora pretendida, eis que, como visto, as cláusulas gerais também se 

notabilizam pela generalidade. 

 

   A verdadeira distinção reside em que os princípios, ligados diretamente à 

"ideia" de Direito, preceituam que algo seja realizado na maior medida possível, dentro das 

possibilidades jurídicas, caracterizando-se, assim, por serem comandos de otimização 

                                             
164 FELLET, André. Regras e princípios, valores e normas. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 47 e segs. Vide, 
também SILVA, Virgílio Afonso da. A constitucionalização do Direito: os direitos fundamentais nas 
relações entre particulares. 1. ed., 3ª tiragem. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 29 e segs. 
165 LORENZETTI, Ricardo Luiz. Fundamentos do direito privado. Trad. Véra Maria Jacob de Fradera. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1998, p. 315. 
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guiados por juízos de ponderação e precedência, não de exclusão166. Constituem, assim, 

vetores do ordenamento, mandamentos de otimização. 

 

   Ademais, os princípios não são criados, mas sim desenvolvidos e obtidos 

indutivamente a partir da extração do essencial das normas particulares167. São normas 

gerais preexistentes, pensamentos diretores de uma regulação jurídica preexistente168. 

Constituem a força matriz e motriz do ordenamento169. Isso não quer, em absoluto, dizer 

que os princípios antecedem logicamente o ordenamento ou estejam acima dele. Os 

princípios jurídicos encontram-se dentro do ordenamento jurídico. 

 

   Já, por seu turno, as cláusulas gerais, como regras, são criadas e não 

desenvolvidas ou obtidas indutivamente. Não representam pensamentos diretores do 

ordenamento jurídico e tampouco mandamentos de otimização. São, diferentemente, regras 

desenhadas para abarcar uma multiplicidade de fatos, possuindo espaços em branco na sua 

textura normativa. 

 

   É preciso destacar que os princípios carecem de concretude, de tal modo que 

a sua incidência eficaz no ordenamento jurídico pode ocorrer -- e no mais das vezes é assim 

que se dá -- por meio da aplicação das cláusulas gerais. As cláusulas gerais podem veicular 

princípios e as ideias neles contidas, uma vez que, para preencher os espaços deixados pelo 

legislador na sua textura normativa, o juiz deve recorrer a valores e princípios, positivados 

ou não. Em suma, as cláusulas gerais não são princípios, mas podem remeter a princípios. 

 

   Tal como ocorre com os conceitos legais indeterminados, a distinção entre 

as cláusulas gerais e os valores reside na estrutura. As cláusulas gerais, já se disse, são 

enunciados normativos, isto é, deontológicos, estatuindo algo que deve ser. Já os valores 

são realidades ontológicas, conceitos axiológicos que exprimem um juízo sobre o que é e 

não sobre o que deve ser. Não contêm permissão, proibição ou obrigação. Os valores 

                                             
166 Idem, ibidem, p. 286-287. 
167 Idem, ibidem, p. 312-313. 
168 MARTINS-COSTA, Judith. Cláusulas gerais... Op. cit., p. 49. 
169 A expressão é de Renan Lotufo e foi utilizada durante as aulas da cadeira de Direito Civil no curso de pós-
graduação stricto sensu da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP). 
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cumprem a função de fundamentação do sistema, apresentando os conceitos que devem se 

perseguidos e otimizados por meio de princípios e regras170. 

 

   Não se esqueça, por fim, que, assim como se verifica na relação com os 

princípios, as cláusulas gerais constituem normas jurídicas, não são valores. Contudo, a 

estes remetem, na medida em que, ao preencher a moldura deixada pelo legislador, o juiz 

emprega valores reinantes na ordem jurídica, incorporados a ela por meio das válvulas de 

abertura do ordenamento, num processo circular e dialético de aplicação e atualização das 

estruturas normativas. 

 

1.4. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E O CÓDIGO CIVIL DE 2002: SOLIDARIEDADE, 

ETICIDADE, SOCIALIDADE E ATIVIDADE 

 

  A edição da Constituição Federal de 1988 constitui um marco no processo 

de renovação no direito privado, então já fustigado por um processo de erosão e desgaste, 

consequente da insuficiência normativa da codificação civil vigente e posto em evidência 

pela crescente aparição de microssistemas que retiraram do Código de 1916 o papel 

nuclear naquele sistema. O processo de erosão chegou a tal ponto que, embora não se tenha 

apregoado a morte do Código Civil, como previu Natalino Irti171, o diploma ao qual 

outrora se dera a alcunha de Constituição do Homem Comum, foi relegado a segundo 

plano. 

 

  A Constituição Federal, dotada de texto com caráter analítico e recheada de 

disposições sobre matérias diretamente afetas ao direito privado, passa a constituir o eixo 

central desse campo de estudos. Mais aderente aos valores e à ideologia reinante, o texto 

constitucional suplantou a relevância do Código Beviláqua172, ocupando o espaço 

aglutinador deixado pelo divórcio entre a norma legal e a realidade social, trazendo em seu 

corpo as vigas mestras do sistema de direito privado, na forma de princípios e cláusulas 

                                             
170 LORENZETTI, Ricardo Luiz. Op. cit., p. 322. 
171 Em sua obra L'età della decodificazione. Milão: Giuffrè, 1989. Nela, o autor, Natalino Irti, veicula posição 
que parece ter revisto posteriormente, na obra Codice Civile e società politiche. Roma: Laterza, 1999. 
172 Não se trata, aqui, de hierarquia, mas de relevância em termos de validade social, como refere Miguel 
Reale, em trecho antes citado. 
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gerais. Coube à Constituição Federal dar unidade e coerência ao sistema de direito privado, 

após a superação das noções de completude e fechamento do ordenamento jurídico, de 

inspiração positivista. 

 

  O Código Civil de 2002 veio a complementar o sistema de direito privado, 

tendo o legislador definitivamente aberto mão de sua ambição totalitária de esgotar a 

matéria por meio de previsões rígidas, preferindo a técnica de cláusulas gerais e conceitos 

legais indeterminados. Em termos de política legislativa, isso significou claramente atribuir 

ao Código Civil o papel de intermediário entre princípios constitucionais, os diversos 

microssistemas e a interpretação cotidiana dos fatos, para aplicação do Direito173. A partir 

dessa nova perspectiva, a constatação dos princípios mais caros à atual concepção do 

direito privado deve ocorrer a partir da análise conjunta e contextualizada de diversos 

dispositivos constitucionais e seus desdobramentos infraconstitucionais. 

 

  Sem dúvida alguma, o princípio constitucional mais relevante, verdadeiro 

conceito aglutinador e norteador de todo o direito privado, reflexo da invariante axiológica 

de Miguel Reale e valor-fonte do ordenamento, consiste na colocação da dignidade da 

pessoa humana como fundamento da República (artigo 1º, inciso III) e reprisado como 

finalidade a ser buscada pela ordem econômica, por meio da livre-iniciativa (art. 170, 

caput). A preservação e exaltação do ser humano, não mais em seu individualismo egoísta, 

                                             
173 Não se pretende, aqui, adentrar o debate entre os defensores do Direito Civil-Constitucional e seus 
críticos. De um lado, defensores dessa ideia sustentam que os avanços do Direito Constitucional no 
reconhecimento da força normativa da Constituição, em especial quanto à eficácia horizontal dos direitos 
fundamentais permitiram que os civilistas enxergassem o que já se havia percebido em todos os demais 
ramos do Direito: que no "topo" do ordenamento encontra-se o Texto Constitucional. Por outro lado, os 
críticos dessa linha de pensamento sustentam que na Itália, onde surgiu, tal doutrina foi motivada pelo 
abismo existente entre o Código Civil marcadamente fascista, não substituído após a queda do regime de 
Mussolini, e uma Constituição voltada a valores mais humanitários. Tal situação teria exigido, por parte da 
doutrina daquele país, o recurso ao Direito Civil-Constitucional para compatibilizar os rigores do Código 
Civil aos novos valores sociais. Já os críticos dessa teoria sustentam a sua total impropriedade, no Brasil, 
tendo em vista a existência de um Código Civil que, inegavelmente, encontra-se alinhado aos mais 
contemporâneos valores praticados pela sociedade brasileira e que conta com o mecanismo das cláusulas 
gerais para poder manter-se atualizado sem a necessidade de alterações legislativas. Não se pode negar que, 
por um lado, durante décadas a força normativa da Constituição Federal foi indevidamente ignorada pela 
doutrina civilista brasileira, que lhe dispensou olímpica indiferença. De outro, é também possível verificar 
exageros na doutrina e na jurisprudência, cometidos supostamente com fundamento na doutrina do Direito 
Civil-Constitucional. Em realidade, o Direito Civil deve, sim, alinhar-se aos princípios constitucionais 
aplicáveis, que irradiam sua força normativa diretamente tanto às normas que lhe são inferiores quanto aos 
sujeitos de direito. Por outro lado, deve-se relembrar que a peça que conecta as diversas engrenagens do 
Direito Privado é o Código Civil, cuja importância não pode ser diminuída. 
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mas enquanto inserido no contexto social, é o fim último da ordem jurídica e, assim, 

também do direito privado. Não pode haver existência digna, o que se manifesta também 

no âmbito de uma relação contratual, se não há lealdade, cooperação, cuidado e 

transparência ou, em outras palavras, onde não se faz presente a boa-fé objetiva, como 

forma de respeito à dignidade da pessoa humana e seu desenvolvimento. Tampouco pode 

haver existência digna onde a livre-iniciativa representa não mais do que o capitalismo 

selvagem, da exploração do homem pelo homem, ou pior, pelo capital, e o contrato não 

exerce a sua função social. Não pode haver dignidade da pessoa humana, ao menos não da 

parte vulnerável ou hipossuficiente, quando a vontade do mais forte se impõe como poder 

jurígeno absoluto. Por isso, a Constituição Federal aparece como fundamento último dos 

princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e, por fim, da autonomia 

privada, alicerces da nova teoria contratual. Eis aí a constatação da relevância e do papel 

nuclear exercido pela Constituição Federal no sistema do direito privado. 

 

  Mas, ao lado do princípio da dignidade da pessoa humana, há outro que o 

qualifica e ressalta a vocação socializante do direito a partir do paradigma inaugurado pela 

assim denominada Constituição cidadã, de modo a nortear a estruturação da ordem jurídica 

em torno de seu valor maior. Trata-se do princípio da solidariedade, versado no artigo 3º, 

inciso I, da Constituição Federal, no qual é guindado ao patamar de objetivo fundamental 

da República Federativa do Brasil. Nas palavras do legislador constitucional, constitui 

objetivo fundamental da República a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. 

Encampa-se a noção do homem non clausus (sive sociologicus), como "indivíduo existente 

enquanto el relação com outros (o sentido da alteridade) e com o mundo a ele externo"174.  

 

  Tem-se aí o reconhecimento de uma interdependência que constitui uma 

regra essencial de existência, da qual se extrai, portanto, a abertura ao outro como uma 

necessidade, uma verdadeira solidariedade fática. E, como lembra Maria Celina Bodin de 

Moraes, enquanto a solidariedade fática decorre da apreensão da inevitabilidade da 

coexistência como fator de sobrevivência, a solidariedade como valor deriva da 

consciência racional da comunhão de interesses, da qual se extrai para cada membro do 

                                             
174 MORAES, Maria Celina Bodin de. O princípio... Op. cit., p. 240. 
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corpo social "a obrigação moral de não fazer ao outros o que não se deseja que lhe seja 

feito"175. Afinal, como lembra Pontes de Miranda, "todos os homens têm o dever, nas 

relações com os outros (= no tráfico da vida) de proceder de tal modo que evitem dano 

aos outros e a si mesmos"176.  

 

  A solidariedade apresenta-se aí já despida de sua antiga acepção, como 

virtude, de índole moral, decorrente do conceito de caridade177. Em sua moderna acepção, 

a solidariedade constitui um valor maior do direito, integrante da pauta axiológica 

inaugurada pela Constituição Federal e veiculada por meio de regra principiológica de 

relevância ímpar, predicada na comum existência de todos no mesmo corpo social, atados 

por laço de interdependência178. Inegavelmente, verifica-se a influência dos estudos 

desenvolvidos por Émile Durkheim a respeito da divisão do trabalho na sociedade. Coube 

ao sociólogo francês a conhecida distinção entre solidariedade mecânica e solidariedade 

orgânica. Típica de sociedades menos desenvolvidas, a solidariedade mecânica decorre da 

interação automática entre os membros do corpo social, seguindo um impulso que se pode 

dizer quase natural, em razão da necessária dependência recíproca179. Já a solidariedade 

orgânica caracteriza-se pela diversidade e pela especialização, estando presente em 

estruturas sociais mais complexas. Pressupõe um nível de desenvolvimento superior, no 

qual cada membro do corpo social assume um papel próprio especializado, daí decorrendo 

uma dependência funcional entre os indivíduos ou unidades sociais. A colaboração entre os 

indivíduos, essencial para o atingimento do estado social ótimo, deixa de ser natural ou 

ocorrer de forma mecânica, dando lugar a uma solidariedade estabelecida entre órgãos com 

funções autônomas180. Paradoxalmente, quanto maior a especialização e a distinção dos 

indivíduos, maior a necessidade de colaboração, a qual, todavia, perde crescentemente seu 

                                             
175 MORAES, Maria Celina Bodin de. O princípio... Op. cit., p. 241. 
176 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 1. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2012, t. XXII, parte especial, p. 284. 
177 É nesse sentido que a ela se refere Sérgio Sérvulo da Cunha ao escrever que solidariedade "em seus níveis 
mais elevados − em que ressaltam a espontaneidade, o afeto e a caridade. a solidariedade não admite 
quantificação ou medida; é doação, renúncia, sacrifício. Isso impede que o ato solidário seja objeto de uma 
exigência jurídica." (CUNHA, Sérgio Sérvulo da. Uma deusa chamada Justiça. São Paulo: Martins Fontes, 
2009, p. 197. 
178 Sobre a distinção entre o conceito "antigo" e "moderno" de solidariedade, vide TANCREDO, Ednéia de 
Oliveira Matos. O princípio da solidariedade: Estado, sociedade e direitos fundamentais. São Paulo: 
Academia Olímpia Editora e Livraria, 2012, p. 45 e segs. 
179 DURKHEIM, Émile. Da divisão do trabalho social. São Paulo: Martins Fontes, 1997, p. 107. 
180 Idem, ibidem, p. 108-109. 
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estímulo natural, do que releva a sua apreensão racional. Como lembra Luís Renato 

Ferreira da Silva, "em uma sociedade assim, a busca da solidariedade depende de um 

'sistema nervoso central' que comande os diversos órgãos. Tal papel, de coordenação dos 

variados órgãos, é desempenhado pelo direito"181. 

 

  Reside no art. 3º, inc. I, da Constituição Federal de 1988 o fundamento 

jurídico da solidariedade, à qual se atribui a característica de um princípio jurídico 

inovador, a ser considerado quando da elaboração legislativa infraconstitucional e da 

execução de políticas públicas, mas também na interpretação e aplicação do direito por 

todos os membros da sociedade182. A Constituição Federal identificou a construção de uma 

sociedade livre, justa e solidária como um dos objetivos da República Federativa do 

Brasil. Ao fazê-lo, trouxe para o centro do fenômeno jurídico a solidariedade, antes tida 

apenas como uma exigência da moral. Recai sobre todos o preceito da solidariedade, 

embora possa haver variação da intensidade desse vínculo, por exemplo, se comparamos 

como a exigência de solidariedade manifesta-se com relação a um ente público e como se 

dá tal manifestação quanto a um indivíduo particular. Nenhum deles, contudo, pode 

afirmar-se livre do pálio da solidariedade constitucional. 

 

  Como lembra Silvio Luís Ferreira da Rocha, "a Constituição Federal 

inaugurou um novo patamar nas relações sociais, inclusive as jurídicas, propondo o 

solidarismo, isto é, a busca da construção de uma sociedade livre, justa e solidária que 

promova o bem de todos sem qualquer forma de discriminação"183. A solidariedade 

permeia as relações sociais. Ao estatuir esse preceito, a Constituição Federal não restringiu 

um feixe específico de relações sociais. Portanto, forçosamente as relações contratuais, 

uma forma específica e muito comum de relação social, atraem a incidência da 

solidariedade constitucional. É certo, com isso, que se exige a conformação de uma 

"sociedade contratual" na qual a solidariedade se faça presente. De fato, recebem tutela do 

ordenamento jurídico as situações subjetivas, aí incluídos direitos, pretensões, ações, ônus, 

                                             
181 SILVA, Luís Renato Ferreira da.  A função social do contrato no novo Código Civil e sua conexão com a 
solidariedade social. In: SARLET, Ingo Wolfgang (Org.). O novo Código Civil e a Constituição. 2. ed. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2006, p. 151. 
182 MORAES, Maria Celina Bodin de. O princípio... Op. cit., p. 239-240. 
183 FERREIRA DA ROCHA, Silvio Luís. Princípios contratuais... Op. cit., p. 517. 
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interesses, posições jurídicas em geral, enquanto conformes à vontade do respectivo titular 

e em sintonia com o interesse social. 

 

  Tal conformidade deve dar-se tanto numa análise abstrata (ou estática) 

quanto numa perspectiva concreta (ou dinâmica), incluindo a aferição da legitimidade e 

regularidade do seu exercício184. Daí as crescentes limitações ao conceito de direito 

subjetivo e ao seu exercício, o qual deve estar em harmonia com os princípios 

estabelecidos pela Constituição Federal185, dentre outros, bem como o desenvolvimento da 

doutrina do abuso do direito, dentro da qual se encontra o "exercício de uma situação 

jurídica subjetiva que ignore, ou contrarie, a função jurídica estabelecida, expressa ou 

implicitamente, de acordo com os princípios constitucionais" para essa mesma situação186. 

Fica clara, então, a possibilidade de "reconduzir o princípio da boa-fé ao ditame 

constitucional que determina como objetivo fundamental da República a construção de 

uma sociedade solidária, na qual o respeito ao próximo seja um elemento essencial de 

toda e qualquer relação jurídica"187. 

 

  Muitos são os exemplos possíveis de manifestação dessa solidariedade, que 

em alguma medida podem se confundir com os preceitos éticos decorrentes da boa-fé 

objetiva. Um deles guarda especial relevância para o presente trabalho: a regra de 

mitigação de danos. Isso porque a mitigação de danos pressupõe e incentiva o 

comportamento da parte credora, não inadimplente, no sentido de atuar para reduzir os 

danos decorrentes do inadimplemento de que tenha sido vítima. Desaprova, assim, a 

atuação egoística da parte que simplesmente permanece inerte, observando de camarote a 

escalada dos danos decorrentes do inadimplemento alheio.  

 

  Existe um elemento ético-social fortíssimo na estrutura constitucional, que 

migra para o direito privado por operação da força normativa da Constituição Federal, bem 

como pela atuação da doutrina e da jurisprudência. Esse elemento faz-se presente na ordem 

                                             
184 MORAES, Maria Celina Bodin de. Op. cit., p. 251. 
185 MORAES, Maria Celina Bodin de. Op. cit., p. 251. 
186 MORAES, Maria Celina Bodin de. Op. cit., p. 251. 
187 NEGREIROS, Teresa. Teoria do contrato: novos paradigmas. 2 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 
117. 
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jurídica, para a qual espraia efeitos por diversos meios. Tendo em vista a força normativa 

da Constituição Federal, atua de forma decisiva e vinculante, diretamente no caso concreto, 

como regra de criação e imposição de condutas. A esse respeito, refere-se a doutrina à 

visão solidarista como exigência de conformação do comportamento das partes de um 

contrato à dimensão social que se exige188, de modo que  

 

"as pessoas são obrigadas a assim atuar, sob pena de macular o preceito 
constitucional da solidariedade, de tal sorte que em todas as atividades 
desempenhadas, seja nos atos sem relevância para o direito, seja no 
cumprimento de relações obrigacionais, existe uma imposição de cooperação, 
de não se abusar de outrem, de se exercer os direitos de acordo com a sua 
finalidade social etc."189. 

 

  Além dessa atuação direta, o princípio constitucional da solidariedade atua 

também influenciando decisivamente, a ponto de os condicionar, o legislador 

infraconstitucional e o intérprete do direito, qualquer que seja a sua função (administrador 

público, juiz, árbitro etc.). Quando se fala em solidariedade, evoca-se a função social do 

contrato, agora também em sua faceta do solidarismo contratual e que propugna o 

equilíbrio entre as prestações e veda que uma das partes sofra injusto sacrifício em prol da 

outra. E, quando se fala em sociedade solidária, logo vem à mente os deveres de 

cooperação e a solidariedade contratual, decorrentes do prestígio dado ao princípio da boa-

fé objetiva no direito privado brasileiro. É por meio dessas vigas mestras acima descritas 

que se torna viável a adoção, pelo legislador do Código Civil de 2002190, dos 

                                             
188 NANNI, Giovanni Ettore. O dever de cooperação nas relações obrigacionais à luz do princípio 
constitucional da solidariedade, In: NANNI, Giovanni Ettore (Coord.). Temas relevantes do direito civil 
contemporâneo: reflexões sobre os cinco anos do Código Civil – Estudos em homenagem ao Professor 
Renan Lotufo, p. 297. 
189 Idem. ibidem. 
190 Para uma evolução da questão do solidarismo na ordem jurídica brasileira, vide CORRÊA, André 
Rodrigues. Solidariedade e responsabilidade: o tratamento jurídico dos efeitos da criminalidade violenta no 
transporte público de pessoas no Brasil. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 105-314. Segundo o autor: "A partir de 
1930, o novo arranjo de forças no campo político se impôs a tarefa de transformar a sociedade brasileira pela 
adoção de um projeto de modernização conservadora a ser concretizado por meio da promoção estatal de um 
amplo programa econômico-social, construído estrategicamente sobre medidas legislativas que reconheciam 
e sistematizava um conjunto de direitos sociais. Nesse momento, a expansão, dentro do campo intelectual e 
da burocracia estatal, de um discurso positivista e antiliberal levaria a modernização brasileira produzir um 
conjunto de normas de direito econômico do trabalho, previdenciárias e securitárias que era, 
simultaneamente, progressista − no sentido de tendentes à proteção dos economicamente débeis − e 
autoritário − no sentido de serem promovidas por um Estado centralizador. Ocorre que mesmo tendo, nesse 
período histórico, o sistema jurídico sofrido alterações significativas em seu marco fundamental (da 
Constituição de 34 até a Ementa Constitucional de 69), o Código Civil de 1916 manteve-se incólume. O que 
permitiu sua contínua operacionalidade foram as adaptações teórico-dogmáticas entre o novo espírito 
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sobreprincípios que informam toda aquela codificação: eticidade, socialidade, 

operabilidade e sistematicidade, aos quais Miguel Reale atribuía imensurável relevância191. 

Como lembra Rosa Maria de Andrade Nery, reside no princípio da solidariedade a 

inspiração para a vocação social do direito, assim como para a concretização do que deve 

ser a funcionalização do direito, além dos imperativos de exigência de parificação e 

pacificação social192. 

 

  Sua atuação sobre as regras do direito civil, em especial, no que interessa ao 

campo da mitigação de danos, em matéria contratual193 e de responsabilidade civil, é 

inegável e constitui um desdobramento natural da incidência do influxo socializante 

formado sob a égide do Código Civil de 1916194. Os princípios da eticidade, da socialidade 

e da operabilidade possuem caráter fundamentalmente ético, de alto conteúdo social, 

constituindo duas dimensões conexas e inter-relacionadas, não assim, realidades 

estanques195. Os mais claros exemplos da eticidade e da socialidade constituem a boa-fé 

objetiva e a função social do contrato. Contudo, a sua influência não está limitada a esses 

                                                                                                                                       
socializante e o antigo corpo de normas civilísticas. Esse influxo socializador atuante sobre as normas do 
direito privado irá continuamente ganhando fôlego − a Constituição Federal de 88 − até culminar com sua 
incorporação estrutural às regras do direito civil por meio do atual Código Civil de 2002." (CORRÊA, André 
Rodrigues. Solidariedade... Op. cit., p. 562-563). Existe crítica doutrinária à identificação do discurso 
solidarista à Constituição Federal de 1988, calcada na afirmação de existência de manifestações doutrinárias 
e legislativas da incorporação do solidarismo à ordem jurídica anteriores à promulgação do texto 
constitucional vigente (vide USTÁRROZ, Daniel. Responsabilidade civil por ato lícito. São Paulo: Atlas, 
2014, p. 63 e segs.). A esse respeito, afirma-se que "essa transição do individualismo ao solidarismo decorreu 
de longa evolução." (NANNI, Giovanni Ettore. O dever... Op. cit., p. 294). Tal debate é aqui mencionado 
apenas para fins de informação ao leitor, por escapar ao âmbito do trabalho. Do ponto de vista da 
investigação que se propõe, o princípio constitucional da solidariedade constitui o ponto de partida não por 
discordância quanto à crítica descrita, mas apenas em razão da força normativa da Constituição Federal, a 
qual torna despicienda −-e, portanto, impertinente − qualquer profundo debate acerca do solidarismo no 
cenário prévio à Constituição Federal de 1988, salvo na exata medida em que expressamente tratada a 
questão. 
191 REALE, Miguel. O Projeto de Código Civil: situação atual e seus problemas. São Paulo: Saraiva, 1986, p. 
3. Em razão da pertinência com o presente trabalho, serão tratados apenas os princípios da eticidade e da 
socialidade. 
192 NERY, Rosa Maria de Andrade. Apontamentos sobre o princípio da solidariedade no sistema de direito 
privado. Revista de Direito Privado. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 17, jan/mar 2004, p. 70. 
193 A respeito da influência do princípio da solidariedade nas relações contratuais, embora referindo-se de 
maneira ampla às relações obrigacionais, vide NANNI, Giovanni Ettore. O dever... Op. cit., p. 283-321. 
194 Segundo o autor, tal influência ocorreu a partir da década de 1930, especialmente no campo da 
responsabilidade civil, destacando-se naturalmente o crescimento, em importância e alcance, das hipóteses de 
responsabilidade civil objetiva (CORRÊA, André Rodrigues. Solidariedade... Op. cit., p. 563). Também 
sobre a influência do solidarismo na responsabilidade civil, vide MORAES, Maria Celina Bodin de. Danos à 
pessoa humana: uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, passim. 
195 MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé como modelo: uma aplicação da teoria dos modelos de Miguel 
Reale. In: MARTINS-COSTA; BRANCO, Gerson Luiz Carlos. Diretrizes... Op. cit., p. 131. 



73 
 

 

dois princípios positivados por meio de cláusulas gerais. Muitos outros podem ser citados, 

como a vedação ao abuso de direito, a tutela da confiança, a repressão ao comportamento 

contraditório, a responsabilização objetiva de exploradores de atividades naturalmente 

perigosas, dentre outros tantos exemplos. 

 

  O princípio da eticidade vem escorado na percepção de que o direito civil é 

o direito dos particulares, mas enquanto indivíduos dotados de subjetividade e dignidade, 

necessariamente inseridos em seu contexto social-comunitário, não suspenso no vácuo, não 

analisado como uma figura fria e abstrata, distante de qualquer traço de humanidade ou 

realidade. "Funda-se na acepção da pessoa humana como fonte dos demais valores, 

priorizando a boa-fé, a equidade, a probidade, o justo comportamento de todos os seres 

humanos."196 Consideram-se, então, as três dimensões do indivíduo, quais sejam: ser 

(direitos fundamentais, direitos da personalidade e direito pessoal de família), ter (direito 

de propriedade, das sucessões e patrimonial de família) e agir (direito das obrigações, dos 

contratos e de empresa)197. Traduz-se na exigência de conduta leal, proba, coerente e digna 

do indivíduo na qualidade de pessoa entre pessoas, cristalizando conceitos como boa-fé 

objetiva, proporcionalidade e alteridade. 

 

  Atualmente, verifica-se uma reação, mesmo em certos casos exagerada, mas 

certamente compreensível, ao individualismo exacerbado que marcou o século XIX e 

primeiras décadas do século XX. Um dos vetores dessa reação constitui o princípio da 

socialidade, que põe em evidência a funcionalização dos direitos, ou seja, sua vinculação à 

finalidade social para a qual concebidos. Apreende a relação entre as dimensões individual 

e comunitária dos fenômenos social e jurídico, a fim de instrumentalizar a solidariedade 

social, objetivo fundamental da República198. Erige-se o princípio da socialidade sob a 

proeminência do sentido social do direito e dos direitos, a partir da percepção do valor 

fundante da dignidade da pessoa humana199. O princípio da socialidade fez-se sentir na 

funcionalização dos direitos, em especial dos três institutos que incorporam a imagem 

                                             
196 NANNI, Giovanni Ettore. O dever... Op. cit., p. 298. 
197 MARTINS-COSTA, Judith. Direito e cultura... Op. cit., p. 131-132. 
198 Art. 3º, inc. I, Constituição Federal. 
199 NANNI, Giovanni Ettore. O dever... Op. cit., p. 298. 
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sacrossanta do liberalismo econômico: propriedade, contrato e empresa. Todos, 

atualmente, devem atender à função social para os quais foram concebidos. 

 

  Todo esse arcabouço deve ser interpretado sistematicamente, para descobrir 

o real sentido e alcance das normas infraconstitucionais e da amplitude dada às partes para 

negociar, celebrar e executar contratos, bem como as regras e os limites para o exercício 

dos direitos, prerrogativas e posições jurídicas, reconhecidos a seus respectivos titulares. 

Toda e qualquer norma, seja ela criada pelo legislador ou pelas partes, por meio do poder 

jurígeno que lhes é reconhecido pelo ordenamento jurídico, deve amoldar-se a esses 

princípios constitucionais, que exercem influência direta sobre o sistema e sobre os 

destinatários das normas jurídicas. 

 

  E dessa interpretação orgânica, capitaneada pelos princípios constitucionais 

da dignidade da pessoa humana e da solidariedade, pode-se adivinhar na articulação dos 

sobreprincípios e princípios que pautam o Código Civil de 2002, a presença de uma 

exigência de atuação positiva em favor de determinados valores, de busca de direitos e da 

persecução à tutela de um complexo de interesses cujo fomento é buscado pelo 

ordenamento. A esse respeito, Renan Lotufo identificou a existência de um princípio da 

atividade: 

 

"Diviso nesse código um princípio que o Prof. Reale não refere, que é o da 
atividade, pois, a meu ver, todo o código ressalta a necessidade do sujeito de 
direito ser ativo na preservação dos seus direitos, e no exercício dos mesmos, em 
contraposição às antigas posições ligadas ao status, que davam à inércia, 
inerente aos títulos, quer nobiliárquicos, quer de situação jurídica, a 
manutenção dos direitos. 
No novo sistema positivo brasileiro, o proprietário não será mais proprietário se 
não for ativo socialmente, o possuidor não será mantido como possuidor se não 
for ativo no exercício da posse, os pais não serão mais titulares de poder 
familiar se não o exercerem com permanência, o usucapião mais célere é 
reconhecimento do valor da atividade, pois não está ligado à simples posse, mas 
à posse produtiva. 
(...) 
Enfim, estamos diante de um código que poderá ser tanto melhor quanto nós 
formos sujeitos ativos e úteis socialmente, com o que, consequentemente, 
estaremos fazendo um direito justo."200 

 

                                             
200 LOTUFO, Renan. A codificação: o Código Civil de 2002. In: LOTUFO, Renan; NANNI, Giovanni 
Ettore. Teoria geral do Direito Civil. São Paulo: Atlas, 2008, p. 99-100. 
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  Pode-se sentir a presença dessa exigência de atuação positiva em 

regramentos como o da função social da propriedade e das regras instituidoras de uma 

verdadeira atuação proprietária -- não bastando a mera posição de proprietário -- como 

revelam as disposições instituidoras de consequências negativas em caso de não utilização 

adequada da propriedade imobiliária.201 Igualmente, imposição de deveres de conduta às 

partes, na esteira da boa-fé objetiva e na compreensão da obrigação como uma articulação 

complexa de posições jurídicas associadas ao vínculo que liga credor e devedor por meio 

do objeto da prestação (dar, fazer, não fazer), adicionando-lhe uma densidade e uma 

profundidade antes desconsideradas. 

 

  Ao despontar como um fato ensejador de uma atuação positiva dos sujeitos 

de direito, o princípio da atividade pode ser visto na raiz da concepção anglo-saxônica da 

mitigação de danos, isto é, na disciplina do chamado duty to mitigate the loss. É o que se 

pode concluir da obra de Ewan McKendrick: 

 

"Three points should be noted about the doctrine of mitigation. The first is that it 
amounts to a substantial qualification to the protection which the law affords to 
the claimant’s performance interest. It means that, in the case where the 
claimant can reasonably obtain substitute performance in the market-place, the 
claimant must go out and obtain such performance: he cannot sit back and wait 
for the defendant to perform in accordance with the terms of the contract."202 

 

  A mitigação de danos sustentam muitos, constituiria manifestação da culpa 

para consigo próprio, porque os danos são sofridos por quem se supõe deva mitigar. Ocorre 

que, ao mitigar, o credor não está realizando a gestão de seus próprios interesses, ao menos 

não exclusivamente. Afinal, preenchidos os requisitos aplicáveis ao dever de indenizar, isto 

é, a configuração do nexo causal entre o dano comprovado e a c;onduta indevida do 

devedor, surge o direito ao ressarcimento dos danos. De modo que, ao mitigar, o credor 

está, no mínimo, gerindo interesses afetos a ambos, credor e devedor. Coloca-se em 

                                             
201 Vide art. 183, 193, Constituição Federal, art. 1228, par. 4º, Código Civil, dentre outros. 
202 MCKENDRICK, Ewan. Contract Law: text, cases and materials. 4. ed. Oxford: Oxford University Press, 
2010, p. 900. Em tradução livre do autor: "Três pontos devem ser observados a respeito da doutrina da 
mitigação. O primeiro é que ela consiste em uma qualificação substancial à proteção que a lei dispensa ao 
interesse do credor no cumprimento. Significa que, no caso em que o demandante possa razoavelmente obter 
o cumprimento substitutivo no mercado, o demandante deve agir e obter esse cumprimento: não pode sentar 
e aguardar que o demandado preste de acordo com os termos do contrato." 
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evidência, portanto, a umbilical relação da mitigação de danos com os preceitos 

decorrentes da solidariedade, da eticidade e da socialidade, tais como acima apresentados,  

cuja compreensão holística revela a existência de uma exigência de atividade, isto é, de 

atuação positiva na persecução de interesses e direitos fomentados e positivamente 

valorados pela ordem jurídica, a inspirar o sistema de direito privado vigente. 

 

 1.5. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO

 

  O artigo 421 do Código Civil inaugura o Título V -- Dos Contratos em 

Geral, Capítulo I -- Disposições Gerais, Seção I -- Preliminares, estatuindo que "a 

liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato". 

Com certo exagero, dado que a função social do contrato não constitui, de fato, razão de 

ser da liberdade contratual, o legislador demonstra sintonia com a pauta axiológica da 

Constituição Federal, em especial com a importância atribuída à solidariedade, erigida à 

condição de fundamento da República e a função social da propriedade, da qual representa 

um desdobramento natural. 

 

  O liberalismo econômico predominante no século XIX e que, em termos 

jurídicos, estendeu-se até o século XX, pôs às claras a relação umbilical entre propriedade, 

contrato e autonomia da vontade. O acesso à propriedade (e, por isso, o status de 

proprietário) representava a finalidade última perseguida pela classe econômica dominante, 

a burguesia e, portanto, também a finalidade do ordenamento jurídico (é dizer, do Código 

Civil)203. O acesso à propriedade deveria ser garantido por meio da proteção irrestrita à 

força vinculante da vontade, a qual daria origem aos contratos (rectius: negócios jurídicos) 

que finalmente traduziriam a titulação proprietária burguesa. A essa finalidade prestou-se o 

contrato, segundo a concepção forjada nos Códigos iluministas para regrar sociedades não 

industrializadas, predominantemente agrárias, marcadas pela preocupação de garantir o 

acesso à propriedade e a segurança das relações jurídicas204. 

                                             
203 MORAES, Maria Celina Bodin de. Op. cit., p. 24-25. 
204 FERREIRA DA ROCHA, Silvio Luís. Princípios contratuais... Op. cit., p. 508-509, 513-515. Vale 
transcrever o seguinte trecho: "A categoria geral do contrato seria a síntese, historicamente possível, da 
pretensão da classe mercantil em apropriar-se dos recursos do solo e da pretensão da classe fundiária em 
defender suas propriedades. O acordo de vontades, o consenso, permitiria à classe mercantil apropriar-se dos 
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  A proteção deveria alcançar inclusive -- e principalmente -- o Estado, 

mantendo uma muralha impenetrável ao redor do contrato, contanto que a vontade dos 

contratantes houvesse sido validamente manifestada. Não seria dado, por isso, ao juiz 

imiscuir-se nas relações contratuais. A sindicância admitida possuía limites estreitos e 

muito bem definidos, dentro dos quais não se poderia sequer admitir a possibilidade de 

intromissão no conteúdo do contrato. 

 

  Analisando em retrospectiva, o regime liberal prestigiado pelas grandes 

codificações do século XIX e início do século XX pode ser passível de críticas. Contudo, 

pode-se vislumbrar que atendeu à função para a qual foi concebido. Mostrou-se capaz de 

eliminar de vez as limitações a priori de acesso à propriedade, típicas do sistema feudal, no 

qual só determinadas pessoas ostentavam qualidade jurídica para serem proprietários, e 

favorecer a estabilidade dos negócios, imprescindível para o florescer econômico 

decorrente da Revolução Industrial. Pode-se até mesmo chegar ao ponto de afirmar que tal 

função não deixava de apresentar a nota da socialidade, em alguma medida. Isso porque o 

avanço do sistema liberal que representava constituía notável ante aquele que sucedia, 

régio em privilégios concedidos apenas e tão-somente em razão de uma origem nobre. 

 

  Contudo, sem dúvida, não se pode ignorar que o liberalismo econômico -- e 

sua armadura jurídica -- não possuíam como finalidade ou função, de nenhuma maneira, 

garantir o desenvolvimento de uma sociedade livre justa e solidária e tampouco o fomento 

do respeito à dignidade da pessoa humana. Tampouco se podem ignorar as injustiças a que 

deram origem, as quais se tornaram cada vez maiores na medida em que a sociedade 

evoluía para a forma como hoje se apresenta, marcada pela assimetria das condições dos 

contratantes, pela massificação e pelo consumo. 

 

  Lembre-se, com Celso Antônio Bandeira de Mello, que existe função 

quando 

 

                                                                                                                                       
recursos que necessitava ao mesmo tempo em que protegeria a classe fundiária da expropriação de seus bens 
contra a respectiva vontade.". 
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"... alguém está investido no dever de satisfazer dadas finalidades em prol do 
interesse de outrem, necessitando, para tanto, manejar os poderes requeridos 
para supri-las. Logo, tais poderes são instrumentais ao alcance das sobreditas 
finalidades. Sem eles, o sujeito investido na função não teria como desincumbir-
se do dever posto a seu cargo. Onde, quem os titulariza maneja, na verdade, 
'deveres-poderes', no interesse alheio"205. 

 

  A função social do contrato cristaliza a sujeição da autonomia privada (i.e., 

da liberdade contratual), à pauta axiológica imposta pela Constituição Federal e pelo 

Código Civil, permitindo o escrutínio do conteúdo do contrato (dimensão interna) e sua 

consideração como fato social (dimensão externa), implicando a ruptura de antigos 

paradigmas da teoria contratual. Como bem lembra Silvio Luís Ferreira da Rocha, "o óbvio 

é que a função técnica do contrato não esgota a sua verdadeira função. A função técnica 

está subordinada à função valorativa, de atender aos reclamos da dignidade da pessoa 

humana e do solidarismo"206. 

 

  Submeter a liberdade de contratar à sua função social implica admitir que o 

contrato abriga -- ou pode abrigar -- mais do que interesses meramente individuais das 

partes e que, por isso, deve adequar-se ao contexto social em que inserido e harmonizar-se 

com o interesse coletivo, que lhe serve de medida. A função social do contrato traz em si 

um mecanismo de controle substantivo do contrato, dos fins a serem atingidos mediante a 

sua celebração e execução e da repercussão de seus efeitos, sobre as partes e terceiros, 

sempre ao influxo da premissa de que o conteúdo contratual deve coadunar com os fins 

sociais e os valores acolhidos pelo ordenamento207. 

 

1.5.1. DIMENSÃO INTERNA DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO 

 

  A circulação de riqueza na sociedade é um fenômeno vital para a sua 

sobrevivência e para a sua prosperidade. Essa circulação depende fundamentalmente da 

celebração e do regular cumprimento de contratos (rectius: de negócios jurídicos). 

 

                                             
205 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 1996, 
p. 29. 
206 FERREIRA DA ROCHA, Silvio Luís. Princípios contratuais...  Op. cit., p. 518. 
207 Idem, ibidem. 
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  A essa função, acrescenta-se a marca da socialidade, da relevância atribuída 

ao interesse social. Quer isto significar que, para que o contrato atinja a sua função, não lhe 

basta o exercício do papel de veículo da circulação da riqueza. Faz-se imprescindível que 

essa circulação coincida com interesses sociais positivamente valorados pelo ordenamento 

jurídico. 

 

  Esses valores são identificados por Maria Celina Bodin de Moraes como a 

igualdade (formal e substancial), a solidariedade e a dignidade da pessoa humana, os quais 

passam a irradiar, por meio da força normativa do aparato constitucional, efeitos para todas 

as normas que lhe são inferiores e a nortear a sua interpretação e aplicação dessas 

normas208. Abandona-se a preocupação exclusivamente voltada à tutela patrimonial, para 

oferecer a tutela jurídica com toda a sua força voltada para a pessoa humana, cuja 

dignidade constitui uma invariante axiológica209, um fim em si mesmo. 

 

  Trata-se de valores insculpidos na própria Constituição Federal, também do 

Direito Civil210. Em suma, a dignidade da pessoa humana e a livre-iniciativa, fundamentos 

da República (artigo 5º, incisos III e IV), a constituição de uma sociedade livre, justa e 

solidária, com a erradicação da pobreza, da marginalização e a redução das desigualdades 

sociais, objetivos fundamentais da República (artigo 3º, incisos I e III), pilares da ordem 

econômica (artigo 170, caput) que, por sua vez, legitima o exercício da liberdade de 

contratar. 

 

  Isolar a teoria contratual desses princípios constitucionais equivaleria a 

negar a supremacia da Constituição Federal no ordenamento e sacrificar a sua unidade e 

coerência, características essenciais para a sua correta percepção. O mesmo ocorreria se a 

noção de justiça contratual fosse completamente ignorada na revisão dos princípios que 

informam o contrato. Os contratos são, sim, celebrados para serem cumpridos e a vontade 

                                             
208 MORAES, Maria Celina Bodin de. Op. cit., p. 29. 
209 REALE, Miguel. Lições preliminares... Op.  cit., p.. 32 e 287. 
210 Para aprofundamento das noções de constitucionalização do Direito Civil, ver TEPEDINO, Gustavo, 
Temas de Direito Civil, 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001; PERLINGIERI, Pietro, Perfis do Direito Civil 
– Introdução ao Direito Civil Constitucional. Trad.  Maria  Cristina Decicco. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 
2002; FLÓRES-VALDES, Joaquin Arce, Los Principios Generales del Derecho y su Formulación 
Constitucional, 2. ed. Madrid: Cuadernos Civitas, 1990; LORENZETTI, Ricardo Luis, Op. cit. 
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das partes deve, sim, ser respeitada. Nada impede que um mau negócio seja celebrado. A 

má barganha constitui um infortúnio, não um ato contrário ao direito. Sem embargo, a 

manifestação de vontade das partes não mais vincula cegamente. O interesse veiculado 

pelas partes merecerá a tutela do ordenamento jurídico apenas e enquanto possa ser 

harmonizado com o interesse social. 

 

  Nesse enleio, ganha relevo a possibilidade de anulação e revisão dos 

contratos em casos como o de lesão enorme e onerosidade excessiva, entre outros, bem 

como a interferência do Poder Judiciário na economia do contrato. Não basta mais o exame 

da estrita licitude das cláusulas de um contrato. Cabe ao aplicador da norma também a 

análise sob o prisma da juridicidade da avença, isto é, a perquirição da existência entre o 

interesse das partes contratantes e o interesse coletivo. Deve investigar se o contrato atende 

à função social que dele se espera. Como lembra Rogério Ferraz Donnini, escrevendo 

ainda antes da vigência do Código Civil, "a intenção do legislador foi a de superar a 

noção individualista do direito contratual, buscando, destarte, o ideal de justiça, por meio 

da concepção social do contrato"211. E, mais adiante, o mesmo autor afirma que "em 

observância ao princípio da boa-fé, à ideia de comutatividade e ao princípio fundamental 

da dignidade humana (CF, art. 1º), não mais se admite um contrato celebrado sem uma 

concepção social"212. 

 

  Em sua acepção contemporânea, o contrato deixou de ser mero veículo da 

vontade das partes, passando a sofrer uma valoração que supera os meros vícios sociais. 

Concebe-se a função social do contrato como um limite à autonomia privada213, mas 

também como um elemento que conforma o núcleo do contrato, que não pode ser 

imaginado separadamente de sua função social. 

 

                                             
211 DONNINI, Rogério Ferraz. A Constituição Federal e a concepção social do contrato, In: VIANA, Rui 
Geraldo Camargo e NERY, Rosa Maria de Andrade (Org.). Temas atuais de direito civil na Constituição 
Federal. São Paulo: Revistados Tribunais, 2000, p. 76. 
212 Idem, ibidem, p. 77. 
213 MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé no direito privado: sistema e tópico no processo obrigacional São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 351-354. 
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1.5.2. DIMENSÃO EXTERNA DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO: CONTRATO COMO FATO E 

SUA RELEVÂNCIA NO TECIDO SOCIAL 

 

  A doutrina reconhece também aquela que se pode chamar de dimensão 

externa da função social do contrato, a qual está calcada no contrato como fato social, 

inserido no contexto que o circunda. Representa a quebra do paradigma oitocentista da 

irrelevância do contrato para terceiros e de irrelevância dos terceiros com relação ao 

contrato (rectius: com a relação contratual alheia). A nova teoria contratual, além de 

relativizar a força obrigatória dos contratos, viu também mitigado o princípio do efeito 

relativo. 

 

  Segundo a clássica doutrina, o contrato constitui res inter alios acta. Sendo 

livre para contratar e não conhecendo essa liberdade limites se não a liberdade do outro, o 

contrato só diz respeito a quem expressou a vontade. Só para estes gera efeitos214. Essa 

orientação decorre da idolatria da vontade como única fonte jurígena de vinculação 

negocial. Eis aí enunciado o princípio da relatividade dos contratos215, fontes de direitos 

pessoais, não reais216. 

                                             
214 Adota-se aqui a noção de Francesco Carnelutti, para quem o efeito jurídico é a alteração causada na 
situação jurídica inicial que se vem a verificar na situação jurídica final. Assim, às alterações havidas no 
plano dos fatos, por força de previsões normativas, dá-se o nome de efeitos jurídicos (Teoria geral do direito. 
Trad. Antônio Carlos Ferreira. 2. imp. São Paulo: Lejus, 2000, p. 357). 
215 “Se entiende por relatividad del contrato la limitación de los efectos contractuales a los sujetos 
contratantes, y que se expresa con la célebre máxima Res inter alios acta tertio neque nocet neque prodest. 
Significa, en otras palabras, que la autonomía que vincula a los contratantes no puede convertirse en 
heteronomía respecto de terceros que no han intervenido en la convención. Como observa Lafaille, el 
acuerdo contractual está destinado a reglar los derechos de quienes intervienen en él, pero el propósito de los 
contratantes no ha podido ser el de involucrar a los extraños en sus consecuencias.: éstos no podrían quedar 
afectados por esos actos, sin que su libertad individual resultara afectada, al igual que el derecho de cada uno 
para administrar y disponer de lo suyo”. (REZZÓNICO, Juan Carlos. Principios..., cit., p. 244). No mesmo 
sentido, POTHIER, Robert Joseph: "Aquilo que se dá a um terceiro, ou que se faça para um terceiro, e, em 
geral, tudo aquilo que não seja concernente ao interesse pessoal da parte que estipula, não pode, na verdade, 
ser objeto de um contrato, mas pode ser in conditione aut i modo." (Tratado das obrigações. Trad. Adriano 
Sotero de Witt Batista e Douglas Dias Ferreira. Campinas: Servanda, 2002, p. 83).  
216 “Constituem direitos absolutos aquelas prerrogativas que são eficazes erga omnes, isto é, contra todas as 
pessoas. Sendo eficazes contra todas as pessoas, pode-se dizer que os direitos absolutos têm sujeitos passivos 
indeterminados. Em contraposição, direitos relativos são as prerrogativas que se dirigem contra pessoas 
determinadas, só delas podendo ser exigida a sua realização, isto é, são direitos que têm sujeitos passivos 
determinados: por isso se diz que a sua eficácia é apenas inter partes. (...) 
O direito de crédito, que aqui interessa, é relativo, porque o credor pode exigir a prestação só do devedor (ou 
dos devedores, no caso de serem dois ou mais) e, por outro lado, é necessário que o obrigado coopere, para 
que aquele possa realizar o seu direito. Sendo o crédito direito relativo, ele é direito contra uma pessoa, e não 
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  Tradicionalmente, vislumbrou-se a possibilidade de o princípio da 

relatividade ser excepcionado. Contudo, além dessa possibilidade ser rara, deveria escorar-

se em dispositivo legal específico que encampasse tal noção217, embora reconhecendo 

limitações ao efeito relativo, prende-se à concepção clássica do princípio, eis que cinge tais 

limitações a efeitos previstos especificamente em lei. Do contrário, a prevalecer a sua 

formulação original, o princípio da relatividade dos contratos enuncia os contratos como 

realidades destacadas de qualquer contato com a realidade ao seu redor, inclusive para 

quem, embora possa ter mantido algum grau de proximidade com a relação jurídica que 

traduz, não participou de sua celebração e, portanto, não é parte. 

 

  A mitigação da força do efeito relativo dos contratos e reconhecimento da 

sua ultraeficácia manifestou-se de duas formas: (i) pela possibilidade de terceiros 

prejudicados oporem-se ao contrato celebrado em seu prejuízo; e (ii) a possibilidade de um 

terceiro ser responsabilizado quando, não sendo parte na avença, causar o inadimplemento 

e violar direito do credor (crédito) ou colaborar para tanto. 

 

  A dimensão externa da função social do contrato vem identificada pela 

doutrina como uma forma de tornar viável a tutela jurídica ao terceiro prejudicado ou aos 

titulares da relação contratual contra as investidas de terceiros. Essa tutela vem se tornando 

cada vez mais necessária, dado o aumento da complexidade das relações sociais, 

ocasionando o crescimento vertiginoso das hipóteses em que terceiros estão sujeitos a 

                                                                                                                                       
direito sobre esta. Ele nem sequer é direito sobre a prestação que deve ser realizada, é apenas direito de 
solicitar a realização desta ... Em suma, o credor somente tem contra o devedor o direito à prestação, isto é, à 
realização desta.” (NORONHA, Fernando. Direito das obrigações, São Paulo: Saraiva, 2003, v. 1, p. 65-66). 
217 “O princípio geral é o de que o contrato não beneficia e não prejudica a terceiros, atingindo unicamente as 
partes que nele intervieram. Trata-se do princípio da relatividade do contrato, segundo o qual este não pode 
produzir efeito jurídico além dos contraentes que nele consentiram. Entretanto, como já afirmamos em 
páginas anteriores, esse princípio não é absoluto, pois se o fosse acarretaria graves consequências à realidade 
jurídica e social. Realmente, se de um lado, nenhum terceiro pode ser vinculado a um ato no qual não anuiu, 
por outro lado, a existência de um contrato produz efeitos no meio social, repercutindo em face de terceiros, 
que deles não podem escapar por força de lei ou da vontade das partes. É o caso, por exemplo, o pacto de 
retrovenda (CC, art. 1.142), que, sem ser direito real, tem eficácia direta contra terceiros; da compra e venda 
de bens imóveis; do pacto de reserva de domínio, que tem repercussão erga omnes; da estipulação em favor 
de terceiro etc.”. (DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 1998, v. 
3, p. 97-98). 
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serem afetados por contratos alheios ou as relações estão sujeitas a serem afetadas por 

terceiros. 

 

  Por influência da dimensão externa da função social do contrato, fruto do 

princípio da socialidade, por sua vez vetor do princípio da solidariedade, o contrato deixou 

de interessar somente às partes, como também deixou de ser irrelevante a quem não o 

celebrou formalmente. Integra-se ao tecido social em que se encontra, devendo conformar-

se ao interesse maior da coletividade, com o qual não deve conflitar e em nome do qual seu 

objeto pode ser sindicado. Mais ainda, o contrato como fato social passa a ser relevante 

para terceiros a quem, por isso, não é dado ignorar a sua existência ou agir para interferir 

em seu regular cumprimento. O contrato deve, em suma, ser analisado em seu contexto 

social, até mesmo porque o cumprimento dos contratos válidos, justos e legítimos integra o 

interesse social. 

 

  Cláudio Luiz Bueno de Godoy foi um dos autores brasileiros a tratar da 

dimensão externa da função social do contrato. Rejeitando as teses chamadas reducionistas 

por limitarem o princípio apenas à sua dimensão interna, admite a eficácia social do 

contrato, como decorrência de sua inserção no tecido social218. Reconhece estar-se diante 

de um “corte no elastério clássico de um dos mais tradicionais princípios do contrato, o de 

sua relatividade”219. O contrato que espraia efeitos negativos anômalos a terceiros ou afete 

negativamente o interesse coletivo, deixando de atender à sua função social. Os atingidos 

possuem legitimidade para intervir nessa relação, de forma a resguardar seus direitos ou 

corrigir injustiças. 

 

  Existe, ainda, a hipótese de possibilidade de o contrato ser oponível a 

terceiros, por meio da mitigação do rigor do princípio da relatividade de seus efeitos, com 

o fito de evitar a ocorrência de um fato ou a prática de um ato, em qualquer caso, originado 

                                             
218 GODOY, Cláudio Luiz Bueno de. Função social do contrato... Op. cit., p. 131-132. 
219 Idem, ibidem, p. 132. No mesmo sentido: "Efetivamente, se um contrato deve ser considerado como 
fatosocial, como temos insistido, então a sua real existência há de impor-se, por si mesma, para poder ser 
invocada contra terceiros e, às vezes, até para ser oposta por terceiros às próprias partes. Assim é que não só 
a violação de contrato por terceiro pode gerar responsabilidade civil deste (...) como também terceiros podem 
opor-se ao contrato, quando sejam por ele prejudicados (o instituto da fraude contra terceiros é exemplo 
típico disto).” (NORONHA, Fernando. Direito dos contratos...Op.  cit., p. 119). 
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de terceiro, que venha a interferir no seu regular cumprimento. Quem, conscientemente, 

associa-se a um contratante para frustrar o cumprimento do contrato ou, ainda, instiga-o ao 

inadimplemento, está sujeito a sofrer sanções por iniciativa da parte contratante 

prejudicada. Essa possibilidade, que não se restringe à responsabilização civil, mas 

estende-se mesmo de outros tipos de resposta do ordenamento jurídico, pode ser 

encontrada na dimensão externa da função social do contrato. Já em meados do século XX, 

Emilio Betti, ao refletir sobre a posição dos terceiros com relação aos negócios jurídicos 

alheios, vislumbrou a possibilidade de interferências recíprocas entre as esferas jurídicas 

dos contratantes e as de terceiros. A esse respeito, afirmou: 

 

"Aqui, não se trata de uma conexão objetiva de relações, resultante da sua 
estrutura jurídica (como concorrentes ou dependentes), mas antes de uma 
contiguidade e interferência entre esferas e interesses, pela qual as vicissitudes 
determinadas pela autonomia privada, numa esfera, podem, reflexivamente, ter 
repercussões, umas vezes vantajosas, outras desfavoráveis, na esfera contígua. A 
contiguidade e interferência entre esferas de interesses, que se encontra, sob 
múltiplos aspectos, na vida de relação, impõe aos gestores das esferas contíguas 
no exercício da sua autonomia, limites que, numa convivência ordenada, 
provém, da exigência geral da socialidade." 220 

 

  Abusa de sua liberdade negocial e da liberdade de terceiros, quem 

simplesmente decide instigar a parte contratante ao inadimplemento para, assim, obter 

algum proveito ou prejudicar ao credor do contrato descumprido. Essa conduta viola a 

função social do contrato e não pode o agente escudar-se no efeito relativo dos contratos, 

no caráter pessoal das obrigações, para permanecer imune às consequências jurídicas de 

sua atuação ilegítima221. A relatividade das obrigações -- e dos contratos -- apenas enuncia 

a impossibilidade de que alguém crie obrigações em desfavor de terceiros e contra a sua 

vontade. De alguém pretender imputar a terceiros o dever de cumprir uma obrigação 
                                             
220 BETTI, Emilio. Teoria geral do negócio jurídico.Campinas: LZN, 2003, t. II, p. 89. 
221 “En verdad, el principio del efecto relativo de los contratos se concibe por la doctrina como uno de los 
tres pilares de la materia convencional: la libertad contractual – con su corolario constituido por el 
consensualismo − ; la fuerza obligatoria de los contratos, y, por último, su efecto relativo, restringiendo los 
alcances de lo pactado a las únicas personas que lo han convenido; todo ello con las limitaciones derivadas de 
profundas metamorfosis económico-sociales que han sovacado el llamado principio de la autonomía de la 
voluntad que, en lo que hace al tema, se evidencia el surgimiento de los contratos colectivos, aplicables a 
otros sujetos que los contratantes, y en la oposición a los terceros del hecho contractual, es decir, de la 
situación jurídica y práctica que crea el contrato, p. ej., entre vendedor y comprador, locador y locatario – 
como modificación de un estado anterior − , no puede ser desconocida por los terceros: el contrato y la 
situación jurídica así originada es oponible a otros como hecho y por ello quien ha comprado un inmueble 
podrá oponer su derecho erga omnes, reserva hecha del cumplimiento de la registración (art. 2505, Cód. 
Civil).” (REZZÓNICO, Juan Carlos. Principios... Op. cit., p. 245). 
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negocial criada por alguém desprovido de poderes de representação da parte pretensamente 

sujeita à obrigação. Não se presta, contudo, a autorizar que terceiros atuem livremente para 

frustrar as expectativas legítimas de um contratante, ignorando a existência do contrato 

pelo só fato de não terem participado formalmente de sua formação. Esse terceiro pode -- e 

deve -- ser responsabilizado pelo inadimplemento da obrigação contratual, se para tanto 

colaborou, assim como deve respeitar as avenças de que não seja parte, mas que permeiam 

a realidade à sua volta222, como fatos sociais que são.  

 

  Os contratos valem pelo fato de terem sido validamente celebrados, 

constituindo isso a sua eficácia interna. Por outro lado, a eficácia externa do contrato 

representa a sua própria existência enquanto fato ou fenômeno social. Essa sua 

representação deve ser respeitada por todos, sejam ou não contratantes. Só do devedor 

pode o credor exigir o adimplemento da prestação223. Mas de todos ao redor pode exigir 

um dever de abstenção e de respeito, como a qualquer direito alheio224. A relatividade dos 

efeitos dos contratos concerne somente à sua eficácia interna. Já quanto ao efeito externo, 

calcado na existência do contrato enquanto fato social, não há relatividade: o contrato 

assim considerado é oponível a todos, no sentido de que lhe devem respeito225. Segundo 

Antonio Junqueira de Azevedo, não se pretende alterar drasticamente o conceito de parte 

no âmbito dos contratos. Pretende-se, apenas, que esses terceiros não possam se comportar 

                                             
222 NORONHA, Fernando. Direito das Obrigações.... Op. cit., p. 18-19. 
223 "Fugirei mesmo de atribuir aos direitos obrigacionais a qualidade de relativos, e aos reais a de absolutos, 
porque, debaixo de um ponto de vista geral, uns e outros são relativos, e, em atenção ao respeito em que 
devem ser envolvidos, não vejo séria distinção a fazer. Uns e outros devem ser acatados por todos, uns e 
outros podem ser, com força igual, afirmados e opostos por aqueles em favor de quem são constituídos e 
contra quem quer que os conteste ou perturbe." (BEVILÁQUA, Clóvis. Direito das obrigações. 9. ed. São 
Paulo: Editora Paulo de Azevedo, 1957, p. 22). 
224 REZZÓNICO, Juan Carlos. Principios..., cit., p. 246. 
225 Nas palavras de Mazeaud, Mazeaud e Mazeau, "sería erróneo concluir de eso que la obligación, o derecho 
personal, no es un derecho oponible a los terceros: los terceros pueden tener en cuenta su existencia, y no 
deben desconocerla. La obligación, nazca del contrato o de la ley, es oponible a todos, a los terceros como a 
los obligados originarios y a sus causahabientes. El artículo 1.165 del Código civil y la regla: 'Res inter alios 
acta...' carecen, por lo tanto, de aplicación cuando se examina la oponibilidad de la obligación. Por eso no es 
preciso, en principio, distinguir, en cuanto a la oponibilidad, entre las diferentes categorías de personas frente 
a las cuales puede influir el contrato." (MAZEAUD, Henry,MAZEAUD, Lèone MAZEAUD, Jean. 
Lecciones de derecho civil, . Buenos Aires: Ediciones Juridicas Europa-América, 1969, Parte 1, vol. II, p. 50-
51). 
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da forma como bem entenderem, sem respeitar a existência desse contrato e os direitos de 

outrem dele decorrentes226. 

 

1.5.3. A ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO 

 

   Por ocasião da análise da função social do contrato, esclareceu-se desde 

logo que sua função precípua no contexto da sociedade mercantil constitui viabilizar a 

circulação de riquezas e a satisfação de interesses pessoais227. Para melhor apreender como 

ocorre a circulação de riquezas ou, em termos econômicos, a alocação eficiente de recursos. 

Para tanto, torna-se útil a esta altura uma incursão no terreno da análise econômica do 

direito. 

 

   Se, por um lado, o direito visa a regular o comportamento humano, a 

economia tem como objeto o estudo desse mesmo comportamento e da tomada de decisões 

de que ele resulta, em um mundo nos quais os recursos são escassos e, portanto, cada 

escolha possui consequências. A análise econômica do direito, então, procura aproximar 

esses dois campos do conhecimento, reconhecendo a necessidade de preenchimento do 

vazio entre eles, necessidade essa que surge da circunstância de compartilharem o mesmo 

elemento como ponto central de seus estudos, qual seja, o comportamento humano. Erige-

se, então, como o "campo do conhecimento humano que tem como objetivo empregar os 

variados ferramentais teóricos e empíricos econômicos e das ciências afins para expandir a 

compreensão e o alcance do direito e aperfeiçoar o desenvolvimento, a aplicação e a 

avaliação de normas jurídicas, principalmente com relação às suas consequências"228. 

 

   A tradição isolacionista dos cultores do direito levou à construção de uma 

dogmática muitas vezes destacada da realidade social que a cerca. É essa mesma realidade 

social, porém, que o direito deve regular, por meio da criação ou o desenvolvimento das 

normas jurídicas, abstratas ou concretas, mais adequadas e justas possíveis. Em geral, essa 

                                             
226 AZEVEDO, Antonio Junqueira De. Ciência do Direito, negócio jurídico e ideologia. In: Estudos e 
pareceres de direito privado. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 50-51. 
227 Vide item 1.5.1, acima. 
228 GICO JR., Ivo. Introdução ao Direito e Economia. In: TIMM, Luciano Benetti (Org.). Direito e economia 
no Brasil. São Paulo: Atlas, 2012, p. 1. 



87 
 

 

regulação ocorre por meio de valorações abstratas, teorizações, manifestações intuitivas do 

intérprete ou aplicador ou, quando muito, por meio de estudos desprovidos da necessária 

profundidade. Isso porque o desenvolvimento dos mecanismos de análise capazes de 

mensurar a eficácia social retrospectiva e de auxiliar na avaliação prospectiva de impactos 

de alterações normativas, foi relegado a outras ciências simplesmente ignoradas pelo direito 

e pelos juristas229. 

 

   A análise econômica do direito caracteriza-se pelo interesse no custo 

econômico do fenômeno jurídico como, por exemplo, o custo social da prevenção de 

acidentes, o custo da proteção e da garantia dos direitos, o custo do inadimplemento para as 

partes etc. Visa a permitir a criação de uma teoria sobre o comportamento humano, 

buscando auxiliar na avaliação da adequação de determinado instituto, norma jurídica ou 

alteração pretendida, tornando possível o diagnóstico ou o prognóstico de suas 

consequências e, portanto, de sua eficácia social. Ao instituir metodologias robustas e 

verificáveis de análise do impacto de uma dada norma sobre o comportamento humano, 

adaptáveis às mais diversas situações, a análise econômica do direito oferece um arcabouço 

técnico essencial para a explicação da própria razão de existência -- ou necessidade de 

alteração -- de uma dada norma jurídica230.  

 

   Traduzido em termos econômicos, o comportamento humano constitui um 

conjunto de decisões tomadas a partir da escassez de recursos para os quais é possível 

encontrar usos alternativos. Apreendendo-se um comportamento estimado a partir da 

consideração de indivíduos ou pequenos grupos sociais, tem-se que cada uma dessas 

unidades sociais tomará decisões a partir da valoração dos recursos disponíveis, visando 

                                             
229 CIGO JR., Ivo. Introdução... Op. cit., p. 10. A metáfora do direito como monte (estático) e em direção ao 
qual correm as águas do rio (dinâmico) da economia é retomada por Kleber Luiz Zanchim para explicar a 
posição fundamental de cada um desses campos do conhecimento jurídico, sem embargo de sua inerente 
influência recíproca. O autor constata: "Assim, enquanto o 'rio' Economia flui para satisfação das 
necessidades humanas considerando fórmulas de 'alocação de recursos', o 'monte' Direito põe-se diante dela 
como 'divisor de águas' que pode alterar-lhe o curso e favorecer ou prejudicar seu desembocar no 'mar da 
eficiência. Em meio a essas 'forças da natureza' está a sociedade, À espera de solução para suas mazelas e 
conflitos." (ZANCHIM, Kleber Luiz. Racionalidade econômica e racionalidade jurídica: entre o monte e o 
rio. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro. São Paulo: Malheiros, n. 142, abr-jun. 
2006, p. 56). E, mais adiante, indaga: "quem está no caminho de quem?" (ZANCHIM, Kleber Luiz. Op. cit., 
p. 60). 
230 CIGO JR., Ivo. Introdução... Op. cit., p. 11. 
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sempre à maximização desses recursos e do próprio bem-estar231. A economia auxilia o 

estudioso a desenvolver modelos em que, por meio da eliminação de variáveis, a 

complexidade social é reduzida e pode ser isolada para ser analisada a partir de um 

paradigma da racionalidade respaldado na ideia de eficiência. 

 

   Toma-se como pressuposto a existência de certo nível de racionalidade, 

segundo o qual cada indivíduo ou unidade atribui uma utilidade a cada escolha possível, 

sendo capaz de ordenar essas escolhas de acordo com as utilidades que lhe convenham232. 

Tal racionalidade opera "como um sistema, aqui entendido como um organismo composto 

de repertório (elementos) e estrutura (regras de interação entre esses elementos). Os 

elementos são as necessidades (fins) e as condutas (meios), enquanto a regra de interação é 

um juízo de valor"233. De modo que, estabelecido o fim, o indivíduo tenderá a observar os 

meios ou recursos disponíveis para, a partir da valoração atribuída, exercitar a sua 

racionalidade, colocando em ato a razão de que é dotado. Racionalidade implica, portanto, 

decisão234. Com isso, pode-se compreender que o comportamento humano reage a uma 

estrutura de incentivos, os quais se traduzem, na linguagem jurídica, em sanções, sejam 

positivas (premiais) ou negativas (punitivas)235, cuja adequação a análise econômica do 

direito ajuda a avaliar236. 

 

   Essa adequação será medida especialmente a partir do ponto de vista da 

eficiência que, como lembra a doutrina, constitui um valor fundante da racionalidade 

                                             
231 Trata-se do denominado individualismo metodológico: "Para explicar o comportamento dos agentes e, 
assim, ser capaz de realizar juízos de prognose, a juseconomia adota como unidade básica de análise a 
escolha individual de cada agente ou de pequenos grupos envolvidos no problema. Essa postura é o que se 
convencionou chamar de individualismo metodológico. (...) Enfim, a abordagem juseconômica não requer 
que se suponha que os indivíduos sejam egoístas, gananciosos ou motivados apenas por ganhos materiais, 
tão-somente assume-se que os agentes são racionais maximizadores de sua utilidade, seja lá o que isso 
significar para eles." (CIGO JR., Ivo. Introdução... Op. cit., p. 22-23). 
232 CIGO JR., Ivo. Introdução... Op. cit., p. 25. 
233 ZANCHIM, Kleber Luiz. Racionalidade... Op. cit., p. 58. 
234 Idem, ibidem. 
235 Para aprofundamento da distinção, vide BOBBIO, Norberto. Da estrutura... Op. cit., passim, em especial 
p. 23-23. 
236 "Ao tomar sanções (negativas ou positivas) como preços, a economia fornece mecanismos para avaliar os 
incentivos que as pessoas terão para agir de terminada forma, pois o preço maior desestimulará certa conduta, 
enquanto a menor a incentivará. Pode-se assim comparar se o incentivo ou desestímulo a certa conduta 
condiz com o objetivo visado pelo legislador ao introduzir tal norma." (LOPES, Christian Sahb Batista. 
Mitigação de prejuízos no direito contratual. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 93-94). 
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econômica237. Eficiência, nesse sentido, vem medida por meio de dois critérios 

complementares. O primeiro, desenvolvido por Pareto, segundo o qual a eficiência é medida 

pela satisfação das partes após a operação. Seria esta eficiente ou Pareto-superior se uma 

parte estiver mais satisfeita, e a outra não estiver menos satisfeita, ambas segundo seus 

próprios critérios238. O segundo, mais completo, ficou conhecido como Kaldor-Hicks ou 

melhora potencial de Pareto. De acordo com tal critério, a operação será eficiente se o ganho 

da parte tida como vencedora superar a perda da parte tida como perdedora, de modo a 

compensá-los com alguma sobra239. Trata-se de "critério útil porque configura, em termos 

gerais, importante técnica de análise da relação custo benefício"240 e porque "permite 

avaliar objetivamente os resultados decorrentes da aplicação de determinada regra 

jurídica"241, 

 

   Embora a análise econômica do direito seja capaz de prestar valoroso 

auxílio na verificação da adequação de normas jurídicas, existentes ou em discussão, a sua 

principal limitação reside na incapacidade de dizer aquilo que seja justo ou injusto, certo ou 

errado. Sem dúvida, pode contribuir para uma avaliação de justiça nas hipóteses em que o 

desperdício seja injusto242, mas é só. Em poucas palavras, está limitada por uma ótica do 

pragmatismo ou do utilitarismo. Mas essa circunstância, por si só, não justifica o abandono 

da iniciativa de aproximação entre direito e economia243. Apenas sugere cuidado e 

prudência no manejo dos resultados obtidos, uma vez que, em geral, a análise de eficiência 

                                             
237 ZANCHIM, Kleber Luiz. Racionalidade... Op. cit., p. 58. 
238 COOTER, Robert e ULEN, Thomas. Law and economics. 4. ed. Boston: Person Addison-Wesley, 2004. 
p. 17. 
239 MENDONÇA, Diogo Naves. Análise econômica da responsabilidade civil: o dano e a sua quantificação. 
São Paulo: Atlas, 2012, p. 23-24. 
240 Idem, ibidem, p. 24. 
241 Idem, ibidem. 
242 CIGO JR., Ivo. Introdução... Op. cit., p. 26-27. 
243 "Portanto, se adotarmos como fim do Direito a tutela jurídica de condutas e como fim da Economia um 
ótimo de Pareto, entendido como a maximização dos ganhos com a minimização dos custos, podemos dizer 
que, como critérios de orientação de juízos sobre condutas para o alcance desses fins, legalidade e eficiência 
são valores de seus respectivos sistemas de racionalidade. Dessa forma, não podemos permutá-los entre os 
sistemas, de modo que jamais a eficiência será o critério que elegerá, entre as condutas possíveis, uma que 
alcançará o objetivo da tutela jurídica, do mesmo modo que a legalidade jamais será o critério que definirá a 
conduta que alcançara o ótimo de Pareto. Logo, como as necessidades a serem atendidas são distintas, se 
compararmos os sistemas em sua perspectiva externa, ou seja, nos domínios da irracionalidade, legalidade e 
eficiência são irracionais entre si. Uma é a lógica do monte, a outra é a do rio. 
Isso não quer dizer, entretanto, que esses valores não podem referir-se um ao outro. O que não podem é, 
apenas, escolherem  um pelo outro as condutas para alcançar os fins dos respectivos sistemas." (ZANCHIM, 
Kleber Luiz. Racionalidade... Op. cit., p. 61-62). 
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econômica não se coaduna perfeitamente com os princípios éticos do ordenamento jurídico 

pátrio244. Judith Martins-Costa, identificou a tensão entre justiça e eficiência, nos seguintes 

termos: 

 

"Um contrato não deve ser apenas justo, conforme a ideia de "justiça" derivada 
do sistema e da válida e eficaz declaração negocial. Deve igualmente ser útil, 
pois essa é a sua finalidade: promover a circulação de riquezas, satisfazendo 
necessidades. Utilidade e justiça devem estar articuladas o mais 
harmonicamente possível o Direito dos Contratos, pois assim como seria 
disfuncional pensar um contrato como uma mônada, isolado de suas funções 
econômicas, seria contrário à ordem jurídica (que inclui centralmente o valor 
justiça) seguir-se o caminho do utilitarismo puro e duro. Daí justamente a 
complexidade do Direito..."245 

 

   Ao se tratar da elaboração de normas -- ou da investigação de sua 

oportunidade -- a eficiência ocupa papel relevante por ser desejável evitar o desperdício, 

isto é, afigura-se preferível atingir os fins ditados pela ordem jurídica com o mínimo gasto 

possível de recursos, maximizando-os, para uma alocação mais eficiente. Tem-se, aí, a 

chamada dimensão normativa da análise econômica do direito246. 

 

   A mesma análise oferece utilidade também na seara contratual, pois, ao 

comportar-se de maneira racional, visando à maximização de recursos, o contratante evita 

desperdício e fomenta a geração e circulação de riqueza. Eleva o contrato, assim, à 

dignidade do cumprimento de sua função econômico-social primeira, além de beneficiar 

todo o tecido social no qual esse determinado contrato, considerado como realidade 

econômica, está inserido. É lição velha que o contrato traduz as vestes jurídicas de uma 

operação econômica, sendo esta a dimensão à qual as partes efetivamente dão atenção. Seria 

ignorar a realidade pretender sustentar que, ao celebrarem um contrato de compra e venda, 

as partes preocupam-se com o tipo contratual tal como estipulado no Código Civil mais do 

que com as condições econômicas e comerciais do negócio. Cabe ao direito, por meio do 

                                             
244 Exemplo disso é a teoria do efficient breach, que consiste no descumprimento contratual tolerado − e até 
mesmo incentivado − quando minimiza as perdas de uma parte e maximiza os ganhos da outra. A teoria 
parece não coexistir em perfeita harmonia com os fundamentos éticos do direito das obrigações, por 
exemplo, pelo fato de a resolução contratual em decorrência do inadimplemento constituir sempre uma 
faculdade do credor, nunca do devedor faltoso. 
245 MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé no direito privado: critérios para sua aplicação. São Paulo: Marcial 
Pons, 2015, p. 656. 
246 COOTER, Robert e ULEN, Thomas. Op. cit., p. 3-4. 
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seu operador, apreender a realidade e traduzi-la a partir dos comandos normativos 

aplicáveis, a fim de oferecer uma solução ótima e, tanto quanto possível, harmonizar o 

caminho do rio da economia à posição do monte do direito.  

 

   Pressupõe-se, para os fins da análise econômica do direito, que toda 

operação contratual, por ser, em alguma medida, fruto da atuação voluntária e da 

racionalidade humana, da reação a uma estrutura de incentivos -- econômicos e/ou jurídicos 

-- tende a ser eficiente e geradora de valor. Contudo, sem a adequada tutela pela ordem 

jurídica, como forma de incentivar a conduta das partes no sentido do seu cumprimento, 

apenas aqueles contratos passíveis de execução imediata seriam celebrados. Não seriam 

concebíveis transações complexas, instituindo ordens de prestações, créditos, pagamentos a 

prazo etc. Faltaria um instrumento de alocação de riscos e responsabilidades, dotados de 

coercitividade -- ou qualquer outra forma de incentivo -- capaz de alinhar a conduta das 

partes. Nesse sentido, o direito atua como fator de fomento à maximização de riquezas. 

 

   Contudo, estabelecidos os campos de contato entre economia e direito e a 

utilidade da análise econômica do direito, cumpre investigar qual a interação com a 

mitigação de danos. Essa interação já foi identificada pela doutrina inglesa, onde o duty to 

mitigate já se encontra verdadeiramente enraizado na cultura jurídica. Andrew Burrows 

reconhece a existência de uma "política" subjacente à doutrina da mitigação de danos, 

dizendo ser ela “one of encouraging the claimant, once a wrong has occurred, to be to a 

reasonable extent self-reliant or, in economists' terminology, to be efficient, rather than 

pinning all loss on the defendant" 247. 

                                             
247 BURROWS, Andrew. Remedies for tort and breach of contract. Oxford: Oxford University Press, 2009, 
p. 122. Em tradução livre do autor: "uma de encorajar o autor, uma vez ocorrido o ilícito, a ser, na medida do 
razoável, independente ou, na terminologia dos economistas, a ser eficiente, em vez de atribuir todo o dano 
ao réu". No mesmo sentido: "The doctrine of mitigation should be seen as one of the incentives to breach (or 
disincentives to perform) provided by the law, which D[ebtor] will weight against the incentives to perform 
when he is deciding whether or not to perform. The doctrine is inextricably linked with the basic measures of 
recovery. It is also closely associated with the idea of efficient breach of contract (...). It must be recalled that 
a breach is efficient when it minimizes loss as well as when it maximizes gain. Mitigation is central to the 
efficiency gain in both cases. If C[reditor] did not, in effect, co-operate with D[ebtor] in dealing with the 
consequences of breach by mitigating those consequences, efficient breach would not be possible (in most 
circumstances)." HARRIS, Donald; CAMPBELL, David; HALSON, Roger. Remedies in Contract & Tort. 2. 
ed. Nova York: Cambridge University Press, 2005, p. 109. Em tradução livre do autor: "A doutrina de 
mitigação deve ser vista como uma de incentivos para descumprir (ou desincentivos para cumprir) previstos 
pelo direito, que D[evedor] vai comparar com os incentivos para executar quando estiver decidindo se deve 
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   No campo da mitigação, eficiência e justiça caminham de mãos dadas, 

havendo verdadeira coincidência entre os mandamentos éticos e econômicos. Os princípios 

éticos do direito das obrigações e a análise econômica do direito andam de mãos dadas, em 

perfeita comunhão. Em síntese, a análise econômica do direito permite identificar soluções 

legais maximizadoras dos recursos econômicos, que devem ser destinados a quem deles 

pode -- ou se dispõe a -- fazer um uso mais competente. Na hipótese de danos contratuais, a 

mitigação alinha os interesses do credor e do devedor, fazendo com que trabalhem juntos 

para evitar o desperdício representado pelo aumento do valor da indenização. O pagamento 

de indenizações constitui um desperdício -- do ponto de vista de eficiência econômica -- que 

tende a ser evitado ou reduzido mediante o cumprimento da exigência de mitigação. A 

mitigação de danos possui como objetivo "evitar o desperdício de recursos econômicos"248. 

 

   O aumento desnecessário dos danos decorrentes do inadimplemento 

imputável a uma das partes não cria valor para a sociedade, apenas fazendo com que 

recursos troquem de titularidade. Contudo, ausente uma estrutura de incentivos 

adequadamente desenvolvida, a qual não onere nem coloque riscos desnecessários sobre 

aquele de quem se espera a atuação mitigadora, não se poderá, salvo excepcionalmente, 

esperar adoção de uma tal atuação. Faltará o incentivo apropriado para que a racionalidade 

econômica e jurídica indique ser este o caminho adequado (justo e eficiente). Nesta 

situação, cabe ao puro arbítrio do credor atingido pelo inadimplemento a decisão sobre 

mitigar ou não, sendo certo que, à míngua de regra sobre mitigação de danos, a decisão lhe 

será em princípio indiferente. 

 

   Constitui-se, então, aquilo que estudiosos da análise econômica do direito 

cunharam de relação de agência249, na qual sobressai o potencial desalinhamento do 

                                                                                                                                       
ou não cumprir. A doutrina está intimamente ligada com as medidas básicas de indenização. Ela também está 
intimamente associada com a ideia de quebra eficiente do contrato (...). Relembre-se que a quebra é eficiente 
quando minimiza a perda, bem como quando maximiza o ganho. A mitigação é fundamental para o ganho de 
eficiência em ambos os casos. Se o C[redor], de fato, não cooperou com D[evedor] para gerenciar as 
consequências da violação ao mitigar essas consequências, quebra eficiente não seria possível (na maioria 
dos casos)." 
248 LOPES, Christian Sahb Batista. Op. cit., p. 105. 
249 "A ideia de agência é inerente ao fenómeno da divisão do trabalho e à necessidade de confiança que essa 
divisão reclama - centrando-se no mecanismo da delegação: alguém que não pode desempenhar uma função, 
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interesse do agente e do principal. A tal ponto que foi identificada a existência de um 

verdadeiro dilema entre incentivos e seguro no seio da relação de agência, a reclamar um 

delicado desenho do incentivo ótimo250. Equívocos no desenho desse incentivo gerarão 

potencial desvio que  

 

"resultará geralmente de oportunismo do agente, mas não é necessário que 
suceda sempre assim - bastando que o bem-estar do principal esteja dependente 
de uma conduta que contenha elementos custosos que obstam à maximização do 
bem-estar do próprio agente, caso em que é perfeitamente racional e previsível 
(até para o próprio principal) que, na falta de um incentivo suplementar, o 
agente se retraia na promoção dos interesses do principal"251. 

 

   Uma das situações identificadas como potencialmente geradoras desse 

desvio foi identificada como moral hazard ou o risco moral. Fenômeno típico das relações 

de agência252, denota o uso estratégico de informação privativa por parte de um agente, na 

medida em que os objetivos visados com o contrato dependam crucialmente da conduta 

desse agente e ele possa manipular as condições em que cumpre seus compromissos 

contratuais, especialmente o grau de esforço e diligência e a fidelidade ao programa 

contratual que assumiu como obrigatório, retirando da contraparte qualquer possibilidade de 

identificar o desvio e adotar as providências cabíveis253. Caso típico é o do segurado que, 

tendo obtido a cobertura, recusa-se a adotar medidas elementares de cuidado para 

conservação do bem segurado, sem que a companhia seguradora possa verificar o 

ocorrido254. 

 

   A mitigação de danos constitui, do ponto de vista econômico, um elemento 

a ser inserido na estrutura de incentivos a ser traduzida para o edifício da ordem jurídica, a 

fim de que nele se possa encontrar o incentivo suplementar necessário para evitar o desvio 

de conduta no caso de os interesses de uma parte serem colocados ao arbítrio da 

                                                                                                                                       
ou que não pode desempenhar todas as funções, confia a outrem esse desempenho, para que por essa via essa 
outra pessoa tome conta dos seus interesses. Da perspectiva jurídica, o problema principal é o da 
possibilidade de o agente extravasar das funções que lhe são cometidas, enquanto de ponto de vista 
económico o que releva é o grau de esforço que os incentivos  contratuais são ou não são capazes de 
assegurar." (ARAÚJO, Fernando. Teoria económica do contrato. Coimbra: Almedina, 2007, p. 597). 
250 Idem, ibidem, p. 597. 
251 ARAÚJO, Fernando. Idem, ibidem, p. 597-598. 
252 ARAÚJO, Fernando. Idem, ibidem, p. 286-287. 
253 ARAÚJO, Fernando.Idem, ibidem, p. 287. 
254 POSNER, Richard A. Economic analysis of the law. 6. ed. Nova York: Aspen, 2003, p. 109. 
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contraparte, em situação na qual haja uma possível relação de conflito na maximização do 

bem-estar de cada um, de não ser justamente pela introdução desse novel elemento. 

 

   Ao criar para o credor uma perspectiva, ainda que potencial, da perda 

parcial do direito à indenização integral dos danos decorrentes do inadimplemento 

imputável ao devedor, a mitigação de danos torna contundentemente mais atrativa a adoção 

de medidas mitigadoras, benéficas tanto para o devedor quanto para a sociedade como um 

todo, ainda que de maneira indireta. Além disso, minimiza as chances de uma conduta 

oportunista por parte do credor, que vislumbre no aumento dos danos uma ocasião para 

ameaçar o devedor com vistas à obtenção de vantagem na negociação da indenização a ser 

paga255. Esse oportunismo é socialmente prejudicial, dado aumentar os custos de transação, 

como identificados no Teorema de Coase256.  

 

   Nesse sentido, a análise econômica do direito mostra-se útil a demonstrar a 

adequação da exigência de mitigação aos fins colimados pela ordem jurídica, colocando-se 

em posição de proporcionalidade, entendida como adequação entre fins e meios, de um 

lado, com a função social do contrato, ao estimular a solidariedade entre as partes e pôr às 

claras o benefício social decorrente do alinhamento do seu interesse destas após o 

inadimplemento; por outro, à boa-fé objetiva, por demonstrar os efeitos positivos da 

atuação ética do credor vitimado pelo inadimplemento, atento à tutela dos seus próprios 

interesses como aos do devedor. 

 

1.6. BOA-FÉ OBJETIVA 

 

  O Código Civil de 2002 supriu uma lacuna legislativa257 relevante, qual 

seja, a consagração normativa da boa-fé objetiva258. Fê-lo nos artigos 113259, ao dispor 

                                             
255 ARAÚJO, Fernando. Op. cit., p. 633; LOPES, Christian Sahb Batista. Op. cit., p. 113. 
256 Para aprofundamentos sobre o Teorema de Coase e os custos de transação, vide COASE, Ronald H. The 
problem of social cost. The journal of law and economics. Chicago: University Press, v. 3, p. 1-44, Out. 
1960; MENDONÇA, Diogo Naves. Op, cit., p. 32-36; ARAÚJO, Fernando. Op. cit., p. 198-200; COOTER, 
Robert e ULEN, Thomas. Op.  cit., p. 220-224. 
257 Muito embora houvesse uma lacuna legislativa, cumpre relembrar que o Código Comercial de 1850 já 
trazia dispositivos inspirados na boa-fé objetiva, especialmente no que tange à sua função hermenêntica ou 
interpretativa: 
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sobre a interpretação dos negócios jurídicos, e 422260. Com essa consagração, alinhou-se às 

necessidades da vida moderna, do tráfego comercial261 e jurídico, do incremento do 

elemento ético na ordem jurídica262. 

 

                                                                                                                                       
"Art. 130 - As palavras dos contratos e convenções mercantis devem inteiramente entender-se segundo o 
costume e uso recebido no comércio, e pelo mesmo modo e sentido por que os negociantes se costumam 
explicar, posto que entendidas de outra sorte possam significar coisa diversa. 
Art. 131 - 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 verdadeiro espírito e natureza do 
contrato, deverá sempre prevalecer à rigorosa e restrita significação das palavras; 
2 - as cláusulas duvidosas serão entendidas pelas que o não forem, e que as partes tiverem admitido; e as 
antecedentes e subseqüentes, que estiverem em harmonia, explicarão as ambíguas; 
3 - o fato dos contraentes posterior ao contrato, que tiver relação com o objeto principal, será a melhor 
explicação da vontade que as partes tiverem no ato da celebração do mesmo contrato; 
4 - o uso e prática geralmente observada no comércio nos casos da mesma natureza, e especialmente o 
costume do lugar onde o contrato deva ter execução, prevalecerá a qualquer inteligência em contrário que se 
pretenda dar às palavras; 
5 - nos casos duvidosos, que não possam resolver-se segundo as bases estabelecidas, decidir-se-á em favor do 
devedor." 
258 A despeito da inexistência de dispositivo expresso no Código Civil de 1916 equivalente ao art. 422 do 
Código Civil de 2002, a doutrina já a incidência da boa-fé objetiva (NORONHA, Fernando. O direito... Op. 
cit., p. 127 e COUTO E SILVA, Clóvis V. Obrigação... Op. cit., p. 33). No mesmo sentido, Rogério Ferraz 
Donnini, escrevendo ainda antes da vigência do Código Civil: "Embora não haja no Código Civil brasileiro 
disposição expressa sobre a boa-fé, trata-se de princípio geral do direito contratual, que não está ligado 
somente à interpretação do contrato, estampada no art. 85 do CC, mas também na formação da avença, pois 
os contratantes deverão sempre agir com lealdade e confiança recíprocas." (Op. cit., p. 73). 
259 "Art. 113 - Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua 
celebração." 
260 "Art. 422 - Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua 
execução, os princípios de probidade e boa-fé." 
261 "Corresponde subrayar que la exigencia de buena fe objetiva en el tráfico es esencial al comercio. De otro 
modo seria imposible celebrar muchos de los negocios modernos que suelen estar revestidos de gran 
informalidad (sólo resultan, por ejemplo, de télex, fax o e-mails), así como las transferencias de sumas 
enormes de dinero que se realizam mediante un llamado telefónico, o las importantes operaciones de bolsa 
que se cierran mediante un simple gesto hecho con la mano o la cabeza. En especial, la buena fe objetiva es 
requerida con particular energía en los contratos de consumo (...); en tal caso se trata también de una regla de 
'favor debilis' para la protección del consumidor." (ALTERINI, Atilio Aníbal. Contratos civiles, comerciales, 
de consumo: teoría general. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1997, p. 34). 
262 "Il rifiuto di dare rilievo concreto alla buona fede non sembra, viceversa, concepibile nell'attuale epoca; 
con una società in evoluzione ed in profondo mutamento; senza l'esistenza di principi di fondo comuni 
eradicati. In epoche come queste, il costante richiamo al concetto della buona fede (al limite, magari, come 
alibi per lo stesso ordinamento), proprio per la genericità della nozione, acompagnata  a quella forza di 
riscatto e di salvezza, di profonde esigenze di giustizia sostanziale, che la nozione comporta (o sembra 
comportare), costituisce più che una tentazione, una reale esigenza per l'interprete." (RAVAZZONI, Alberto. 
La formazione del contratto. Milano: Giuffrè Editore, 1974, p. 93). Em tradução livre do autor: "A recusa em 
dar relevo concreto à boa fé não parece, pelo contrário, concebível na época atual; com uma sociedade em 
evolução e mudança profunda; sem a existência de princípios substantivos comuns erradicados. Em tempos 
como estes, a constante lembrança do conceito de boa fé (pelo menos, quiçá, como um álibi para o próprio 
ordenamento), mesmo pela imprecisão do termo, aliada à força de resgate e salvação, de profunda exigência 
de justiça substantiva, que a noção comporta (ou parece comportar), constitui mais do que uma tentação, uma 
real exigência para o intérprete." 
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  A boa-fé objetiva impõe o dever de atuação ética e coerente nas relações 

obrigacionais, no sentido do personalismo ético de Immanuel Kant263, que coloca a pessoa 

humana como o fundamento último da ordem jurídica. As relações jurídicas, portanto, com 

especial destaque para as obrigações, devem constituir instrumentos de afirmação da 

dignidade da pessoa humana. 

 

  Qualquer ordem informada pela boa-fé objetiva prima por atribuir às 

obrigações o caráter de comunhão, vínculo de índole social intenso, a partir da 

consideração do indivíduo concretamente considerado, envolto em seu contexto social e 

em suas circunstâncias. Exige a observância de padrões ético-sociais de conduta, impondo 

a dignidade humana como fim da convivência, da solidariedade social e, por fim, do 

próprio cumprimento das obrigações264. Nas palavras de Clóvis V. do Couto e Silva, "o 

mandamento de conduta engloba todos os que participam do vínculo obrigacional e 

estabelece, entre eles, um elo de cooperação, em face do fim objetivo a que visam"265. 

 

  A boa-fé objetiva designa um modelo de conduta social, arquétipo ou 

standard jurídico, ao qual cada pessoa deve ajustar a própria conduta, obrando como 

obraria um homem reto, à luz das circunstâncias do caso concreto266: com honestidade e 

probidade267. Essa conduta deve estar alinhada ao dever de agir de acordo com padrões 

socialmente aceitos de lealdade, transparência, coerência e lisura, de modo a não frustrar a 

confiança alheia. 

 

  Mas, fundamentalmente, a boa-fé objetiva encarna uma das mais 

importantes reações às tentativas dos positivistas de criação de um direito cientificamente 

neutro, desprovido de quaisquer considerações axiológicas ou funcionais, reduzindo a 

apreensão do fenômeno jurídico à estrutura da norma e suas interações com outras 

normas268. 

 
                                             
263 NANNI, Giovanni Ettore. A evolução do direito civil obrigacional...Op.  cit., p. 189. 
264 Idem, ibidem. 
265 A obrigação... Op. cit., p. 33. 
266 Martins-Costa, Judith. A boa-fé objetiva... Op. cit., p. 411. 
267 Idem, ibidem. 
268 COUTO E SILVA, Clóvis V. do. A obrigação... Op. cit., p. 41. 
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1.6.1. FUNÇÕES EXERCIDAS PELA BOA-FÉ OBJETIVA 

 

   A boa-fé objetiva exerce três funções bem marcadas, sendo a 

primeira delas, de caráter integrativo. Serve como fundamento para o desenvolvimento de 

deveres anexos ou laterais de conduta, ligados ou não à prestação principal, e que surgem 

pelo simples fato da contratação, independentemente da vontade das partes269. A segunda, 

de caráter hermenêutico ou interpretativo, consiste na atuação como método de 

interpretação das declarações negociais e das condutas das partes270, a partir de padrões 

socialmente aceitos e no intuito de tutelar a legítima confiança alheia. A terceira, de caráter 

repressivo ou de controle, implica a utilização da boa-fé objetiva como critério de 

avaliação das condutas das partes, a fim de aquilatar a sua (não) adequação aos limites da 

licitude e também à pauta axiológica prestigiada pelo legislador271. 

 

   A função interpretativa é a mais difundida na doutrina pátria e vem referida 

com destaque no artigo 113 do Código Civil de 2002, segundo o qual o negócio jurídico 

deve ser interpretado de acordo com a boa-fé objetiva e os usos do local de sua celebração. 

De acordo com tal preceito, o contrato (e o negócio jurídico em geral) deve ser interpretado 

de forma a que se revele o seu sentido objetivo. A vontade perde seu absoluto primado 

nesta senda, atribuindo-se menor importância à reserva mental e ao estado psíquico dos 

contratantes. Cabe ao intérprete localizar o sentido objetivo, socialmente apreciável, da 

vontade manifestada. Tal disciplina não incide caso a parte contrária conhecia ou deveria 

conhecer o real conteúdo da vontade manifestada. 

 

   Sempre e quando o real sentido objetivo do contrato for duvidoso, deve o 

intérprete adotar a interpretação mais razoável, que cause o menor dano possível às partes 

e, na maior medida do possível, implique menor interferência possível na economia do 

contrato e preserve o negócio como um todo. 

                                             
269 "À boa fé objetiva é atribuída, entre outras, a função de ser a fonte de novos deveres especiais de conduta 
durante o vínculo contratual, denominados obrigações acessórias... Ao lado da obrigação principal há deveres 
ou obrigações acessórias ou anexas que formam e informam toda a obrigação contratual em todas as suas 
fases, pré e pós-contratual." (FERREIRA DA ROCHA, Silvio Luís. Princípios contratuais. Op. cit., p. 12. 
270 MORSELLO, Marco Fábio. Responsabilidade... Op. cit., p. 12. 
271 MORSELLO, Marco Fábio. Responsabilidade... Op. cit., p. 12. 
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   A função integrativa da boa-fé objetiva é ínsita à superação da ideia de 

obrigação como mero vínculo transitório entabulado entre duas pessoas, prestigiando-se a 

obrigação como um sistema complexo de processos, em que se harmonizam as prestações, 

os deveres colaterais e as peculiaridades do caso concreto, combinando-se os esforços das 

partes em prol da justa e perfeita execução da obrigação. 

 

   Tais deveres, impende destacar, não são aferíveis "a priori" e nem mesmo 

previstos expressamente de antemão na legislação. Aliás, não raras vezes tais deveres só 

são descobertos pelas partes uma vez violados. Não obedecem a uma fórmula subsuntiva, 

sendo, pelo contrário, flexíveis e variáveis, de forma a viabilizar a sua incidência a uma 

gama considerável de situações, pelo método casuístico. 

 

   No exercício dessa função integrativa caracteriza-se a incidência, nas 

relações obrigacionais, de inúmeros deveres, tidos como colaterais, não previstos 

expressamente na legislação ou nos negócios jurídicos. O desatendimento de tais deveres 

pode gerar consequências diversas, desde a invalidação do negócio até o recebimento de 

indenização pela parte inocente. 

 

   Por fim, pode-se elencar também a função de controle exercida por meio da 

cláusula geral de boa-fé objetiva. De fato, o titular de um dado direito não pode, a pretexto 

de exercê-los, exceder os limites traçados pela função social atribuída àquele direito. 

 

   A definição dos modos pelos quais se pode dar o exercício de um 

determinado direito é explicitada pela cláusula geral da boa-fé objetiva, função que 

inegavelmente remonta à figura do abuso de direito, com a qual está imbricada e será objeto 

de tópico específico. 

 

   Resta, então, esclarecer que, não se tratando de boa-fé subjetiva, mas sim 

objetiva, a violação dos deveres impostos não se deve pautar pela análise da intenção das 

partes. A inobservância de tais deveres independe do elemento volitivo, podendo a omissão 
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ou a contradição ensejar a responsabilização da parte envolvida mesmo ante a ausência de 

culpa. 

 

   A incidência dos deveres de conduta e das funções integrativa e de controle 

revela o manifesto caráter limitador da autonomia privada desempenhado pela boa-fé 

objetiva. Como colocado anteriormente, a ausência de previsão expressa na legislação ou 

no contrato, não exime as partes de dar cumprimento aos deveres decorrentes da boa-fé 

objetiva.  

 

   Isso porque tais deveres decorrem da previsão geral da boa-fé objetiva, 

derivado da dignidade da pessoa humana, que se amolda ao caso concreto para evitar 

injustiças e preservar a dignidade da pessoa humana, por meio do respeito a padrões ético-

sociais de conduta. Pouco importa que as partes não tenham previsto a incidência de tais 

deveres, pois a sua incidência decorre dos próprios postulados constitucionais já antes 

mencionados e da sua disciplina infraconstitucional, a qual é encabeçada pela cláusula geral 

da boa-fé objetiva. 

 

   Logo, ao estipular as obrigações contratuais, as partes, além daqueles limites 

postos expressamente na legislação, bem como daquelas limitações decorrentes da função 

social do contrato, devem observar também a disciplina imposta pela boa-fé objetiva, sob 

pena de se verificar uma patologia no negócio jurídico. 

 

1.6.2. OBRIGAÇÃO COMO SISTEMA: OS DEVERES IMPOSTOS ÀS PARTES 

 

   A noção de boa-fé objetiva teve seu primeiro impulso na Alemanha, em 

virtude do § 242 do BGB, segundo o qual "o devedor está obrigado a executar a prestação 

como exige a boa-fé, com referência aos usos do tráfico"272. Pode-se somar a esse 

dispositivo, também o § 157 do BGB, segundo o qual "contratos devem ser interpretados 

                                             
272 Noronha, Fernando. O Direito...  Op. cit., p. 126; Martins-Costa, Judith. A Boa-fé Objetiva...Op. cit., p. 
411. 
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de acordo com as exigências da boa-fé, considerando usos e costumes."273 A partir daí, o 

gênio germânico deu asas ao pleno desenvolvimento da teoria da boa-fé objetiva e da 

correlata confiança. 

 

   Parte-se, para tanto, da superação da ideia simplificada da obrigação como 

vínculo jurídico transitório entre devedor e credor, segundo o qual o primeiro se obriga ao 

cumprimento de uma prestação (de dar, fazer ou não fazer), sob pena de autorizar, por parte 

do credor, a tomada das medidas que tornem eficazes as consequências previstas pelas 

partes e/ou pela legislação. 

 

   A obrigação articula-se sobre uma estrutura complexa ou, como prefere 

Judith Martins-Costa274, um sistema de processos, que vai muito além da mera oposição 

entre credor e devedor e da análise dos elementos estruturais da relação. Possui uma 

articulação com dinâmica própria em vista da colaboração intersubjetiva, a qual visa ao 

atendimento da finalidade da obrigação. O fim desse processo encontra-se no 

adimplemento, do qual deve resultar a satisfação do interesse do credor, sempre que a 

prestação seja possível. 

 

   A obrigação não se esgota na mera prestação de dar, fazer ou não fazer. Ao 

lado de tal prestação, outros inúmeros deveres surgem e devem ser observados pelas partes. 

Tais deveres, chamados de colaterais, conexos, e até mesmo secundários (Nebenpfichten, 

segundo a expressão original germânica), muitas vezes não estão previstos expressamente 

na legislação e nem mesmo nos instrumentos avençados pelas partes. Decorrem, no mais 

das vezes, diretamente da cláusula geral da boa-fé objetiva, isto é, da lei. O seu 

descumprimento implica, portanto, violação de um dever legal275. 

 

   Essa renovação deixa raízes na formulação do conceito de violação positiva 

do crédito, de Staub. Por meio dessa teoria, Staub pretendeu contornar os inconvenientes 

                                             
273 Tradução livre do original: "§157 - Auslegung von Verträgen. Verträge sind so auszulegen, wie Treu und 
Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern." 
274 MARTINS-COSTA, Judith. Comentários ao Código Civil, . Rio de Janeiro: Forense, 2003, v. V, t. I, p. 
21. 
275 COUTO E SILVA, Clóvis V. do. A obrigação... Op. cit., p. 38. 



101 
 

 

decorrentes do estreito conceito de mora na legislação alemã, decorrência de sua origem 

romana. Em ambos os casos, a mora está ligada à questão do tempo (dilatio) e, portanto, do 

atraso no cumprimento. Não ao cumprimento defeituoso e suas consequências276. 

 

   Enneccerus277 identifica o equívoco de o legislador do BGB disciplinar a 

impossibilidade da prestação e a mora (dilatio) pois não exauriu as hipóteses de violações 

culposas aos direitos de crédito. A necessidade originadora da violação positiva do contrato 

assim o demonstra278, o que, na Alemanha, se deu a partir do § 242 do BGB, pelo qual “o 

devedor está obrigado a executar a prestação como exige a boa-fé, com referência aos 

usos do tráfico”. 

 

   A doutrina alemã desenvolveu-se, então, para reconhecer que, além da 

prestação, o vínculo obrigacional vem acompanhado de deveres passíveis de serem 

violados, independentemente do pagamento, isto é, do cumprimento da prestação, fim 

último e precípuo da obrigação. Essa violação geraria consequências, especialmente danos, 

que não se confundem com aquelas que decorreriam do simples inadimplemento da 

prestação. O descumprimento de deveres anexos, mesmo quando cumprida a prestação 

principal, dá origem à situação identificada pela doutrina brasileira como adimplemento 

“ruim”, “defeituoso” ou “insatisfatório”279. 

 

                                             
276 No Brasil, a disciplina legislativa da mora não ensejou tais discussões. Nos termos do art. 394 do Código 
Civil, repetindo nesse tocante a regra do art. 955 do Código Civil de 1916, o devedor estará em mora não só 
quando atrasar o cumprimento da obrigação, mas também quando o pagamento estiver em desarmonia com o 
local e a forma previstos na lei ou no contrato. 
277 ENNECERUS, Ludwig. Tratado de Derecho Civil: derecho de obligaciones. Trad. Blás Pérez Gonzáles e 
José Alguer. Barcelona: Bosch, s/a, v. 1, p. 278-279. 
278 “al parecer, los autores del C.c. han creído que, mediante las disposiciones sobre la imposibilidad 
subsiguiente de la prestación y sobre la mora, han regulado todas las violaciones culposas de los derechos de 
crédito. Pero esta suposición no es exacta, pues existen numerosas violaciones del crédito que no operan ni la 
imposibilidad de la prestación, ni un retraso de la misma y, además, otras que, si bien tienen una 
consecuencia semejante, contienen también, junto a esta ‘violación negativa’, un ataque positivo al crédito. 
(...) El reconocer que en estos casos el daño es la consecuencia de un hecho positivo impulsó a Staub a forjar 
el concepto de la ‘violación positiva del contrato’ y a incluir en él también aquellos casos en que el deudor 
obra en contra de un deber de omisión independiente.” (ENNECERUS, Ludwig. Op. cit., p. 278-279). 
279 ASSIS, Araken de. Resolução do contrato por inadimplemento, 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2004, p. 125-126. Segundo o autor, tal espécie distingue-se porque existe a prestação, embora não no tempo, 
forma ou lugar devidos. Daí a sua relação com a mora, da qual configura mera manifestação, nos moldes do 
ordenamento brasileiro. Não se caracteriza pela identidade ou quantidade da prestação, já que, se assim fosse, 
haveria inadimplemento, total ou parcial, dependendo da situação concreta. 
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   O § 280 do BGB foi alterado justamente para que ali constasse o 

descumprimento dos deveres anexos como fato juridicamente relevante. Foram 

introduzidas as figuras dos deveres relacionados à prestação (leistungsbezogene Pflichten) e 

dos deveres não relacionados à prestação (nicht-leistungsbezogene Pflichten). Essas figuras 

vieram a dar tratamento jurídico mais sistematizado ao que se denominou violação positiva 

do contrato (positive Vertragsverletzung) 280. 

 

   No Brasil, o suporte à existência dos deveres chamados acessórios 

desenvolveu-se também pelo estudo da boa-fé objetiva (Código Civil, artigos 113 e 422) e 

em torno dos princípios do solidarismo e da dignidade da pessoa humana, que a 

fundamentam e possuem dignidade constitucional derivada dos artigos 1º, inc. III e 3º, inc. 

I, do Texto Maior. 

 

   Na doutrina pátria, a renovação do direito das obrigações ganhou força a 

partir da noção da obrigação como processo, como quis Clóvis V. do Couto e Silva281, ou 

como relação jurídica complexa. Enfim, a partir do renascimento, entre nós, do estudo da 

boa-fé objetiva, seguida de sua expressa positivação os artigos 113 e 422, do Código Civil 

de 2002282. 

 

   Nesse compasso, uma das funções da cláusula geral de boa-fé objetiva 

consiste justamente em servir de matriz de deveres colaterais, acessórios ou anexos à 

obrigação principal, os quais devem ser obedecidos pelas partes independentemente de 

previsão explícita. Trata-se de regra ética de conduta, cujo objetivo consiste em socializar a 

atuação das partes no cumprimento das obrigações contraídas, representando um 

                                             
280 NORDMEIER, Karl Friedrich. O novo direito das obrigações no Código Civil alemão – a reforma de 
2002. In Marques, Cláudia Lima (Coord.). A nova crise do contrato: estudos sobre a nova teoria contratual. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007,  p. 141 e segs. 
281 A obrigação... Op. cit., p. 63 e seguintes. Esse estudo é ainda anterior à Constituição Federal de 1988, de 
ondem também se extraem fundamentos para essa nova forma de interpretar, estudar, ensinar e aplicar o 
direito privado. 
282 Embora dela já tratasse o Código Comercial de 1850, a boa-fé objetiva ganhou foros de aplicação mais 
genérica no Direito Privado apenas nas últimas décadas, revigorando-se com a edição do Código vigente. 
Sobre a sua qualificação ou não como princípio, ver LOTUFO, Renan. Código Civil comentado. São Paulo:  
Saraiva, 2003, v. 2, p. 312-313. 
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afastamento, ainda que parcial, do dogma da vontade como única fonte de vinculação 

jurídica no âmbito contratual.  

 

   Eis a manifestação primeira e mais importante do alargamento da noção de 

obrigação que vem a reboque da consagração da boa-fé objetiva como cláusula geral do 

direito civil pátrio: ver nesse vínculo antes singelo uma relação jurídica complexa, fonte 

geradora de múltiplos deveres, acessórios e de proteção, seja de caráter geral ou de feição 

casuística, ligados ou não à prestação principal, antes verdadeira artista no palco hoje 

habitado por diversos atores, por força da direta incidência da lei. 

 

   Esses são deveres de conduta, imbuídos de verdadeiro sentido ético e 

informados pelos princípios da solidariedade e da dignidade da pessoa humana, agindo 

como verdadeiros vetores para orientação da atuação de cada sujeito do complexo 

obrigacional e, ao mesmo tempo, como verdadeiro filtro da justiça ou “meritevolezza” de 

cada ação tomada no processo que leva ao seu adimplemento. Nas palavras de Clóvis V. do 

Couto e Silva,  

 

"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 inadimplemento insatisfatório e imperfeito..."283 

 

   Conforme sugere Giovanni Ettore Nanni, o dever de cumprir a prestação 

caracteriza e individualiza a obrigação. No entanto, a estrutura do vínculo obrigacional 

possui outras vigas, que incluem diversos deveres, passíveis de serem agrupados 

analiticamente em distintas categorias: (i) deveres secundários ou acidentais de prestação, 

que existem em função da prestação principal, visando a viabilizar o seu cumprimento, 

subdividindo-se em (a) deveres secundários meramente acessórios da prestação principal, 

como o de conservar a coisa vendida, (b) deveres substitutivos ou complementares à 

prestação principal, como o dever de indenizar pelos danos decorrentes do inadimplemento 

                                             
283 COUTO  e  SILVA, Clóvis V. do.  A obrigação... Op. cit., p. 41. 
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culposo e (c) deveres de prestações coexistentes com a prestação principal, como o dever 

de indenização decorrente de cumprimento defeituoso (adimplemento ruim) da prestação; e 

(ii) deveres acessórios ou laterais de conduta, não integrantes da prestação principal, 

embora essenciais ao adimplemento, isto é, ao bom processamento do vínculo 

obrigacional284. 

 

   Explorando outra classificação, que não invalida em absoluto aquela acima 

endossada, Fernando Noronha prefere identificar os deveres anexos segundo a sua função, 

distinguindo os deveres de proteção, de esclarecimento e de lealdade285, do quais se 

extraem outros inúmeros deveres, de acordo com a análise do caso concreto. 

 

   Segundo os deveres de proteção, enquanto perdure o vínculo obrigacional, 

as partes estão obrigadas a evitar condutas de que possam vir a decorrer danos às pessoas 

envolvidas ou a seus respectivos bens286. Tais deveres, no ordenamento jurídico pátrio, 

adquirem maior relevância no estudo da teoria geral da responsabilidade, campo em que a 

influência benéfica da boa-fé objetiva pode ser sentida, por exemplo, no prestígio cada vez 

maior às hipóteses de responsabilidade objetiva e de aplicação da teoria do risco. 

 

   Já os deveres de esclarecimento implicam o dever das partes de informarem-

se a respeito de todos os dados relevantes no âmbito da obrigação, que com ela tenham 

qualquer relação e, ainda, daqueles referentes aos riscos e efeitos decorrentes do 

cumprimento da obrigação. Veda-se, assim, o dolo negativo ou a omissão culposa, que 

pode levar à invalidação do contrato. 

 

   Como se vê, não cabe à parte contratante alegar a inexistência de previsão 

contratual expressa para eximir-se do dever de informar ou de esclarecer a parte contrária 

sobre aspectos relevantes da obrigação. O dever de esclarecimento ou de informação 

decorre diretamente da lei, mais especificamente da formulação geral da boa-fé objetiva, 
                                             
284 NANNI, Giovanni Ettore. O dever... Op. cit., p. 301 e segs. 
285 NORONHA, Fernando, O direito dos contratos...Op.  cit., p. 162. 
286 Segundo Sílvio Luís Ferreira da Rocha, "o dever de cuidado ou segurança tem por finalidade proteger o 
contratante de danos ao seu patrimônio ou à sua pessoa, o que pressupõe atuação diligente da parte contrária, 
tanto na execução do contrato, como no exercício dos seus direitos." (Princípios contratuais... Op. cit., p. 
520). 
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sendo, pois, plenamente dispensável e até desnecessária qualquer previsão contratual ou até 

mesmo legal expressa. Nos dizeres de Alberto Ravazzoni, "si dirá che non a singole norma 

bisogna fare riferimento, ma ai principi generali dell'ordinamento"287. 

 

   Por fim, os deveres de lealdade impõem às partes o dever de se absterem de 

adotar qualquer comportamento que possa vir a disfarçar o objetivo real do negócio, 

frustrando injustificadamente a confiança depositada pela parte "inocente", ou que 

imotivadamente trouxer desequilíbrio da base negocial, ínsita à própria noção 

contemporânea de contrato como instituto informado pela sua função social288. 

 

   A classificação acima, que constitui uma das várias possíveis, revela aquilo 

que já se abordou ainda que tangencialmente: a feição contemporânea do vínculo 

obrigacional, analisado enquanto relação complexa: superação da visão de oposição simples 

e maniqueísta entre credor e devedor, caracterizando situações jurídicas também 

complexas, nas quais se pode vislumbrar claramente a existência de deveres de parte a 

parte, para além do simples dever de prestar e do direito de receber a prestação289. 

 

   Abandona-se a vontade como fonte jurígena única no direito das obrigações 

e das relações contratuais. Naturalmente, a vontade continua a ocupar lugar de destaque no 

campo obrigacional. Contudo, passa a dividir esse lugar com a boa-fé objetiva, que atualiza 

profundamente a disciplina da matéria290. Como lembra Silvio Luís Ferreira da Rocha, na 

teoria clássica do contrato, "tudo se resumia, em apertada síntese, no supremo respeito ao 

princípio da autonomia privada" e os demais princípios não passavam de deduções lógicas 

dessa premissa291. Contudo, "os novos princípios contratuais, sobretudo o princípio da 

                                             
287 RAZAZZONI, Alberto. Op. cit., p. 97. Em tradução livre do autor: "dir-se-á que não a norma singular faz 
referência, mas aos princípios gerais do ordenamento". 
288 "O dever de cooperar ou colaborar obriga a parte a agir com lealdade, proibindo-a de impedir ou obstruir a 
outra de cumprir com o contrato e, ao mesmo tempo, assegura-lhe o direito de, querendo, cumprir a sua 
obrigação, sem ter, também, a execução desta impedida, razão pela qual afasta-se do contrato toda exigência 
excessiva, burocrática ou absurda." (FERREIRA DA ROCHA, Silvio Luís. Princípios contratuais... Op. cit., 
p. 520.) 
289 Nada obstante, o dever de prestar segue sendo constituindo o núcleo da obrigação que, como bem lembra 
Clóvis do Couto e Silva em trecho já citado, tem como finalidade viabilizar o adimplemento, que constitui o 
fim da obrigação e a polariza. 
290 MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé... Op. cit., p. 394. 
291 FERREIRA DA ROCHA, Silvio Luís. Princípios contratuais... Op. cit., p. 520. 
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boa-fé objetiva... não decorrem direta e imediatamente do princípio da liberdade 

contratual"292, é dizer, não decorrem da força jurígena da vontade. 

 

   Se, de acordo com a boa-fé objetiva, consagrada no Brasil pelos artigos 

113293 e 422294 do Código Civil, o vínculo obrigacional traz consigo essa plêiade de deveres 

anexos ou colaterais, ligados, ou não, à prestação objeto do vínculo negocial, o 

descumprimento desses poderá, perfeitamente, configurar a irregularidade caracterizadora 

da mora, como disciplinada no Brasil, inclusive adimplemento ruim ou até mesmo do 

inadimplemento absoluto. 

 

   Desnecessário dizer que o alcance, a intensidade e a própria delimitação de 

tais deveres secundários, não raro, depende da própria análise da prestação objeto da 

obrigação ou, em termos mais amplos, das obrigações assumidas de parte a parte no seio de 

uma relação negocial ou contratual295. Afinal, como lembra o já citado Clóvis V. do Couto 

e Silva, “o fim comanda toda a relação jurídica e conforma os deveres e direitos que a 

relação jurídica produz em contato com a realidade social, no curso de seu 

desenvolvimento”296. 

 

   A forma contemporânea de encarar os vínculos negociais torna menos 

rígidos os filtros de análise do fenômeno jurídico, permitindo, ao lado do pensamento 

axiomático-dedutivo, também larga margem para o pensamento casuístico, do que podem – 

e devem – resultar novos princípios, novos institutos e, principalmente, novas 

concepções297. 

 

                                             
292 Idem, ibidem. 
293 “Artigo 113 – Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua 
celebração.” 
294 “Artigo 422 – Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua 
execução, os princípios de probidade e boa-fé.” 
295 "Os deveres derivados da boa-fé ordenam-se, assim, em graus de intensidade, dependendo da categoria 
dos atos jurídicos a que se ligam." (COUTO E SILVA, Clóvis V. do. A obrigação... Op. cit., p. 34). 
296 Idem, ibidem, p. 97. 
297 Idem, ibidem, p. 69. Passadas mais de duas décadas da promulgação da Constituição Federal de 1988 e 
alguns anos da edição do Código Civil de 2002, marco da renovação da principiologia contratual, mais 
adequado falar em princípios, institutos e concepções contemporâneos. Neste parágrafo, contudo, manteve-se 
o uso do vocábulo "novos", em razão da referência á lição de Clóvis V. do Couto e Silva. 
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1.6.3. DEVER DO CREDOR DE COOPERAR PARA O ADIMPLEMENTO 

 

   A evolução da noção de obrigação é tão notória quanto inevitável. Passa ela, 

a obrigação, de simples vínculo que prende o devedor ao seu dever de prestar e, assim, 

adimplir e liberar-se das amarras que o ligam ao credor, titular de direito subjetivo inerente 

à situação jurídica ativa, a uma relação complexa, ainda calcada na prestação e voltada ao 

adimplemento, mas constituída também por uma série de deveres de parte a parte, alguns 

ligados à prestação, outros dela independentes e passíveis de lhe sobreviver à extinção. 

 

   Essa acepção contemporânea abre as portas para outras figuras jurídicas, 

antes rechaçadas pela rígida formulação do direito das obrigações reinante no direito 

brasileiro. São exemplos dessas figuras o inadimplemento antecipado, o adimplemento 

substancial, o reconhecimento da culpa post factum finitum, dentre muitas outras. 

 

   A mudança de paradigma passa, ainda, necessariamente, pela percepção de 

que, no vínculo obrigacional e nas relações que dele surgem, hão de serem considerados 

outros elementos que os simples interesses econômicos. Aquilata-se também a relevância 

da proteção da(s) pessoa(s) e de seu(s) respectivo(s) patrimônio(s), além de suas legítimas 

expectativas, fundadas na presunção de coerência, lealdade, probidade e cooperação da 

conduta de cada um no tráfego jurídico e comercial. Segundo Emilio Betti, "Na exigência 

de cooperação entre consorciados está, portanto, a chave com que o jurista deve procurar 

entender o instituto da obrigação, considerando-o na sua função socioeconômica."298 

 

   Assim é que, no seio da já citada reforma, o BGB teve o seu § 241 alterado 

para que fosse inclusa alínea específica sobre o tema, segundo a qual a relação obrigacional 

pode obrigar cada parte, em razão do seu conteúdo, ao respeito aos direitos, aos bens 

jurídicos e interesses da outra parte299. 

 

                                             
298 BETTI, Emilio. Teoria geral das obrigações. Trad. Francisco José Galvão Bruno. Campinas, SP: 
Bookseller, 2006, p. 25. 
299 Tradução livre da alínea 2: “Das Schuldverdhältnis kann nach seinem Inhalt jeden Teil zur Rücksicht auf 
die Rechte, Recthsgüter und Interessen des anderen Teils verplichten.” 
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   Os deveres de proteção adstringem as partes a, durante as fases de contato 

obrigacional, isto é, superando a mera fase de execução contratual, para abarcar também as 

fases pré e pós-contratual, respeitarem a pessoa, a família e o patrimônio, tanto material 

quanto imaterial (ou moral) da outra parte. 

 

   Os deveres de cooperação constituem pautas de conduta que obrigam a parte 

a agir de modo a superar o vetusto antagonismo entre credor e devedor para, dentro das 

legítimas expectativas de cada posição, atuar no sentido de viabilizar o adimplemento da 

obrigação300. Encampam o reconhecimento de que não basta o simples atuar do devedor 

para levar a cabo e a bom termo o pagamento da obrigação. Este exige, ao menos, a simples 

abstenção do credor -- não dificultar a ação devida -- mas, não raro, também a participação 

ativa do credor, que deve adotar certas medidas com o fito de viabilizar o adimplemento. 

 

   Os deveres de informação, por sua vez, indicam a necessidade das partes de 

agir com absoluta transparência e de apresentarem uma à outra todos os dados, aspectos e 

elementos julgados relevantes para a boa consecução da relação, abstendo-se de não só 

prestar informações inexatas, como também agindo de forma a evitar silêncios propositais 

de relevância para o objeto da vinculação obrigacional. 

 

   Pode-se, ainda, dentre as várias possibilidades de agrupamento ou 

classificação, citar o dever de lealdade, que, embora se afigure de caráter geral e inerente à 

boa-fé objetiva, pode adquirir caráter mais pontual e específico. Liga-se à chamada função 

repressiva da boa-fé objetiva, evitando a prática de condutas abusivas, sob o aparente manto 

da licitude, quando analisada pelo filtro frio e formal da lógica-dedutiva. É o caso, por 

exemplo, da vedação ao abuso de direito (art. 187, Código Civil) e da repressão ao 

comportamento contraditório (venire contra factum propium), além de outras figuras de 

repudia ao exercício inadmissível de posições jurídicas, como a suppressio, surrectio e tu 

quoque. 

 

                                             
300 Clóvis V. do Couto e Silva lembra que a boa-fé objetiva "... manifesta-se como máxima objetiva que 
determina aumento de deveres, além daqueles que a convenção explicitamente constitui. Endereça-se a todos 
os partícipes do vínculo e pode, inclusive, criar deveres para o credor, o qual, tradicionalmente, era apenas 
considerado titular de direitos." (A obrigação... Op. cit., p. 33). 
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   Deve-se, contudo, ter sempre em mira que as relações obrigacionais e 

contratuais são em geral entabuladas para que cada parte tenha acesso a algum bem, serviço 

ou posição que almeja, por motivos que vão desde a mais básica das necessidades até o 

mais frívolo dos caprichos. Tais motivações são acobertadas por expectativas até certo 

ponto egoístas mas nem por isso ilegítimas, desde que não atravessem para o campo da 

ilicitude. Logo, são dignas de tutela jurídica. 

 

   Por isso, não se pode permitir que a consagração da obrigação como relação 

jurídica complexa, ao influxo da boa-fé objetiva, da dignidade da pessoa humana e do 

solidarismo constitucionais, descambem para uma posição paternalista, protecionista e 

romântica do contrato, dado serem inerentes – e lícitos – os interesses econômicos ou até 

mesmo de outra ordem de cada contratante, que, em certa medida, hão de contrastar com os 

interesses da outra parte. 

 

   Não se pode olvidar que a função econômica do contrato segue sendo aquela 

de servir de instrumento idôneo e eficaz ao tráfego jurídico e viabilizar o desenvolvimento 

econômico, embora informado por valores humanísticos e evitando a exacerbada frieza do 

capitalismo. Ainda assim, sempre será da essência de qualquer operação econômica as 

noções de ganho e perda, constituindo atitude quixotesca pretender denegar tal fato, de 

resto previsto na própria Constituição Federal. 

 

   O regime jurídico aqui contemplado deve visar à harmonização desses 

interesses, pela via da ponderação, sem perder de vista os valores econômicos do 

capitalismo, também privilegiados pela Constituição Federal (arts. 1º, inc. IV e 170). 

 

   Evitar a banalização e o agigantamento desses deveres, a fim de que não 

extrapolem o lugar de destaque que já lhes é conferido pelo ordenamento e, assim, não 

ofusquem ou eliminem os demais aspectos do vínculo obrigacional, em especial o direito à 

legítima satisfação do interesse do credor, é imperativo, para que se evite o tão comum 

movimento pendular. Impende evitar os abusos do recente passado, do exacerbado 

liberalismo, sem recorrer ao exacerbado paternalismo. Não se trata de tutelar o contratante 

capaz de compreender o alcance dos vínculos contra más barganhas ou exigir que abra mão 
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de seu lucro legítimo apenas para manter um equilíbrio salomônico no sinalagma 

contratual. Trata-se de exigir uma conduta ética, objetivamente compatível com as 

legítimas expectativas da parte devedora e adequada à finalidade do direito ou ato jurídico 

em causa. 

 

   A virtude, como sói ocorrer, deve ser buscada no meio termo. 

 

1.7. ABUSO DO DIREITO E SUAS MANIFESTAÇÕES 

 

  Outra cláusula geral301, utilizada como instrumento legitimador da pauta 

axiológica do ordenamento jurídico vigente e utilizada fundamentalmente como 

mecanismo de controle da idoneidade e da retidão do exercício de direitos, faculdades e 

posições jurídicas é aquela insculpida no artigo 187 do Código Civil e veicula a vedação ao 

abuso do direito. 

 

  O Código Civil de 2002 reconhece o caráter reprovável do abuso do direito 

quando, em seu artigo 187, dispõe: 

 

"Artigo 187 - Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-
lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, 
pela boa-fé ou pelos bons costumes." 

 

  Diversos doutrinadores de inúmeros países já se debruçaram sobre a questão 

do abuso do direito, travando infindáveis discussões teóricas, que vão desde a refutação 

lógica da possibilidade de o titular de um direito exercer uma faculdade que integre o seu 

núcleo e, ao mesmo tempo, cometer um ato ilícito, e chegam à crítica sobre a suposta 

discricionariedade judicial -- e, portanto, de possível arbítrio -- de que seria geradora. 

 

                                             
301  A respeito do enquadramento da vedação ao abuso do direito como cláusula geral no Código Civil de 
2002, pela via do art. 187, vide GUERRA, Alexandre. Responsabilidade civil por abuso do direito. São 
Paulo: Saraiva, 2011, p. 146-156 e FERREIRA, Keila Pacheco. Abuso do direito nas relações obrigacionais. 
Belo Horizonte: Del Rey, 2007, p. 121-138. 
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  Como destaca Orlando Gomes, o abuso do direito representa um conceito 

amortecedor do sistema302, daqueles cuja função consiste em aliviar as pressões 

decorrentes da tensão entre as previsões legais frias, gerais e abstratas e a riqueza 

inesgotavelmente detalhada da vida real, que pode levar a situações iníquas. Apresenta-se 

bem ao gosto do legislador do Código Civil de 2002, posto enquadrar-se na política de 

prestígio às cláusulas gerais e aos conceitos legais indeterminados, típicos do sistema 

aberto ou móvel. 

 

  Atua com especial eficácia nas hipóteses limítrofes, especialmente para 

servir de filtro pelo qual é analisado o exercício de faculdades ou posições jurídicas, a fim 

de verificar se, além da validade formal, existiria qualquer outro vício de natureza mais 

substantiva que pudesse macular esse exercício. Na sua essência, reside o exercício de uma 

faculdade ou posição jurídica (na linguagem da lei, de um direito) pelo seu titular. 

 

  Não há dúvida de que, do ponto de vista rigorosamente técnico e estrutural, 

o agente é titular do direito, da faculdade, da posição ou situação jurídica em questão. 

Contudo, devido às circunstâncias do caso concreto, seja pela violação à boa-fé objetiva, à 

função socioeconômica inerente àquilo que fundamenta o agir ou, ainda, à moral e/ou aos 

bons costumes, dá-se uma transmutação: o que era lícito passa a ser ilegítimo (ilícito, na 

linguagem do Código Civil), maculando o exercício em questão. 

 

  A refutação de Planiol, formulada em termos precisamente corretos do 

ponto de vista lógico-formal, consiste em que seria impossível exercer um direito -- e, 

portanto, praticar um ato lícito, com a garantia e a proteção do ordenamento jurídico -- e, 

ao mesmo tempo, praticar um ato ilícito303. Haveria uma contradição fundamental nessa 

possibilidade, que levaria a teoria ao absurdo e, portanto, à invalidade científica. 

 

                                             
302 GOMES, Orlando. Introdução ao Direito Civil. Atual.: Humberto Theodoro Júnior. 12. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 1996, p. 72-73. A obra possui edições mais recentes, porém com a desvantagem de as 
atualizações haverem sido incorporadas ao texto original, desfigurando-o. A versão utilizada ainda contém as 
atualizações em notas separadas, preservando o valor da obra.. 
303 GUERRA, Alexandre. Op. cit., p. 56; NANNI, Giovanni Ettore. Abuso do direito. In: LOTUFO, Renan e 
NANNI, Giovanni Ettore (Coord.). Teoria geral do direito civil. São Paulo: Atlas, 2008, p. 741. 
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  A despeito do inegável mérito lógico-formal da tese esposada por Planiol, a 

verdade é que a reprovação ao abuso do direito como mecanismo amortecedor do 

ordenamento e como filtro ético para o exercício das faculdades, posições e situações 

jurídicas que integram o núcleo de determinado direito floresceu em diversos países, dadas 

a efetiva necessidade e a real utilidade da tutela que oferece. E esse sucesso, desmentindo o 

rigor formalístico do entendimento contrário à teoria, deve-se ao fato elementar de que ser 

titular de um direito ou de uma situação jurídica e exercer a uma faculdade ou posição que 

integram o seu núcleo são aspectos distintos de uma mesma realidade304. Isso implica que 

o controle pela via da simples (i) licitude e do conteúdo dos direitos e dos negócios não 

alcança todo o espectro de proteção exigida do ordenamento jurídico. Como sustenta 

Nelson Rosenvald, as necessidades da vida devem superar os obstáculos lógico-formais, 

cabendo aos tribunais, com o apoio da doutrina, atualizar o direito diuturnamente, 

oxigenando-o, informando-o de acordo com as necessidades do instante e a pauta 

axiológica reinante305. 

 

  Embora, do ponto de vista estático, o titular de um direito ou de uma 

situação jurídica possa ter garantida a tutela jurídica, fato é que, ao movimentar esse direito 

ou essa situação jurídica, por meio do exercício de uma faculdade ou posição que integram 

o seu respectivo núcleo, pode, sim, transbordar os limites da tutela que o ordenamento lhe 

garante como titular. Isso se dá quando abusa do seu direito (a bem da verdade, da 

faculdade ou da posição jurídica que integra seu direito), extrapolando o campo da licitude. 

 

  A rigor, a figura do abuso do direito reúne, sob uma rubrica única e 

pretensamente homogênea, uma plêiade de situações distintas as quais guardam em comum 

o fato de estarem fundamentadas, em maior ou menor grau, na pauta axiológica do 

ordenamento. Como se verá adiante, há figuras já constituídas ao longo da história do 

Direito Privado e que encontraram abrigo sob o expansivo teto do abuso do direito, tais 

                                             
304 A esse respeito, José de Oliveira Ascensão destaca que o exercício pode fazer-se por meios de fato (com 
efeitos jurídicos) ou puramente jurídicos, pois que constitui exercício do direito tanto o cultivo do campo 
quanto o seu arrendamento. Ademais, o exercício pode ser unissubsistente, quando sua ocorrência leva ao 
esgotamento do direito, ou plurissubsistente, quando tal esgotamento não ocorre, subsistindo o direito após o 
seu exercício (exercício de uma dada situação jurídica ou, ainda, faculdade ou posição jurídica que a 
compõe). (Direito civil: teoria geral, vol. 3, 2. ed. São Paulo:  Saraiva, 2010, p. 215-216). 
305 ROSENVALD, Nelson.  Dignidade humana... Op. cit., p. 126. 
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como venire contra factum propium, tu quoque, exceptio doli, etc. Essas figuras não 

representam senão situações abusivas comumente verificadas a seu tempo, a ponto de a 

doutrina já lhes formular um caráter abusivo . Contudo, nada impede que haja atos em tudo 

distintos que possam ser considerados abusivos. Basta, para tanto, que preencham os 

requisitos delineados no artigo 187 do Código Civil. 

 

  Três questões teóricas centrais gravitam em torno da teoria do abuso do 

direito: (i) exige-se o elemento volitivo ou a mera caracterização objetiva do abuso seria 

suficiente?; (ii) caracterizado o ato abusivo, a ilicitude de que trata o artigo 187 é um tipo 

comum de ilicitude? (iii) quais remédios são passíveis de serem adotados pela parte 

prejudicada pelo ato abusivo? Elas serão objeto de atenção nos tópicos a seguir. 

 

1.7.1. ORIGEM DA TEORIA DO ABUSO DO DIREITO 

 

  Orlando Gomes destaca que o abuso do direito não possui origens romanas, 

salvo remotas conexões com a exceptio doli306. A teorização moderna do abuso do direito 

teve início na França por meio da obra Josserand, mas a partir da expressão cunhada pelo 

autor belga Laurent307, comentando julgados dos tribunais franceses. 

 

                                             
306 GOMES, Orlando. Introdução... Op. cit., p. 131. No mesmo sentido: "O abuso do direito não teve 
consagração geral no Direito romano, ainda que sob terminologia diversa. Tão pouco uma alegada proibição 
de actos ad aemulationem, a exceptio doli ou a regulação dos conflitos de vizinhança podem, com 
propriedade, ser apontados como seus antecedentes lineares. Ainda quando esses institutos tenham 
enquadrados soluções materiais romanas integráveis, séculos volvidos, nos meandros das condutas abusivas, 
obedecem a técnicas próprias e a princípios diversos. 
A consagração, no Direito romano, do 'abuso do direito', como tal, mais do que indemonstrada, é hipótese a 
contraditar. Outrotanto sucede no Direito comum: apesar do alargamento, então registrado, de actos vedados 
por aemulatio - em boa verdade, porém, limitados aos conflitos de vizinhança − e do papel específico aí 
desempenhado pela exceptio doli, seria dogmaticamente incorrecto e historicamente inexacto reconduzir os 
elementos parcelares existentes a uma teoria geral do abuso do direito." (MENEZES CORDEIRO, António 
de. Da boa-fé... Op. cit., p. 677). Ainda: "Unânimes são os escritores em afirmar que a doutrina do abuso do 
direito é velha nas suas origens, indo rebuscar, em vários textos do direito romano, o fundamento da 
asserção. 
Entretanto, o direito romano nos fornece textos que se contradizem, afirmando uns o princípio de um 
absolutismo sem peias no exercício dos direitos; ao passo que outros são a consagração dos princípios 
modernos da relatividade dos direitos, do seu exercício social." (LIMA, Alvino. Culpa e risco. São Paulo: 
RT, 1960, p. 221). 
307 LAURENT, F. Principes de Droit Civil Français. 3ed. Bruxelles, Bruylant-Christophe, Paris, A. Marescq, 
1878, v. 20. n. 411, p. 428. Vide, a respeito, MENEZES CORDEIRO, António de. Da boa-fé... Op. cit., p. 
670; NANNI, Giovanni Ettore. Abuso... Op. cit., p. 741. 
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  Com efeito, o Código Civil francês não dedica qualquer tratamento à 

emulação, a atos abusivos ou à estipulaçãode limites ao exercício de direitos pelos 

respectivos titulares. Ainda assim, a jurisprudência daquele país desenvolveu estruturas 

para sancionar comportamentos gravosos na seara do direito de vizinhança, daí seguindo 

para casos que se tornaram verdadeiros marcos históricos da teoria do abuso do direito308.  

 

  No primeiro deles, em 2 de maio de 1855, o Tribunal de Apelação Francês 

de Colmar condenou o proprietário que construíra em seu prédio uma falsa chaminé, sem 

qualquer utilidade, visando apenas a tapar a janela do vizinho309. Já em 19 de fevereiro de 

1913, o Tribunal de Primeira Instancia de Compiègne condenou proprietário de imóvel que 

ergueu espigões de metal em seu terreno, apenas no intuito de perfurar balões construídos 

no terreno lindeiro, tendo, inclusive, sucesso no intento destrutivo. O julgado foi 

confirmado pela Corte de Cassação em 3 de agosto de 1915310. 

 

   Georges Ripert, em obra clássica311, revela as dificuldades levantadas pelo 

tema do abuso do direito, destacando que  

 

"na realidade, nada é mais duvidoso do que o sentido profundo e o alcance da 
aplicação desta teoria. Esta incerteza revela-se pela própria denominação. 
Deverá dizer-se abuso do direito ou abuso dum direito? Trata-se de certos 
direitos determinados e definidos ou de todas as faculdades? Que diferença se 
deverá fazer entre o uso e o abuso? São perguntas a que se não pode dar uma 
resposta bem nítida". 

 

   Segundo o próprio Ripert, essa dificuldade teórica da matéria advém, em 

parte, da incerteza da doutrina sobre o fundamento da responsabilidade civil, que varia 

entre o risco e a culpa. Em outra parte, decorre sobre a introdução da regra moral cuja 

entrada representa o prestígio do instituto pelo ordenamento jurídico positivo312. 

                                             
308 MENEZES CORDEIRO, António. Litigância de má-fé, abuso do direito de ação e culpa “in agendo”. 3. 
ed. Coimbra: Almedina, 2014, p. 91-92. 
309 D 1856, 2, 9-10. MENEZES CORDEIRO, António. Litigância... Op. cit., p. 92. 
310 D 1913, 2, 181 e D 1917, 1, 79. MENEZES CORDEIRO, António. Litigância... Op. cit., p. 92. Para um 
relato detalhado da jurisprudência francesa que deu origem à teoria do abuso do direito, vide também 
MENEZES CORDEIRO, António. Da boa-fé... Op. cit., p. 670 e seguintes; CUNHA DE SÁ, Fernando 
Augusto. Abuso do direito. Coimbra: Almedina, 2005, p. 52 e seguintes. GUERRA, Alexandre. Op. cit., p. 
54-56. 
311 A Regra Moral nas Obrigações. Trad. Osório de Oliveira. Campinas: Bookseller, 2000, p. 168. 
312 Idem, ibidem. 
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  E prossegue com a aguda percepção de que a relutância do legislador em 

encampar abertamente a teoria decorre de que tal orientação implica  

 

"desarmar o titular dum direito, e, por conseguinte, tratar de maneira diferente 
direitos objetivamente iguais pronunciando uma espécie de decadência contra o 
que é exercido imoralmente. Não se trata dum simples problema de 
responsabilidade civil, mas duma questão geral de moralidade no exercício dos 
direitos". 

 

  Aliás, não faltou quem criticasse o desenvolvimento da teoria do abuso do 

direito, tal como Planiol, citado por Ripert, para quem o exercício do direito é sempre lícito 

e, quando ocorre o chamado "abuso", deu-se uma ação fora dos limites do direito e, 

portanto, um ato ilícito. Como visto acima, Planiol defende que o ato não pode ser a um só 

tempo conforme e contrário ao direito313. Assim, a questão se resumiria à simples ilicitude. 

 

  Obviamente, a teoria do abuso de direito representou, mormente no que 

tange aos chamados "direitos contratuais", um despautério dentro de um sistema calcado na 

igualdade e liberdade formais, em que prevalece o dogma da completude do ordenamento 

jurídico e do Código como eixo totalitário do sistema de Direito Privado, tal como na 

França oitocentista. A teoria do abuso do direito apresenta uma fratura na armadura antes 

concebida como impenetrável do direito subjetivo, enquanto expediente de tutela da todo-

poderosa vontade como fonte jurígena matriz do direito privado, infensa a qualquer 

intromissão ou intervenção, ainda que por parte do Estado (ou especialmente por parte do 

Estado). Vale destacar, a esse respeito, a descrição de Menezes Cordeiro sobre as posições 

de Savigny e Puchta: 

 

"A terceira sistemática, na pena de SAVIGNY, desenvolve o direito subjectivo 
como um poder da vontade, mas na óptica do reconhecimento ao sujeito, de um 
âmbito de liberdade independente de qualquer vontade estranha. Em PUCHTA 
surgem precisões muito claras nesse sentido: 'O direito é, por conseguinte, o 
reconhecimento da liberdade jurídica das pessoas, que se exterioriza na sua 
vontade e na sua actuação sobre os objectos' e 'O direito tem então por objecto 
a sua sujeição ao poder das pessoas, como uma expressão da liberdade 
jurídica...'. O direito subjectivo não é, pois, um simples expediente técnico: 
comporta um nível significativo-ideológico destinado a precaver a ordem liberal 
contra investidas exteriores e permitindo, ainda, a reprodução desse mesmo 

                                             
313 Idem, ibidem, p. 170-171. 
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nível nos desenvolvimentos jurídicos subsequentes, com uma facilidade 
expansiva derivada do esquema conceptualista da pirâmide puchtiana."314 

 

  Em didática exposição, Ripert aborda que a responsabilidade delituosa surge 

quando autor e vítima não possuem qualquer vínculo prévio. A existência de tal vínculo 

torna presente a responsabilidade contratual. Se, porém, a vítima estiver obrigada para com 

o autor, põe-se a teoria do abuso de direito315. E esse abuso do direito, continua o por vezes 

citado civilista, deve ser investigado sob o prisma da intenção do agente e da existência de 

um legítimo interesse na prática do ato. Isto é, deve-se perquirir qual a intenção do autor do 

ato, bem como se ele possui algum interesse na conduta analisada, da qual lhe deve 

aproveitar algum benefício316. 

 

  Às críticas calcadas no fato de que, sob esta concepção, o reconhecimento 

do abuso de direito exigiria da legislação e do intérprete uma obra superior, qual seja, a de 

perscrutar as consciências, conhecer e pesar os motivos dos envolvidos e o fator 

psicológico, Ripert317 responde que a análise não seria mais arbitrária do que aquela levada 

a cabo quando em pauta questões como fraude e boa-fé318. 

 

1.7.2. A CONCEPÇÃO DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 

 

  Entretanto, tal doutrina não coincide com o tratamento dispensado à matéria 

pelo Código Civil de 2002. O reconhecimento do abuso de direito, no âmbito do 

ordenamento jurídico brasileiro, calcou-se em bases objetivas, desapegadas do aspecto 

psicológico. Sem dúvida, o exercício de uma faculdade jurídica, pelo seu titular, com o 

mero intuito de causar dano ou incômodo a outrem, ou mesmo sem qualquer interesse ou 

vantagem próprios, pode caracterizar abuso do direito cujo núcleo essa faculdade integra. 

Contudo, essa hipótese constitui apenas uma -- e a mais extrema -- em que o exercício da 

faculdade pode ser considerado abusivo. Prova disso é a referência expressa, no corpo do 

artigo 187, à boa-fé, aqui tratada em sua acepção objetiva. 

                                             
314 MENEZES CORDEIRO, António de. Da boa-fé... Op. cit., p. 662. 
315 Idem, ibidem,  p. 174-175. 
316Idem, ibidem, p. 173-174. 
317Idem, ibidem, p. 175-176. 
318 Refere-se, aqui, à boa-fé subjetiva, estado de crença. 
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  Trata-se de mais um passo dado por meio da teoria do abuso do direito com 

direção ao distanciamento dos ideais individualistas do século XIX e início do século XX. 

Embora o abuso do direito tenha florescido em França, a partir de decisões judiciais 

apreciando situações de abuso nos quais o elemento subjetivo -- exercício com vistas a 

prejudicar terceiros ou, no mínimo, desprovido de qualquer legítimo interesse por parte do 

titular -- fazia-se presente319, atualmente prevalece, no direito brasileiro, a sua acepção 

objetiva. 

 

  O legislador alocou o abuso de direito no Título II, do Livro III, da Parte 

Geral do Código Civil de 2002, dedicada aos atos ilícitos. Ademais, podendo adicionar à 

definição de abuso de direito o elemento subjetivo (dolo), não o fez. Não cabe ao 

intérprete, assim, com a vênia das respeitáveis opiniões em contrário, incluir tal elemento 

como requisito para a caracterização do abuso de direito. Como ato ilícito que é, por opção 

legislativa, o abuso de direito independe de dolo, sendo certo, ainda, que a referência à 

boa-fé objetiva torna ainda mais distante a perquirição sobre qualquer forma do aspecto 

subjetivo da conduta do agente. 

 

  O artigo 187 do Código Civil, regra matriz do abuso do direito na legislação 

civil brasileira, recebeu de Ruy Rosado de Aguiar Júnior a generosa alcunha de "regra 

quase perfeita, que servirá para iluminar todo o Direito Obrigacional no Brasil"320. Com 

efeito, o legislador brasileiro adotou posição mais ampla do que aquela preconizada por 

Ripert. Isso porque o prestígio exagerado ao elemento subjetivo encontra-se na contramão 

do desenvolvimento da Ciência Jurídica, cada vez mais voltada para a fixação de critérios 

objetivos de conduta, tal como ocorre no campo da responsabilidade civil, com a 

responsabilidade sem culpa e a teoria do risco da atividade econômica, e no campo das 

obrigações, com o impulso da boa-fé objetiva. 

 

                                             
319 Para uma breve descrição dos casos citados, veja-se NANNI, Giovanni Ettore. Abuso... Op. cit. , p. 741. 
320 Projeto do Código Civil - obrigações e contratos. Revista do Conselho da Justiça Federal. Brasília, 1999, 
v. 9, p. 31. Também disponível em <https://www2.cjf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/ article/ viewArticle/ 
236/398>, acessado pela última vez em 9.3.2015, às 22:57. 
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  Em outras palavras, destoa das tendências atuais do direito privado 

brasileiro, que encontra esteio na dignidade da pessoa humana e na solidariedade, do qual 

florescem os (sobre)princípios da socialidade, da eticidade e da operabilidade, que pairam 

sobre o Código Civil, recheado de cláusulas gerais, tais como a boa-fé objetiva, a função 

social do contrato, a vedação ao abuso do direito, a responsabilidade objetiva dos 

exploradores de atividades inerentemente perigosas, dentre outras, marcando o abandono 

do paradigma oitocentista de um ordenamento fechado e com aspirações de plenitude, em 

prol de um sistema móvel e aberto. 

 

  O notável desenvolvimento do Direito das Obrigações, bem como o fértil 

campo propiciado pelo sistema aberto, já antes abordado, permitiram a aceitação da teoria 

do abuso de direito em todo o seu esplendor. Na literatura nacional, basta citar Orlando 

Gomes321, civilista com influenciado pelo pensamento alemão, onde, como visto, surgiu a 

ideia da boa-fé objetiva, ideia esta que aparece imbricada com a teoria do abuso do direito: 

 

"Apesar da dificuldade de sua caracterização e das vacilações a propósito de 
sua configuração como instituto, a verdade é que o exercício anormal de um 
direito pode criar para o prejudicado uma pretensão contra quem praticou o ato 
abusivo, ficando este obrigado a indenizar o dano causado ou a abster-se da 
prática do ato abusivo. O abuso de direito constitui, desse modo, causa 
geradora de obrigações, ao lado dos atos ilícitos, com os quais não se confunde, 
mas dos quais se aproxima pela similitude dos efeitos. 
O novo texto do Código Civil acolhe expressamente o instituto, enquadrando-o 
como ato ilícito, ao dispor no seu art. 187 que também comete ato ilícito o 
titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites 
impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes." 

 

  O autor, como se vê, não admite a sinonímia entre abuso do direito e ato 

ilícito, reconhecendo, no entanto, a similitude de efeitos, principalmente aquele tido como 

principal: geração de obrigação de indenizar. 

 

  Reforçando o desapego da legislação à limitação do abuso de direito ao 

elemento subjetivo, Humberto Theodoro Junior afirma que o abuso se comete contra os 

limites sociais e éticos impostos à atividade individual na vida em sociedade322. E 

                                             
321 Obrigações, 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 41. Atualizado por Edvaldo Brito.  
322 THEODORO JUNIOR, Humberto.  Comentários ao novo Código Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2003, v. 
III, tomo I, p. 112. 



119 
 

 

complementa, afirmando ser "... pois, no sentido ético, e não psicológico (íntimo), que se 

avalia o comportamento para fins de aferir a prática do exercício abusivo de um direito 

subjetivo. Não é o estado anímico do agente que importa, mas o rumo dado exteriormente 

ao seu proceder"323. De tal forma que, para investigar o abuso de direito, "o que se tem que 

indagar é se ele [o agente] atuou in concreto, 'segundo a boa-fé'"324. 

 

  A teoria do abuso de direito está apoiada, então, no princípio maior da 

convivência social e, por que não, na dignidade da pessoa humana. O exercício dos direitos 

individuais ou subjetivos deve ser moldado e limitado pelas regras de convivência, 

traçadas pelos valores e princípios socialmente aceitos. Reforça-se, neste ponto, a ligação 

umbilical entre a teoria do abuso do direito, o dever de retidão e coerência imposto às 

partes pelo princípio da boa-fé objetiva e o princípio da solidariedade. 

 

  Reforça-se, ainda, a ideia de que todos os direitos subjetivos, bem como as 

prerrogativas, as posições jurídicas, as faculdades e, em geral, as situações jurídicas 

passíveis de serem exercidas, são atribuídos a seus titulares para o atingimento de uma 

finalidade, uma função -- daí dizer-se que são funcionalizados -- e, portanto, encontram 

limites internos e externos dentro do ordenamento jurídico, que lhes dá fundamento e ao 

qual devem adequar-se, seja quanto ao seu conteúdo (matéria, em geral, estranha à matéria 

do abuso do direito), seja quanto à forma de exercício das faculdades, e posições jurídicas 

que o integram (essa sim, substrato típico da teoria do abuso do direito). São os direitos, 

assim, relativos, não absolutos nem muito menos ilimitados. 

 

  Não basta que o titular exerça a prerrogativa que lhe assiste dentro dos 

limites legais objetivos, de acordo com a estrutura da norma que dá fundamento ao direito 

de que é titular, com aparência de juridicidade. Deve o titular atentar para as peculiaridades 

da situação jurídica posta em exame, cuidando para evitar qualquer das vicissitudes 

elencadas no artigo 187 do Código Civil, isto é, exercício do direito de forma contrária aos 

bons costumes, à boa-fé objetiva e/ou ao fim econômico ou social do direito, além, é claro, 

do exercício sem proveito próprio ou com o intuito de causar prejuízo a outrem. 

                                             
323Idem, ibidem, p. 123. 
324 Idem, ibidem. 
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  Tende-se, assim, para a superação do paradigma subjetivo, em prol do 

prestígio da normalidade ou regularidade do exercício do direito (das posições jurídicas ou 

faculdades) de acordo com padrões socialmente sedimentados, sem qualquer investigação 

do animus do titular do direito. No mesmo sentido, a reunião de juristas promovida pelo 

Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, coordenado pelo Ministro 

Ruy Rosado de Aguiar, editou o enunciado n. 37: "A responsabilidade civil decorrente do 

abuso do direito independe de culpa, e fundamenta-se somente no critério objetivo-

finalístico." 

 

1.7.3. A ILICITUDE DO ATO ABUSIVO 

 

  Estabelecido que o legislador brasileiro adotou a concepção objetiva do 

abuso do direito, cumpre destrinchar a sua natureza jurídica: trata-se de um ato ilícito ou, 

como refere o artigo 334 do Código Civil português, um ato ilegítimo? 

 

  Como acima anotado, o abuso do direito foi previsto no artigo 187 do 

Código Civil, inserido no Título II, do Livro III, da Parte Geral do aludido diploma, 

dedicada aos atos ilícitos. O dispositivo de regência, emblematicamente, traz em seu início 

a expressão "também comete ato ilícito" o titular do direito que dele abusa ao exercê-lo. 

 

  A equiparação do ato abusivo ao ato ilícito mereceu acentuadas críticas por 

uma parte da doutrina, receosa do risco de essa equiparação contaminar a interpretação do 

artigo 187 e levar ao entendimento de que o legislador pátrio teria prestigiado a acepção 

subjetiva do abuso do direito, dado ser o elemento subjetivo tradicionalmente acoplado ao 

exame da ilicitude325. O trecho a seguir transcrito representa bem essa posição: 

 

                                             
325 Note-se, a respeito, a posição de Alvino Lima, em obra conhecida da literatura jurídica brasileira: "O ato 
ilícito, como denominação genérica, compreendendo o delito e o quase-delito da antiga doutrina, é um todo, 
do qual a culpa é apenas um dos elementos; o ato ilícito é um fenômeno complexo, fonte geradora de 
obrigações, que surge, uma vez reunidos os seus elementos constitutivos. 
A culpa, pois, como requisito distinto do fato lesivo do direito de outrem, assume o papel de elemento 
específico, passando para a órbita da responsabilidade civil, a violação do direito de outrem, causadora de um 
dano." (Culpa... Op. cit., p. 59.). 
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"Não foi feliz, todavia, o legislador de 2002, ao definir o abuso de direito como 
espécie de ato ilícito. A opção legislativa contraria a doutrina mais moderna do 
abuso de direito, que procura conferir-lhe papel autônomo na ciência jurídica 
(Cunha de Sá, Abuso, p. 121). A ultrapassada concepção de abuso de direito 
como forma de ato ilícito, na prática, condicionava sua repressão à prova de 
culpa, noção quase inerente ao conceito tradicional de ilicitude. No direito civil 
contemporâneo, ao contrário, a aferição de abusividade no exercício de um 
direito deve ser exclusivamente objetiva, ou seja, deve depender tão somente da 
verificação de desconformidade concreta entre o exercício da situação jurídica e 
os valores tutelados pelo ordenamento civil-constitucional. Além disso, a 
associação do abuso com o ilícito restringe as hipóteses de controle do ato 
abusivo à caracterização do ato ilícito, deixando escapar um sem-número de 
situações jurídicas em que, justamente por serem lícitas, exigem uma valoração 
funcional quanto ao seu exercício."326 

 

  Os mesmos autores prosseguem, pugnando pela manutenção da distinção 

dogmática entre ato abusivo e ato ilícito. Entendem ser a ilicitude referida no artigo 187 

uma ilicitude em sentido lato, ato contrário ao direito como um todo, não assim em seu 

sentido restrito, equivalente à contrariedade a uma norma jurídica, a um dever legal: 

 

"Assim sendo, o art. 187 do CC, que define o abuso de direito como ato ilícito, 
deve ser interpretado como uma referência a uma ilicitude lato sensu, no sentido 
de contrariedade ao direito como um todo, e não como uma identificação entre a 
etiologia do ato ilícito e a do ato abusivo, que são claramente diversas."327 

 

  Como se percebe, a principal crítica endereçada ao tratamento do ato 

abusivo no capítulo dedicado aos atos ilícitos baseou-se em dois fatores principais: o 

primeiro deles consiste na propalada impropriedade técnica de se equiparar conceitos 

distintos -- o ato abusivo caracteriza-se pelo exercício de um direito (rectius: faculdade ou 

posição jurídica) pelo seu titular, em conformidade com a estrutura da norma que lhe dá 

suporte. Portanto, é praticado com aparência de retidão, mas em desconformidade com a 

pauta axiológica que informa a norma de regência e/ou com a finalidade para a qual o 

direito foi concedido e que justifica a tutela que lhe dispensa o ordenamento. Vai daí que o 

ato abusivo é praticado com suporte num dado direito e, metaforicamente, pode-se dizer 

que se inicia licitamente, mas o campo da licitude é extrapolado em algum ponto, em 

decorrência da desfuncionalização do exercício. De seu turno, o ato ilícito caracteriza-se 

                                             
326 TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena; MORAES, Maria Celina Bodin de. Código Civil 
interpretado conforme a Constituição da República, v. I. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 346. 
327 Idem, ibidem. 
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simplesmente pelo fato de ser praticado sem direito, isto é, pela contraposição da conduta 

humana à norma jurídica328. 

 

  O segundo ponto no qual se escora a crítica da doutrina à equiparação aqui 

versada, e que em certa medida decorre do primeiro, consiste no desconforto causado pela 

proximidade com o artigo 186 ser entendida como a intenção do legislador de encampar a 

acepção subjetiva da teoria do abuso do direito. Afinal, o artigo 186 do Código Civil 

contém a pedra angular da responsabilidade civil subjetiva no sistema do direito privado 

brasileiro, estabelecendo que "aquele que, por meio de ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito". Como se pode ver, nos termos do citado artigo 

186, constituem requisitos do ato ilícito tradicionalmente tido como tal a conduta 

voluntária -- ação ou omissão --, que traz consigo a noção de imputabilidade, o elemento 

subjetivo (culpa ou dolo), a violação de norma jurídica ou dever legal, a existência de dano 

e, por fim, exsurge do texto o nexo causal. 

 

  Desses requisitos, ao menos três não foram repetidos no artigo 187 do 

Código Civil, o qual, embora sem a rubrica expressa, disciplina o abuso do direito, 

segundo entendimento dominante na doutrina pátria: o elemento subjetivo, a violação de 

norma ou dever legal -- afinal, como já se afirmou, não existe uma violação frontal, mas 

sim, um divórcio entre o exercício da faculdade ou da posição jurídica e o princípio que 

fundamenta o direito que integra ou a função para a qual esse direito foi concebido e 

garantido -- e o dano, mencionado apenas no artigo 927, como referência às fontes do 

dever de indenizar, o que equivale a dizer que o legislador simplesmente referiu ser 

consequência possível do ato abusivo, dentre outras, o dever de indenizar, caso tenha 

havido dano. 

 

  A despeito da divergência etiológica de que tratam os autores citados, "o 

legislador qualificou o abuso do direito como ato ilícito, e concordemos ou não, é assim 

que doravante devemos tratá-lo. Mas de maneira alguma a referida qualificação retira do 

                                             
328 ROSENVALD, Nelson. Op. cit., p. 123. 
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abuso do direito a sua completa autonomia com relação ao ilícito subjetivo, ancorado na 

culpa"329. De fato, apesar de localizado no plano da ilicitude, o ato abusivo não se 

confunde com o ato ilícito tradicionalmente tratado na doutrina civilista e refletido no 

artigo 186 do Código Civil. A contrariedade que carrega desafia o elemento axiológico da 

norma330, vetores cardeais do sistema ou a função para a qual foi concebido e em razão da 

qual é garantido o direito331 de onde se extrai a faculdade ou posição jurídica cujo 

exercício vem a ser considerado inadmissível ou disfuncional. Não existe, como no ato 

ilícito se dá, violação frontal à regra legal, gerando uma aparência de conformidade. 

 

  Contudo, existem elementos comuns entre o ato ilícito e o ato abusivo, 

saltando aos olhos o primeiro deles, qual seja, a antijuridicidade de ambos, no sentido de 

provocarem reações negativas ou de reprovação por parte da ordem jurídica. O segundo 

exemplo de elemento comum a ambos consiste na aptidão a gerar o dever de indenizar. 

Segundo a regra fria do artigo 186 do Código Civil, a caracterização do ato ilícito exige a 

existência de dano imputável ao agente. Já no artigo 187 tal referência não vem reprisada, 

mas não se duvida de que, sofrendo a vítima danos em decorrência do ato abusivo do 

agente, caberá a indenização correspondente. Preconiza-o o artigo 927, do Código Civil, 

que, ao disciplinar a responsabilidade civil, mais especificamente a obrigação de indenizar, 

alude a ambos os dispositivos, artigos 186 e 187, como fontes do dever de reparar os danos 

causados a terceiros. A esse respeito, Daniel M. Boulos lembra e  elogia a postura do 

legislador de inserir o abuso do direito no capítulo dedicado aos atos ilícitos, ante a 

ausência de um capítulo dedicado exclusivamente ao exercício dos direitos (ou faculdades 

e posições jurídicas), tendo-o feito  

 

"sem prejuízo científico algum, já que, atualmente, o ato abusivo, embora se 
distancie, em seus contornos técnicos, do ato ilícito tal como classicamente 
considerado, não deixa de ser, por exemplo, no plano dos seus efeitos, uma das 
formas pelas quais a ilicitude pode se manifestar"332. 

 

                                             
329Idem, ibidem, p. 122-123. 
330Idem, ibidem, p. 123. 
331 Incluindo aqui, como nas demais referências, pretensões, interesses, faculdades, posições, situações 
jurídicas, prerrogativas e quaisquer franquias passíveis de exercício pelo seu titular ou beneficiário. 
332 BOULOS, Daniel M. Abuso do direito no novo Código Civil. São Paulo: Método, 2006, p. 191. 
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  O que se pode constatar é que o direito privado brasileiro, em termos de 

ilicitude, organizou-se em torno de um sistema atípico, sem definição rígida e prévia de 

quais tipos de atos podem ser considerados ilícitos333. Pelo contrário, tanto o artigo 186 

quanto o artigo 187, cada qual em sua medida, possuem uma amplitude semântica que lhes 

permite um alto grau de abstração e generalidade, bem como maleabilidade para 

determinação da justiça do caso concreto. Constituem, assim, verdadeiras cláusulas gerais 

da ilicitude no sistema do Código Civil334. 

 

  Por um lado, o artigo 186 disciplina os chamados atos ilícitos subjetivos, 

isto é, aquele clássico ato ilícito cujo elemento subjetivo -- culpa ou dolo -- constitui um 

requisito dos mais relevantes, sem o qual a ilicitude simplesmente não se configura. A esse 

respeito, Pontes de Miranda esclarece que "se a regra jurídica dispensa a culpa como 

elemento do suporte fáctico do ato ilícito stricto sensu, há classe à parte de ato ilícito, a 

que não serviria o nome de ato ilícito stricto sensu. (...) Melhor diremos ato ilícito stricto 

sensu bruto"335. E, mais adianta, arremata, afirmando que "o ato ilícito stricto sensu tem a 

particularidade de violar, com culpa, a regra jurídica, sem atinência a que essa regra 

regula negócio jurídico ou ato jurídico stricto sensu"336. 

 

  De outro lado, tem-se a cláusula geral de ilicitude objetiva, calcada na 

abusividade do ato, a qual dispensa qualquer investigação no plano psíquico. Exige apenas 

a configuração objetiva de qualquer uma das situações previstas no artigo 187 caput do 

Código Civil, ou seja, o exercício de direito (rectius: faculdade ou posição jurídica) contra 

os ditames da boa-fé, dos bons costumes ou, ainda, em contradição com a função social ou 

econômica para a qual o direito foi originalmente concedido. Pressupõe o exercício 

disfuncional do direito, faculdade ou posição jurídica pelo seu titular, geradora de 

descompasso, in concreto, entre "o ato (comportamento) e certos valores ou finalidades 

tidos como relevantes pelo Ordenamento, tais como a conduta segundo a boa-fé, a 

adstrição ao fim econômico-social do negócio jurídico ou a obediência aos bons 

                                             
333 GUERRA, Alexandre. Op. cit., p. 265. 
334 GUERRA, Alexandre. Op. cit., p. 260-278; ROSENVALD, Nelson. Op. cit., p. 120-126. 
335 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 1. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2012, t. II, parte geral, p. 278. 
336 Idem, ibidem, p. 288. 
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costumes"337. Não existe, nesse caráter objetivo, novidade alguma. Pontes de Miranda, ao 

estabelecer a sua classificação dos atos contrários a direito, já afirmava:  

 

"Os atos ilícitos lato sensu são atos humanos que entram no mundo jurídico 
para serem superadas as suas consequências danosas: ou pela indenização do 
dano extranegocial (reparação), ou pelas caducidades, ou pela prestação (o que 
também repara) do equivalente, ou outra execução. O que se exige, a todos, 
além do ato (e às vezes da culpa), é a contrariedade à lei. Ora, a ninguém é 
permitido ignorar a lei (Decreto-lei n. 4.657, de 4 de setembro de 1942, art. 3º.: 
'Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece'); porque se se 
ignora a lei, nem por isso deixa de infringi-la: o ato é ilícito, objetivamente; o 
elemento culpa, se aparece, não diz respeito à lei, mas ao ato em si. Por isso 
mesmo, se se exige culpa, no suporte fáctico em que está o ato do absolutamente 
incapaz, há contrariedade a direito, falta a culpa, que a não-imputabilidade do 
agente exclui."338 

 

  O prolífico autor pátrio já admitia a possibilidade de existência de ilícitos 

marcados pelo caráter objetivo, isto é, caracterizados pela ausência do elemento volitivo -- 

culpa ou dolo -- e pela subsistência da contrariedade a direito339. Tanto que, mais adiante 

em sua obra, afirmou que "há culpa, e pode haver ou não haver, na espécie, contrariedade 

a direito. Aí bem se vê que os elementos culpa e contrariedade a direito, que algumas 

vezes são necessários, juntamente, nos suportes fácticos (art. 159), nem sempre aparecem 

juntos"340. 

 

  Nessas situações, basta a existência da conduta humana -- a qual se 

juridiciza mediante a figura do ato --, com elementos de caracterização de contradição ao 

direito, para caracterização da ilicitude objetiva, tal como aquela prevista no art. 187 do 

Código Civil. 

 

1.7.4. REQUISITOS PARA A CONFIGURAÇÃO DO ABUSO DO DIREITO 

 

  Partindo do texto normativo, a doutrina elenca os requisitos do abuso de 

direito, sendo o primeiro deles uma ação humana, isto é, uma conduta gerada pela vontade 

                                             
337 MARTINS-COSTA, Judith. A ilicitude... Op. cit., p. 163. 
338 Idem, ibidem, p. 282. 
339 Vide, a título de ilustração, idem, ibidem, p. 437 e segs. 
340 Idem, ibidem., p. 327. 
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de quem o provoca, requisito este intimamente ligado à associação do abuso de direito ao 

campo da ilicitude341. 

 

  O segundo requisito consiste na existência de um direito conferido ao agente 

do ato tido como abusivo. Obviamente, não havendo direito, não pode o ato ser tido como 

abuso de direito. Contudo, deve-se ter presente que não se trata apenas de direito subjetivo. 

Basta que o titular seja titular de posição jurídica ativa, para que dela possa abusar ao 

colocá-la em exercício. O abuso do direito não está limitado à noção de direito subjetivo. 

 

  O terceiro requisito pode ser identificado como o exercício de um direito de 

forma indevida, excessiva, de caráter emulativo, fora dos limites traçados pela lei e pelos 

padrões éticos. 

 

  O quarto requisito, sobre os quais são cabíveis algumas ponderações 

adicionais, consistiria no dano a outrem342. Em verdade, o dano não figura no rol de 

elementos do ato ilícito lato sensu, uma vez que o ato pode extravasar os limites legais e, 

ainda assim, não ter causado dano a terceiros. Mais correto, então, caracterizar o dano 

como elemento da responsabilidade civil, isto é, do dever de indenizar. Isso porque o abuso 

do direito não gera apenas o dever de indenizar. Pelo contrário, constituindo uma cláusula 

geral, outorga à autoridade julgadora poder para, de acordo com as circunstâncias do caso 

concreto, determinar a consequência mais justa e adequada à tutela jurídica requerida. Por 

exemplo, basta lembrar que também opera na patologia do ato propriamente considerado 

ou, ainda, a retirada de eficácia da pretensão abusiva que venha a ser deduzida pelo titular 

do direito, faculdade ou posição jurídica. E, nessa seara, não se exige a causação de dano a 

outrem. 

 

  O último elemento consiste na ofensa aos bons costumes e/ou à boa-fé 

(objetiva) ou, ainda, na prática em desacordo com o fim social ou econômico do direito 

                                             
341 Artigo 187 do Código Civil. 
342 THEODORO JUNIOR, Humberto. Comentários... Op. cit., p. 119 e 121. 
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subjetivo abusivamente exercido. Com relação à ofensa à boa-fé (objetiva), basta aqui uma 

referência ao tópico específico no qual a matéria foi abordada343. 

 

  Quanto aos bons costumes, deve-se considerar que a decantada fórmula 

constitui um conceito jurídico indeterminado, o qual deve ser avaliado casuisticamente 

pela autoridade julgadora. Como lembra Giovanni Ettore Nanni, "representam um 

agrupamento de preceitos de comportamento ético, social, moral, familiar, sexual e 

deontológico acolhidos pelo direito, em cada momento histórico"344. Constituem regras de 

convívio social, aceitas e observadas por pessoas corretas e honestas. De modo que o artigo 

187 em questão tem aplicação quando o exercício do direito, faculdade ou posição jurídica 

tiver conotações de imoralidade ou de violação das normas elementares impostas pelo 

decoro social345. Vale, no entanto, ter sempre presente a advertência de Enzo Roppo, para 

quem não se deve ceder à tentação de impor uma "moral corrente" ou "sentido ético 

médio", observando-se, ainda, ser peculiar ao conceito de bons costumes a sua relatividade 

histórica, isto é, a variabilidade de acordo com o mudar das circunstâncias econômicas, 

políticas, sociais e culturais de uma dada sociedade, num dado intervalo346. 

 

  No que diz respeito à prática de ato em desacordo com o fim econômico ou 

social do direito exercido, insta lembrar que todo direito, toda posição jurídica são 

concebidos e outorgados ao respectivo titular com uma finalidade específica. Ao exercer o 

direito, a faculdade ou a posição jurídica, o titular deve observar essa finalidade e evitar o 

divórcio entre ela e o fim específico a que visa com o exercício levado a efeito. A 

existência manifesta desse divórcio constitui o abuso que inquina a conduta do titular.  

 

  Assim, é possível afirmar que todo negócio jurídico e toda situação jurídica 

têm uma causa a partir da qual se pode extrair o conteúdo e o objetivo naturais de tal 

negócio ou situação. É de acordo com essa causa contratual e dentro dos limites traçados 

pelo conteúdo e pelo objetivo do negócio jurídico ou da situação jurídica, que o 

                                             
343 Vide item 1.6 do presente trabalho. 
344 NANNI, Giovanni Ettore. Abuso... Op. cit., p. 756. 
345 Idem, ibidem. 
346 ROPPO, Enzo. O Contrato. Trad. Ana Coimbra e M. Januário C. Gomes. Coimbra: Almedina, 2009, p. 
186-187. 
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ordenamento confere ao titular de um dado direito a faculdade de agir e, assim, exigir um 

dado comportamento ou prestação do "devedor". 

 

  De tal forma que, para que seja tido como regular, o exercício do direito 

deve, além de respeitar os limites legais aplicáveis, também guardar relação de pertinência 

com o objetivo econômico e social desse direito, o qual tem como medida a causa e o 

conteúdo do negócio jurídico ou a situação jurídica. 

 

  Abusa do direito o titular que, quando do exercício de um dado direito, 

divorcia-se de tais limites, desprezando a economia interna do negócio ou da situação 

jurídica. Nessa situação, deixa-se o campo da licitude que cerca o exercício regular do 

direito, conforme artigo 188, inciso I, do Código Civil, para adentrar o campo da ilicitude, 

como definiu o legislador, no artigo 187 do mesmo diploma legal. 

 

  Advirta-se, contudo, que tais requisitos devem ser sopesados em conjunto, 

sob um prisma unitário e não isoladamente. Isso porque, como bem lembra Caio Mário da 

Silva Pereira347, pode ocorrer -- e ocorre com frequência -- que mesmo o regular exercício 

de um direito cause dano à parte contrária. Não se duvida, assim, que a promoção de uma 

execução forçada, com a penhora de bens, cause danos ao devedor atingido por tais 

medidas. 

 

  Nem por isso, contudo, sendo dívida legítima e a execução promovida nos 

moldes do disposto na legislação processual, inclusive com a adoção dos meios menos 

gravosos ao devedor, o ato deixará de ser lícito e moralmente defensável. O abuso do 

direito ocorrerá, por exemplo, se o credor, havendo outros bens igualmente valiosos, 

escolher justamente aqueles indispensáveis à manutenção da atividade comercial do 

devedor, requerendo, ainda, a remoção injustificada para o depósito público. 

 

  A investigação do exercício abusivo do direito deve tomar por base o 

conjunto de fatos e circunstâncias da situação concreta, ponderados, simultaneamente, 

                                             
347 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições...Op. cit., vol. II, p. 673. 
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todos os requisitos para a sua caracterização. Mesmo trabalhosa e árdua, tal investigação se 

afigura indispensável para a correta aplicação da teoria em questão. 

 

1.7.5. MANIFESTAÇÕES ESPECIAIS DA FIGURA DO ABUSO DO DIREITO: EXCEPTIO DOLI, 

VENIRE CONTRA FACTUM PROPIUM, SUPPRESSIO E SURRECTIO, INALEGABILIDADE DE 

VÍCIOS FORMAIS PELO SEU CAUSADOR, TU QUOQUE, DESEQUILÍBRIO NO EXERCÍCIO DOS 

DIREITOS E POSIÇÕES JURÍDICAS 

 

  A doutrina possui enorme dificuldade em definir o abuso do direito e inseri-

lo numa dada categoria jurídica348. Vários são os fatores que levam a essa dificuldade. 

Entre eles, pode-se citar o fato de o abuso do direito constituir um tipo de ato antijurídico 

caracterizado pela amplitude semântica no seu antecedente349, bem como a amplitude e 

diversidade de situações desenvolvidas sob o pálio da noção de ato abusivo350. José de 

Oliveira Ascensão, inclusive, refuta a ideia da existência de uma figura autônoma passível 

de ser esquadrinhada sob a rubrica “abuso do direito", preferindo sustentar a existência de 

"modalidades diferenciadas de exercício inadmissível das posições jurídicas." Para o 

autor, "Esta é a qualificação dada pelo §826 do BGB e é a única que pode abranger a 

totalidade das figuras previstas"351.  

 

  Para António Menezes Cordeiro, o abuso do direito surge como instituto em 

diversas manifestações periféricas, como solução para problemas reais e concretos, não 

derivando de “considerações racionais de tipo central”352. O abuso de direito constituiria 

"uma fórmula tradicional para exprimir a ideia do exercício disfuncional de posições 

jurídicas, isto é: de um concreto exercício de posições jurídicas que, embora correto em si, 

                                             
348 ASCENSÃO, José de Oliveira.  Código Civil... Op. cit., p. 287.  
349 ATIENZA, Manuel e MANERO, Juan Ruiz. Ilícitos... Op. cit., p. 35 e segs. 
350 MENEZES CORDEIRO, António de. Da boa-fé... Op. cit., p. 899. 
351 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito Civil... Op. cit., p. 217. O autor luso, aliás, afirma a 
inexistência de uma categoria homogênea de atos mesmo no regime do art. 187 do Código Civil, conforme 
conferência Desconstrução do Abuso do Direito, ministrada por ocasião do encerramento da III Jornada de 
Direito Civil. A mesma opinião é expressada por Gustavo Tepedino, Heloisa Helena Barboza e Maria Celina 
Bodin de Moraes, ao afirmarem que "embora sem citar a expressão, o que se nota é a intenção do legislador 
de abarcar as diferentes concepções do abuso de direito..." (Código Civil...cit., p. 346). 
352  MENEZES CORDEIRO, António. Litigância... Op. cit., p. 121. O autor destaca, ainda, que “este tipo de 
tratamento é válido para os Direitos do estilo do português.” (p. 121). 
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seja inadmissível por contundir com o sistema jurídico na sua globalidade"353. Certamente 

contribui a essa dificuldade a circunstância de se tratar de discussão relativamente recente, 

tendo tido início, em sua forma contemporânea, em fins do século XIX, para desenrolar-se 

ao longo do século XX e entrar no século XXI a plenos pulmões, ainda em pleno 

desenvolvimento354. 

 

  De toda forma, embora o ato abusivo constitua ilícito atípico355, a sua 

teorização acabou por criar uma classificação útil das distintas manifestações do exercício 

inadmissível de posições jurídicas. Advirta-se, desde já, não se tratar de divisão estanque, 

dotada de conceitos firmes e rígidos. Pelo contrário, como faz questão de lembrar Menezes 

Cordeiro, "não há, como na altura se tornou compreensível e a jurisprudência ilustra, uma 

fronteira lógica estrita entre elas; nunca, aliás, se apresentaram como conceitos firmes e 

rígidos. Deste modo, torna-se clara a possibilidade de sobreposição, em áreas de extensão 

variada"356. Trata-se de esquemas concebidos a partir da experiência prática da 

jurisprudência ao buscar soluções justas para problemas concretos, cuja repetição acabou 

por criar um repertório mais ou menos homogêneo mas sem pretensões exaustivas. Atuam 

como uma pauta provada e comprovada, mas em permanente revisão, que auxilia na 

harmonização das soluções e na evolução consistente do estudo da matéria. 

 

  Não se pode, portanto, ceder à tentação de adivinhar nessas franquias de 

defesas estruturais de institutos jurídicos estanques, com linhas claras, bem definidas e 

incomunicáveis, aplicáveis mediante raciocínios de subsunção dos fatos a um esquema 

predisposto. Pelo contrário, trata-se de simples instrumentos linguísticos357, de origem 

quase empírica, eis que resultado da experiência histórico-cultural e jurisprudencial, 

tendentes a uma concretização da noção de sistema. Não esgotam, portanto, as 

possibilidades criativas358 nem limitam359 o gene inexoravelmente expansivo dos 

                                             
353 Idem, ibidem, p. 89. 
354 "A concretização da boa-fé e do abuso do direito, levada a cabo pela jurisprudência nos finais do século 
XX e prosseguida no atual século XXI, constitui um acontecimento jurídico-científico da maior importância. 
Neste momento, ela decorre ainda no dia-a-dia e sob os nossos olhos: torna-se difícil fixar-lhe os contornos." 
(MENEZES CORDEIRO, António. Litigância... Op. cit., p. 133). 
355 GUERRA, Alexandre. Op. cit., p. 265-266 e ROSENVALD, Nelson. Op. cit., p. 121-122. 
356 MENEZES CORDEIRO, António de. Da boa-fé... Op. cit., p. 899. 
357 MENEZES CORDEIRO, António de. Litigância...Op.  cit., p. 132. 
358 Idem, ibidem. 
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instrumentos ligados à noção de abuso do direito, cuja expansão acompanha a própria 

expansão do sistema jurídico e do tecido normativo de suas cláusulas gerais, termos 

indeterminados etc. 

 

  A universalidade dos mecanismos que se passará a versar pode ser medida a 

partir da inevitável lembrança do instituto do estoppel do direito inglês, largamente 

utilizado naquele país para enfrentar uma plêiade de situações nas quais a rigorosa 

aplicação da doutrina do consideration, pedra de torque do direito dos contratos (common 

law of contract), levaria a resultados injustos. Os tipos de estoppel identificados pela 

doutrina inglesa variam de autor para autor, havendo, inclusive, quem tenha chegado a uma 

dúzia de subespécies360. Se, em termos leigos, estoppel significa uma obstrução, em termos 

legais, tende a significar um impedimento ou barreira a um direito de ação surgido a partir 

de uma ação do próprio homem361. Em definição ainda mais completa e utilizando-se das 

lições de Lord Denning, magistrado britânico paradigmático, E. Cooke escreve: 

 

"Estoppel is a mechanism for enforcing consistency; when I have said or done 
something that leads you to believe in a particular state of affairs, I may be 
obliged to stand by what I have said or done, even though I am not contractually 
bound to do so. 
(...) 
Estoppel has been described as a 'simple and wholly untechnical conception, 
perhaps the most powerful and flexible instrument to be found in any system of 
court jurisprudence'. It is not easy to frame a definition of estoppel, in the sense 
of a neat formula that will tell us whether or not a given set of facts is an 
instance of estoppel. Lord Denning's description of the doctrine is both 
informative and brief: 
'Estoppel... is a principle of justice and of equity. It comes to this: when a man, 
by his words or conduct, has led another to believe in a particular state of 
affairs, he will not be allowed to go back on it when it would be unjust or 
inequitable for him to do so'."362 

                                                                                                                                       
359 "As categorias propostas pela doutrina não são exaurientes. Pelo contrário, podemos associar o abuso do 
direito de forma imediata ao princípio da dignidade da pessoa humana na memorável decisão do Supremo 
Tribunal Federal, em que a maioria dos Ministros deliberou pela concessão de habeas corpus favoravelmente 
ao suposto pai que se negava a submeter-se a exame genético em ação de investigação de paternidade. (...) A 
nosso viso, a conduta do genitor se revelou verdadeiro exercício desleal à incolumidade física, pois a menção 
ao princípio da dignidade da pessoa humana não se aplicou como forma de tutela ao requerente, mas como 
meio de evitar o acesso do autor à origem genética, pressuposto de sua identidade. O exercício do direito não 
passou de uma forma bem-elaborada, porém desproporcional, de prejudicar a própria dignidade do 
investigante." (ROSENVALD, Nelson. Dignidade... Op. cit., p. 137).  
360 MCKENDRICK, Ewan. Contract... Op. cit., p. 217. 
361 Idem, Ibidem. 
362 COOKE, E. The modern law of estoppel. Oxford: Oxford University Press, 2000, p. 1-2. Em tradução 
livre do autor: "Estoppel é um mecanismo para tutelar consistência; quando eu tiver dito ou feito algo que o 
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  A lição transcrita deixa claro o caráter multifacetário da doutrina do 

estoppel no direito inglês363, tal como ocorre, no Brasil, com a doutrina do abuso do 

direito. Também põe em evidência o pouco rigor científico aplicado na teorização do 

instituto e a dificuldade encontrada para a sua definição, dificuldade essa sem sombra de 

dúvida exacerbada pelo seu já mencionado caráter multifacetário. Por fim, mas não menos 

importante, é possível notar claramente na doutrina do estoppel a influência dos princípios 

da confiança e da boa-fé364, bem como o objetivo não disfarçado de corrigir injustiças, o 

que vem ressaltado na pena de Lord Denning. 

                                                                                                                                       
levar a acreditar em um particular estado de coisas, eu poderei ser obrigado a atuar de acordo com o que tiver 
dito ou feito, ainda que não esteja contratualmente obrigado a tanto. 
(...) 
Estoppel foi descrito como uma 'concepção simples e inteiramente atécnica, talvez o mais poderoso e flexível 
instrumento existente em qualquer sistema de jurisprudência forense'. Não é fácil esquadrinhar uma definição 
de estoppel, no sentido de uma fórmula direta que nos diga se um conjunto de fatos constitui ou não  
instância para o estoppel. A definição cunhada por Lord Denning's da doutrina é, ao mesmo tempo, 
informativa e breve: 
'Estoppel... é um princípio de justiça e equidade. Resume-se a isso: quando um homem, por suas palavras ou 
condutas, levou outro a acreditar num determinado estado de coisas, não lhe será dado nele retroceder quando 
seria injusto ou iníquo fazê-lo'." 
363 "One of the most contested issues in this area of law is whether or not these different estoppels can be 
unified into one coherent doctrine." (MCKENDRICK, Ewan. Contract... Op. cit., p. 219). Em tradução livre 
do autor: "uma das mais controvertidas questões nesta área do direito consiste em se esses diferentes 
estoppels podem ou não ser unificados em uma doutrina coerente." 
364364 Cumpre citar, ademais: "So long as the English law of contract treats a promise as contractually 
enforceable only if either (a) it is made in a deed or (b) it is supported by consideration (together with an 
intention to create legal relations), it follows that a promise made neither in a deed nor with consideration 
will lack contractual effect notwithstanding that such a promise is made seriously, with an intention to be 
relied on and is actually relied on by the promisee. Yet, this could seem to be contrary to the spirit of fair 
dealing. 
(...) 
One way to avoid this result is to 'invent' consideration (...). However, if the result cannot be avoided by such 
creative accounting, a new doctrine needs to come to rescue. The doctrine might be a rather limited one that 
recognises in exceptional circumstances that a promise will be contractually binding where, even though it is 
not supported by consideration, it is seriously intended to be acted on and the promisee actually relies on the 
promise (...). Alternatively, a legal regime that is restricted by its requirement of consideration might try to 
override such unfair results by introducing a general doctrine of good faith and fair dealing or a doctrine that 
regulates for unconscionability. (...) We will see how English law has responded, principally by developing a 
doctrine of equitable estoppel that preclued contractors (...) from reneging on their promises where they have 
explicitly authorised what would otherwise be a breach of contract and where the promisee has relied on the 
promise." (BROWNSWORD, Roger. Smith & Thomas: a casebook on contract. 12. ed. Londres: Sweet & 
Maxwell, 2009, p. 261-262). Em tradução livre do autor: "Tendo em vista que o Direito inglês dos contratos 
trata uma promessa como contratualmente tutelável apenas se (a) for feita mediante escritura ou (b) for 
suportada por contraprestação (juntamente com intenção de criar vínculo jurídico), segue-se que uma 
promessa feita não mediante escritura pública e sem contraprestação carecerá de exequibilidade a despeito de 
que tal promessa tenha sido feita seriamente, com a intenção de merecer crédito e que tenha efetivamente 
engendrado confiança pelo promissário. Contudo, isso pode parecer contrário ao espírito de lealdade 
negocial. 
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  Voltando à doutrina do abuso do direito -- mais especificamente das 

manifestações parcelares a cuidar do exercício inadmissível das posições jurídicas -- além 

de os conceitos comumente empregados não serem firmes e rígidos, permitindo o 

intercâmbio entre as figuras e o encaixe de novas situações de fato em seus quadros 

normativos, desde que preenchidos certos requisitos mínimos aplicáveis, Menezes 

Cordeiro admite ter a classificação partido da análise de um crescente repertório 

jurisprudencial, cujo escrutínio permitiu erigir comparações e classificações úteis ao 

jurista. São suas palavras: 

 

"Não ocorreu um aprofundar da doutrina, em termos centrais, isto é, 
processados a partir e em torno do próprio conceito de abuso. Assistiu-se, antes 
a uma sedimentação jurisprudencial e, até, doutrinária, de situações tipicamente 
abusivas. O recurso aos bons costumes e à boa fé intensificou-se em volta dessas 
situações típicas; no termo dum desenvolvimento sectorial marcado pode, então, 
falar-se em exercício inadmissível de direitos, reportado à boa fé. 
A condenação jurídica do exercício inadmissível dos direitos derivou, 
inicialmente, da ponderação pontual de casos concretos, à luz de normas e 
princípios jurídicos. Presente uma série de decisões, em prática jurisprudencial 
consagrada, pode passar-se à elaboração duma teoria jurídica do abuso. A via 
percorrida é, com clareza, a da Ciência do Direito."365 

 

  A partir dessa origem tão próxima ao gosto da tópica, surgiu a classificação 

dos atos abusivos que pode ser vista também na obra de Nelson Rosenvald366 e de 

Fernando Noronha367, segundo a qual esses atos podem constituir: desleal exercício de 

direitos, desleal não exercício de direitos e, por fim, a desleal constituição de direitos. Na 

categoria do desleal exercício de direitos estão agrupados os casos de exercício do direito 

de maneira contrária à legítima confiança incutida na contraparte. Nela são classificadas 
                                                                                                                                       
(...) 
Uma forma de evitar esse resultado seria 'inventar' uma contraprestação (...). Contudo, se tal resultado não 
puder ser atingido mediante tal contabilidade criativa, uma nova doutrina deve vir ao resgate. A doutrina 
pode ser uma bastante limitada que reconheça em circunstâncias excepcionais que uma promessa será 
contratualmente vinculante, mesmo quando não suportada por contraprestação, quando for feita seriamente 
para ser acreditada e o promissário efetivamente acreditar na promessa (...). Alternativamente, um regime 
jurídico que é restrito quanto à exigência de contraprestação pode tratar de suplantar tais resultados injustos 
pela introdução de uma doutrina geral da boa-fé e de lealdade negocial ou uma doutrina que regule a 
confiança. (...) Veremos como o Direito inglês respondeu, principalmente desenvolvendo a doutrina do 
equitable estoppel que impede contratantes (...) de denegar suas promessas quando estes tiverem 
explicitamente autorizado aquilo que de outra maneira constituiria uma violação contratual e quando o 
promissário tiver acreditado na promessa". 
365 MENEZES CORDEIRO, António. Da boa-fé... Op. cit., p. 694-695. 
366 ROSENVALD, Nelson. Op. cit., p. 133-143 
367 NORONHA, Fernando. O direito dos contratos... Op. cit., p. 177 e segs. 
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figuras dolus agit qui petit quod redditurus est e de exercício desequilibrado, como a 

exceptio doli. A categoria de desleal não exercício de direitos reúne os casos de omissão do 

titular no exercício de seu direito (ou posição jurídica), de modo a criar na contraparte a 

legítima confiança de que não mais haveria seu exercício. São emblemáticos: venire contra 

factum propium, suppressio e surrectio e abuso de nulidades por motivo formal. Na última 

categoria encontram-se os casos de exercício de um direito adquirido de forma ilegítima ou 

desleal, especialmente o tu quoque. Algumas dessas figuras serão objeto de breve análise. 

Contudo, para fins de lógica da apresentação, deixar-se-á por último o desequilíbrio no 

exercício dos direitos (ou das posições jurídicas). 

 

  No Direito Romano368, desenvolveu-se dupla noção de dolo: (i) o dolo pré-

processual (dolus factum sit), tal como aquele de que o devedor acusa o credor de haver-se 

valido para a conclusão de negócio jurídico maculado por artifício que lhe tenha maculado 

a manifestação de vontade; e (ii) o dolo quese pode dizer presencial (dolus fiat), 

manifestado quando da propositura da actio, acepção na qual adquire a forma ampla de 

má-fé. Nesta última situação, atribui ao magistrado ampla margem para apreciação da 

conduta do autor, tal como possuiria nos casos de bonae fidei iudicia ao apreciar o 

procedimento de ambas as partes369. Assim, a exceptio doli permitia obstacularizar 

determinadas pretensões. Trata-se, como lembra Alexandre Guerra, de meio de defesa 

contra uma actio injusta -- exceção substantiva -- fundamentada na boa-fé necessariamente 

subjacente às relações intersubjetivas370. Aquelas lastreadas na ocorrência de dolus factum 

sit desafiavam a exceptio doli praeteriti ou specialis371. Veiculava a pretensão da parte 

demandada de retirar eficácia do título fundante do efeito jurídico buscado pela parte 

demandante. Sua manifestação contemporânea pode ser encontrada na teoria dos vícios do 

consentimento e na culpa in contrahendo372. Já as lastreadas no dolus fiat desafiavam a 

                                             
368 Há controvérsia na doutrina a respeito da efetiva vigência, no Direito Romano, de uma teoria dos atos 
emulativos (aemulatio), a qual correspondia ao exercício de um direito sem utilidade para o seu titular, com a 
intenção de prejudicar outrem e cujos traços característicos, é bem de ver, são inegavelmente semelhantes à 
noção de abuso do direito cunhada no (re)nascer da teoria em fins do século XIX, especialmente na sua 
vertente subjetiva. Vide, a respeito, os notáveis escritos de GUERRA, Alexandre. Op. cit., p. 23-30 e 
MOREIRA ALVES, José Carlos. Direito Romano. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 301.  
369 CASER, Max. Direito privado romano. Trad. Samuel Rodrigues e Ferdinand Hämmerle. 2. ed. Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, 2011, p. 201. 
370 GUERRA, Alexandre. Op. cit., p. 32. 
371 MENEZES CORDEIRO, António. Litigância... Op. cit., p. 90; GUERRA, Alexandre. Op. cit., p. 42. 
372 GUERRA, Alexandre. Op. cit., p. 42; MENEZES CORDEIRO, António. Litigância... Op. cit., p. 91. 
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exceptio doli presentis ou generalis373, dado manifestar-se a má-fé -- ou em termos 

contemporâneos, a abusividade ou inadmissibilidade do exercício -- no momento da 

propositura da actio. O abuso do direito, como hoje teorizado, sofre influência da exceptio 

doli generalis, da qual pode ser considerado um desdobramento dotado de maiores rigor e 

precisão374. Contudo, releva já constatar que em Roma "a boa-fé representava um 

princípio vetor para as relações sociais e uma norma aberta, a qual estaria a 

necessariamente depender do preenchimento pelo julgador, para qual era franqueada a 

liberdade a determinar o conteúdo da conduta esperada"375. 

 

  O venire contra factum propium constitui a figura central da constelação de 

instrumentos linguísticos desenvolvidos pela experiência jurídica para combater o 

exercício inadmissível de posições jurídicas. Trata-se da proibição ao comportamento 

contraditório, manifestação do princípio da confiança, enunciado cardeal para a 

estabilidade e subsistência das relações sociais. Consiste no mecanismo de tutela pelo qual 

determinada conduta de um agente, lícita se considerada isoladamente, adquire a eiva da 

inadmissibilidade (na linguagem do art. 187, da ilicitude derivada da abusividade), por 

frustrar a legítima expectativa de quem, em razão de conduta inicial desse mesmo agente, 

confiou que este teria uma conduta coerente. A partir da força normativa do princípio da 

confiança, essa legítima expectativa recebe a tutela da ordem jurídica, em razão da qual o 

segundo comportamento, embora estruturalmente lícito, contrarie o factum propium376. O 

fundamento do princípio reside na confiança despertada na contraparte377. Ocorre uma 

sindicância entre dois atos do mesmo agente, ambos em princípio lícitos quando 

considerados de maneira isolada, mas cuja oposição incoerente378 atrai a marcada 

abusividade ao segundo, praticado de maneira inconsistente com o factum propium e, 

assim, frustrando a crença justificadamente gerada na contraparte de que determinado 

comportamento -- único consistente com o factum propium -- seria observado pelo agente. 

 

                                             
373 ROSENVALD, Nelson. Op. cit., p. 133; MENEZES CORDEIRO, António. Litigância... Op. cit., p. 91. 
374 ROSENVALD, Nelson. Op. cit., p. 133-134. 
375 GUERRA, Alexandre. Op. cit., p. 33. 
376 ROSENVALD, Nelson. Op. cit., p. 137. 
377 GUERRA, Alexandre.Op.  cit., p. 34. 
378Idem, ibidem, p. 35. 
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  Duas teorias foram desenvolvidas para explicar o fundamento teórico do 

venire contra factum proprium: negocial e da confiança. Para os defensores da primeira, a 

sanção ao comportamento contrário ao factum propium ou com ele inconsistente decorre 

da vinculação do agente ao conteúdo desse mesmo factum propium. A essa teoria (ou 

melhor, às teorias que utilizaram tal linha de fundamentação, de caráter subjetivo), 

ofereceu-se a contundente crítica de que o regime do venire contra factum propium não é o 

do negócio e, portanto, as regras negociais não bastariam para explicar a sanção ao 

comportamento teoricamente lícito379. Além disso, tal fundamento afastaria toda a 

articulação construída em torno da boa-fé e do abuso do direito380. Por outro lado, pela 

teoria da confiança, hoje prevalecente, existe uma situação de confiança, uma legítima 

expectativa de certo comportamento, gerada pelo factum propium, a qual recebe a tutela 

jurídica por meio da boa-fé objetiva e da repressão ao abuso do direito381. 

 

  Tomando emprestada a lição de Menezes Cordeiro382, pode-se dizer que a 

tutela da confiança autoriza a que se sancione o comportamento contraditório, quando 

presentes quatro proposições lógicas, entre as quais não se observa hierarquia e cuja 

observância pode, ou não, ser cumulativa, sendo certo que a ausência de uma pode ser 

suprida pelas demais, a depender da intensidade por elas assumida, dentro da lógica do 

sistema móvel: 

 

                                             
379 Anderson Schreiber, ao distinguir venire contra factum propium de renúncia tácita, afirma que "uma 
parcela considerável dos casos que hoje são resolvidos, por toda parte, com recurso ao princípio de proibição 
ao comportamento contraditório não pode ser enquadrada na roupagem estreita da renúncia tácita, ou das 
declarações tácitas de vontade, por faltar-lhes a intenção ainda que presumida de atingir um certo efeito 
jurídico. Assim, por exemplo, não se pode falar em renúncia ou declaração tácita de vontade quando o 
comportamento de um sujeito não pode levar à captação da vontade em sentido semelhante, seja porque o 
comportamento é acompanhado de uma declaração de vontade em sentido oposto, seja porque se prova que a 
vontade encontrava-se, neste comportamento, ausente ou defeituosa. Mais: a renúncia e as declarações tácitas 
de vontade são tidas como excepcionais pelo ordenamento jurídico, e, portanto, sua interpretação é 
necessariamente restritiva. Por tal razão, exclui-se do seu âmbito uma série de comportamentos como 
manifestações informais, meras comunicações e assim por diante." (SCHREIBER, Anderson. A proibição de 
comportamento contraditório: tutela da confiança e venire contra factum propium. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2007, p. 172-173). 
380 Como lembra Anderson Schreiber, construir uma vinculação negocial entre o agente e o factum propium 
tornaria supérflua a mera existência de enunciado visando a penalizar a conduta contrária ao ato próprio, 
dado ser, neste caso, suficiente o recurso às regras tradicionais de responsabilidade negocial. (SCHREIBER, 
Anderson. A proibição... Op. cit., p. 173-174). 
381 MENEZES DE CORDEIRO, António. Litigância... Op. cit., p. 107. 
382 Idem, ibidem, p. 107-108. 
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"1ª. Uma situação de confiança conforme com o sistema e traduzida na boa-fé 
subjetiva e ética, própria da pessoa que, sem violar os deveres de cuidado que 
ao caso caibam, ignore estar a lesar posições alheias; 
2ª. Uma justificação para essa confiança, expressa na presença de elementos 
objetivos capazes de, em abstrato, provocar uma crença plausível; 
3ª. Um investimento de confiança consistente em, da parte do sujeito, ter havido 
um assentar efetivo de atividades jurídicas sobre a crença consubstanciada; 
4ª. A imputação da situação de confiança criada à pessoa que vai ser atingida 
pela proteção dada ao confiante: tal pessoa, por ação ou omissão, terá dado 
lugar à entrega do confiante em causa ou ao fator objetivo que a tanto 
conduziu." 

 

  Originada pela jurisprudência alemã em fins do século XIX e desenvolvida 

nos anos seguintes devido aos períodos de grande inflação enfrentados por esse país 

subsequentes às duas Grandes Guerras, a suppressio passou a desafiar as situações em que 

a demora no exercício de direitos, particularmente em períodos de instabilidade, 

ocasionava graves injustiças383. Constitui uma "situação de inércia no exercício de um 

direito, de modo que não mais se permite o seu exercício, por contrariar a boa-fé"384. Visa 

a proteger a legítima confiança do beneficiário na manutenção de um prolongado estado de 

inércia do titular do direito ou posição jurídica pendente de exercício. 

 

  A suppressio pode ser vista como uma subespécie do venire contra factum 

propium: cá, tal como lá, deflagra-se a atuação repressiva da ordem jurídica em razão da 

contradição entre duas condutas, a segunda em contradição com um factum propium. 

Contudo, particulariza-se a suppressio por constituir o factum propium um comportamento 

omissivo385 e, portanto, geralmente não delineado de forma tão clara como ocorre nos 

casos de venire contra factum propium386. 

 

  Vale destacar a desnecessidade de investigação do elemento anímico ou 

subjetivo, querendo isto dizer que não se questiona da existência de dolo ou culpa na 

omissão do titular do direito ou posição jurídica pendente de exercício, devendo-se 

conduzir a análise objetiva das circunstâncias do caso concreto387.  

 
                                             
383 GUERRA, Alexandre. Litigância... Op. cit., p. 47; MENEZES DE CORDEIRO, António. Litigância... 
Op. cit., p. 113. 
384 GUERRA, Alexandre.Op. cit., p. 45. 
385 SCHREIBER, Anderson. A proibição...Op.  cit., p. 181. 
386 GUERRA, Alexandre. Op. cit., p. 47; MENEZES DE CORDEIRO, António. Litigância... Op. cit., p. 114. 
387 ROSENVALD, Nelson. Dignidade... Op. cit., p. 139. 
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  Para Menezes Cordeiro, o modelo de decisão a partir do qual se deve aferir 

a verificação da ocorrência, ou não, da suppressio, deve incluir os seguintes elementos: não 

exercício prolongado, devendo o titular estar plenamente apto ao exercício, o qual não 

deve estar obstado por qualquer fator, daí advindo o seu caráter injustificável; situação de 

confiança daí derivada; justificação para essa confiança, também comumente qualificada 

como legítima; investimento de confiança, constituindo ao menos uma expectativa, quando 

não um investimento efetivo, construído com base na crença derivada do factum propium; 

imputação da confiança ao não exercente, isto é, a sua rastreabilidade ao dito factum 

propium que, como visto, deve consistir numa omissão388. 

 

  Embora a suppressio possa, à primeira vista, aproximar-se de figuras como 

prescrição, decadência e caducidade, há grandes distinções entre elas. A ocorrência da 

suppressio não implica a extinção do direito em si, mas apenas a sua paralisação, por força 

da incidência da boa-fé, especificamente da tutela da confiança incutida na contraparte pela 

inação verificada. Por outro lado, embora a suppressio pressuponha a passagem de certo 

lapso temporal de inação do titular, esse não é determinado, mas apenas determinável à luz 

das circunstâncias do caso concreto389. Será exigível o prazo suficiente para, ao lado dos 

eventuais indícios objetivos da continuidade do não exercício, convencer um sujeito 

médio, imparcial, obedecendo a standards típicos aplicáveis àquelas categorias de sujeitos 

envolvidos na situação concreta, de que não mais haverá exercício. Esses fatores: exigência 

de boa-fé (confiança legítima digna de tutela), não extinção do direito em si e inexistência 

de prazo rígido, distinguem a suppressio de figuras como caducidade, decadência e 

prescrição390. 

 

  A surrectio, de seu turno, constitui o exercício continuado de uma situação 

jurídica em desacordo com o determinado pela convenção ou pelo ordenamento, de modo a 

gerar no beneficiário a expectativa de estabilização da situação para o futuro. Suppressio e 

surrectio constituem dois lados de uma mesma moeda391 ou, como prefere Alexandre 

                                             
388 MENEZES CORDEIRO, António. Litigância... Op. cit., p. 114. 
389 ROSENVALD, Nelson. Op. cit., p. 139. 
390 GUERRA, Alexandre. Op. cit., p. 45. 
391 ROSENVALD, Nelson.Op. cit., p. 139-140. 
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Guerra, "surrectio é a mesma situação da supressio, mas sob a ótica da contraparte"392. 

Afinal, sabe-se que a mesma lei geral que pode fazer desaparecer um direito que não 

corresponda à efetividade social, o que se dá na suppressio, pode igualmente fazer surgir 

ex novo, onde no plano jurídico não existia, embora no plano da efetividade social sim, 

fazer surgir um direito: opera aí a surrectio393. O Código Civil brasileiro contém exemplo 

claro de surrectio em seu art. 330, ao estabelecer que "o pagamento reiteradamente feito 

em outro local faz presumir renúncia do credor relativamente ao previsto no contrato". 

 

  Segundo os mesmos vetores que inviabilizam o exercício inadmissível de 

posições jurídicas, o ordenamento oferece mecanismo para tolher a alegação de exceções 

formais por quem lhas tenha dado causa. Em poucas palavras, não é dado ao sujeito 

invocar a existência de nulidades formais se o fizer com o fito de elidir o cumprimento de 

obrigação que efetivamente assumiu394, observados certos limites impostos pela hierarquia 

axiológica que preside a ordem jurídica. A inalegabilidade das exceções formais por quem 

lhas tenha dado causa constitui uma forma específica de venire contra factum propium, 

sujeitando-se aos requisitos a este aplicáveis395. 

 

  Tal mecanismo inibitório tem aplicação quando se tratar de formalidade 

pactuada pelas partes (art. 109 do Código Civil), não assim quando se tratar de formalidade 

ad solemnitatem396. Ademais, exige-se a boa-fé subjetiva, isto é, ignorância quanto ao 

defeito e à consequente invalidade do negócio, por parte daquele que queira fazer valer a 

inalegabilidade397. Só se admite a anulação quando não houver efeitos que devam ser 

suportados pela parte em boa-fé, que investiu a confiança na celebração do negócio398. 

Ademais, devem estar em jogo apenas os interesses das partes, sendo impossível a sua 

aplicação quando envolver terceiros de boa-fé399. A situação de confiança na validade e 

eficácia do negócio, por outro lado, deve ser censuravelmente imputável a quem queira 

                                             
392 GUERRA, Alexandre. Op. cit., p. 49. 
393 LOTUFO, Renan. Código Civil comentado. São Paulo:  Saraiva, 2003, v. 1, p. 504. 
394 GUERRA, Alexandre. Op. cit., p. 43. 
395 MENEZES CORDEIRO, António. Litigância... Op. cit., p. 112. Vide tais requisitos supra, neste mesmo 
tópico. 
396 ROSENVALD, Nelson. Op. cit., p. 140. 
397 GUERRA, Alexandre. Op. cit., p. 45. 
398 ROSENVALD, Nelson. Op. cit., p. 140. 
399 MENEZES CORDEIRO, António.Op. cit., p. 112. 
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fazer valer a exceção formal400. Exige-se, também, que não exista outro remédio para dar 

solução justa ao caso401. 

 

  A expressão tu quoque atribui vívidos contornos à figura que busca 

identificar, por meio da representação das últimas palavras atribuídas a Júlio César quando 

ciente da presença de Brutus, seu filho adotivo, dentre seus assassinos: tu quoque, Brute, 

fili mi? Invoca a negativa surpresa com a deslealdade de quem mais fora merecedor da 

fides do assassinado402. Na retórica, utiliza-se o tu quoque como espécie de argumento 

falacioso, a fim de demonstrar a impropriedade do argumento mediante o emprego de falas 

ou condutas do próprio argumentante. A falácia reside em a contradição demonstrar, no 

máximo, certa hipocrisia de quem argumenta de forma inconsistente, contudo nada 

demonstrando quanto à (in)consistência em si do argumento que se pretende 

desarticular403. Contudo, em termos éticos e jurídicos, o tu quoque adquire relevância 

substantiva. Enuncia a regra segundo a qual aquele(a) que viola norma jurídica, seja qual a 

fonte de que provenha, não pode exercer a situação jurídica que essa mesma norma lhe 

tenha atribuído, sem com isso incorrer em abuso e, portanto, sujeitar-se à reação negativa 

por parte da ordem jurídica404. Em outras palavras, àquele que violou uma dada norma 

jurídica não é dado, salvo mediante abuso, prevalecer-se da decorrente situação jurídica, 

exercer a situação jurídica que violou nem, enfim, exigir a outrem o acatamento da 

situação jurídica violada405. 

 

  Ao passo que no venire contra factum propium, do qual pode ser visto como 

desdobramento406, o núcleo da proteção jurídica reside na confiança engendrada pelo 

factum propium407, no tu quoque pode-se identificar esse núcleo na utilização, pelo mesmo 

agente, de bitolas valorativas distintas para julgar as condutas própria e daquele(a) com 

                                             
400 GUERRA, Alexandre. Op. cit., p. 45; MENEZES CORDEIRO, António. Litigância... Op. cit., p. 112. 
401 MENEZES CORDEIRO, António. Litigância... Op. cit., p. 112; GUERRA, Alexandre. Op. cit., p. 45; 
ROSENVALD, Nelson. Op. cit., p. 140-141. 
402 MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé no direito privado... Op. cit., p. 641. Para uma abordagem teatral, 
veja-se a recriação de Wiliam Shakespeare da vida do imperador. Para uma visão mais recente e dogmática, 
vide MASSIE, Allan. Os senhores de Roma, vol. 1: César. São Paulo: Ediouro, 2001, passim. 
403 GUERRA, Alexandre. Op. cit., p. 51. 
404 MENEZES CORDEIRO, António. Da boa-fé... Op. cit., p. 837. 
405 GUERRA, Alexandre. Op. cit., p. 52; MENEZES CORDEIRO, António. Litigância... Op. cit., p. 116. 
406 GUERRA, Alexandre. Op. cit., p. 50. 
407 SCHREIBER, Anderson. A proibição... Op. cit., p. 183-185. 
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quem interage408. Portanto, a contradição, que no venire contra factum propium ocorre 

entre as duas condutas atribuíveis ao agente, no tu quoque localiza-se na utilização de 

critérios valorativos distintos para situações similares, idênticas ou decorrentes uma da 

outra409. De fato, "fere as sensibilidades primárias, ética e jurídica, que uma pessoa possa 

desrespeitar um comando e, depois, vir a exigir a outrem o seu acatamento"410. Como 

lembra Judith Martins-Costa, ao encampar a regra em discussão, o direito nada mais faz do 

que seguir a sabedoria popular, que em decantados adágios de há muito indica a repulsa à 

conduta em voga. São exemplos expressões como "dois pesos e duas medidas" e a 

advertência segundo a qual cabe "não fazer aos outros o que não se quer para si 

próprio"411. 

 

  Colhe-se da jurisprudência do BGH alemão exemplo de aresto construído 

sobre as bases do tu quoque, em que se afirma a regra pela qual quem viola deveres 

contratuais torna prejudicado para si o aproveitamento das faculdades decorrentes do 

mesmo contrato que violou, como forma de rejeitar a pretensão de ver rescindido o 

contrato, pretensão essa deduzida justamente por quem o descumprira412. Uma das 

manifestações mais importantes do tu quoque -- talvez a mais importante, mas certamente 

não a única -- consiste na exceção de contrato não cumprido. Trata-se de exceção 

substancial dilatória por meio da qual a parte não inadimplente pode repelir a pretensão 

cominatória deduzida pela parte inadimplente. O fundamento da exceção de contrato não 

cumprido, o sinalagma contratual, pode ser rastreado até a sua origem remota na figura do 

tu quoque413. 

                                             
408 MENEZES CORDEIRO, António. Da boa-fé... Op. cit., p. 843. 
409 GUERRA, Alexandre. Op. cit., p. 51. 
410 MENEZES CORDEIRO, António. Da boa-fé... Op. cit., p. 843-844. 
411 MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé no direito privado: critérios para a sua aplicação. São Paulo: 
Marcial Pons, 2015, p. 642. Para Menezes Cordeiro, "O tu quoque deve ser aproximado do segundo princípio 
mediante, entre a boa-fé e os casos concretos: o da primazia da materialidade subjacente. A ordem jurídica 
postula uma articulação de valores materiais, cuja prossecução pretende ver assegurados. Nesse sentido, ele 
não se satisfaz com arranjos formais, antes procurando a efetivação da substancialidade. Pois bem: a pessoa 
que viole uma situação jurídica perturba o equilíbrio material subjacente. Nessas condições, exigir à 
contraparte um procedimento equivalente ao que se seguiria se nada tivesse acontecido equivaleria ao 
predomínio do formal: substancialmente, a situação está alterada, pelo que a conduta requerida já não poderá 
ser a mesma. Digamos que, da materialidade subjacente, se desprendem exigências ético-jurídicas que ditam 
o comportamento dos envolvidos." (MENEZES CORDEIRO, António. Da boa-fé... Op. cit., p. 117). 
412 BGH, 19.5.1967, WM 1967, 660-662. 
413 MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé no direito privado: critérios... Op. cit., p. 642-647; GUERRA, 
Alexandre. Op. cit., p. 52. 
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  Abalizada doutrina identifica, ainda, outro tipo de manifestação de figuras 

de controle do abuso do direito, tipo este extenso e de caráter residual, ao qual dá o nome 

de desequilíbrio no exercício de posições jurídicas414. Trata-se de rubrica sob a qual são 

incluídas diversas figuras nas quais avulta o atentado contra valores cardeais do sistema, 

em especial a materialidade subjacente. Existe, em síntese, atuação contrária à boa-fé. São 

exemplos: exercício danoso inútil, dolo agit qui petit quod statim redditurus est (pretensão 

de entrega por quem sabe ser obrigado à restituição da coisa) e desproporção grave entre o 

benefício do titular e o respectivo sacrifício imposto a outrem415. O elenco, em desuso no 

âmbito do Direito Privado, onde a doutrina do abuso do direito já evoluiu, pode encontrar 

utilidade em outras áreas em que tal evolução ainda não se verificou, especialmente diante 

do silêncio do direito positivo. Contudo, serve para demonstrar as possibilidades 

expansivas das figuras do abuso do direito (rectius: do exercício inadmissível de posições 

jurídicas) e da boa-fé, as quais operam como válvulas do sistema416. 

 

  

                                             
414 ROSENVALD, Nelson. Op. cit., p. 134-136; GUERRA, Alexandre. Op. cit., p. 53-54; MENEZES 
CORDEIRO, António. Litigância... Op. cit., p. 118-119.  
415 MENEZES CORDEIRO, António.Op. cit., p. 118. 
416 MENEZES CORDEIRO, António.Op. cit., p. 119. Orlando Gomes prefere a expressão conceitos 
amortizadores do sistema, igualmente válida por seu colorido léxico (GOMES, Orlando. Introdução... Op. 
cit., p. 72-73). 
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2. MITIGAÇÃO DE DANOS NO DIREITO ESTRANGEIRO E NO 

DIREITO INTERNACIONAL 

 

 

 A mitigação de danos constitui matéria que vem ganhando corpo na 

doutrina e jurisprudência brasileiras. Contudo, a matéria vem sendo há tempos abordada e 

sedimentada no direito estrangeiro, seja em ordenamentos da tradição do common law, seja 

da tradição de civil law ou da chamada família romano-germânica, bem como no direito 

internacional417. 

 

 Dessa forma, para conhecer melhor as origens da regra que se pretende 

delinear à luz do ordenamento brasileiro, julga-se relevante empreender um breve 

panorama do tratamento dispensado à matéria em países cujas tradições jurídicas sejam 

importantes, tanto na construção do pensamento jurídico brasileiro, como é o caso de Itália, 

França e Alemanha, quanto na construção da própria figura da mitigação de danos, como a 

Inglaterra. Ademais, analisar-se-á o campo do direito internacional, a começar pela 

Convenção das Nações Unidas sobre Contratos Internacionais de Compra e Venda de 

Mercadorias de 1980, assinada em Viena, passando por diversas outras iniciativas 

internacionais, mesmo as  chamadas de soft law. 

 

 Não se tem nenhuma pretensão de, neste breve estudo comparado, esgotar a 

matéria vista sob o prisma do direito de cada um desses países ou desses documentos. 

Tampouco se pretende empreender o estudo a fim de preparar um transplante puro e 

simples de institutos jurídicos estrangeiros para dentro do ordenamento pátrio. 

 

 O estudo tem por escopo jogar luz sobre a experiência de países que há mais 

tempo enfrentam os problemas e dúvidas que a matéria suscita, oferecendo ao intérprete a 

                                             
417 Utiliza-se a expressão direito estrangeiro para aludir a ordenamentos de outros Estados soberanos, ao 
passo que a expressão direito internacional é utilizada para referir a tratados e  convenções internacionais, 
bem como a iniciativas da chamada soft law patrocinadas por entidades internacionais, multinacionais ou 
transnacionais. 
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possibilidade de analisar de antemão soluções encontradas em distintos ordenamentos. 

Permite, ademais, compreender o exato sentido da matéria, ao poder contextualizá-la e 

colocá-la em comparação com o tratamento proposto, o que se oferecerá ao leitor nos 

capítulos seguintes. 

 

2.1. DUTY TO MITIGATE OU AVOIDABLE LOSS THEORY: O DIREITO INGLÊS 

 

  Constitui verdadeiro lugar comum afirmar-se, em doutrina, que a mitigação 

de danos surgiu no direito inglês, como método de limitação da indenização. Em geral, a 

sedimentação da regra na sistemática de cálculo dos danos imputáveis é tal que sua 

existência é pressuposta, tratada como um dado. Contudo, a afirmação passa longe do 

exagero. Em texto fundamental da literatura inglesa de law of damages, afirma-se que "so 

clear is the way of mitigation in many cases that it often tends to become incorporated into 

the normal measure of damages"418. Aponta-se como precedente chave para a cristalização 

da mitigação no common law o caso British Westinghouse Electric v Underground Electric 

Rlys Co of London Ltd.419, onde cunhada a regra matriz que "... imposes on a plaintiff the 

duty of taking all reasonable steps to mitigate the loss consequent on the breach and 

debars him from claiming any part of the damage which is due to his neglect to take such 

steps"420. 

 

  De fato, no direito inglês, sedimentou-se o assim chamado duty to mitigate, 

o qual apesar da nomenclatura, dever não configura, constituindo antes uma restrição à 

indenização421. Enuncia que um demandante "cannot sit back and do nothing to minimize 

                                             
418 MCGREGOR, Harvey. McGregor on damages. 19. ed. Londres: Sweet & Maxwell, 2014, p. 266. 
419 [1912] AC 673 em 689. 
420 Trecho da decisão de lavra de Viscount Haldane no caso British Westinghouse Electric v Underground 
Electric Rlys Co of London Ltd., já citado. 
421 BURROWS, Andrew. Op. cit., p. 122. O citado autor afirma: "The term 'duty to mitigate' should not be 
thought to indicate that the claimant can itself be sued for failure to comply with its duty; rather the 
consequence of such a failure is simply that no damages are given for the avoidable loss." Em tradução livre 
do autor: "A expressão 'dever de mitigar' não deve ser tida como a indicar que o demandante pode ele mesmo 
ser demandado por falha no cumprimento de seu dever; diferentemente a consequência de dita falha é 
simplesmente que não será concedida indenização para o dano evitável." No mesmo sentido, 
MCKENDRICK, Ewan. Op. cit., , p. 899-900. 
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loss flowing from a wrong but should rather use its resources to do what is reasonable to 

put itself into as good a position as if the contract had been performed..."422. 

 

  Um dos enunciados mais claros sobre o conteúdo da exigência de mitigação 

do direito inglês foi estabelecido pelo Visconde Haldane, no julgamento do famoso British 

Westinghouse Electric v Underground Electric Rlys Co of London Ltd., onde afirma: 

 

"... I think that there are certain broad principles, which are quite well settled. 
The first is that, as far as possible, he who has proved a breach of a bargain to 
supply what he contracted to get is to be placed, as far as money can do it, in as 
good a situation as if the contract had been performed. The fundamental basis is 
thus compensation for pecuniary loss naturally flowing from the breach; but this 
first principle is qualified by a second, which imposes on a plaintiff the duty of 
taking all reasonable steps to mitigate the loss consequent on the breach, and 
debars him from claiming in respect of any part of the damage which is due to 
his neglect to take such steps..."423 

 

  O desenvolvimento do duty to mitigate, contudo, deu-se em paralelo à 

evolução de outras noções nas quais se apoia, quais sejam, os chamados "expectation 

damages" e a noção de contrato como "dependent covenants" (promessas dependentes). 

Como anota Patrick S. Atiyah, até fins do século XVIII, o direito inglês ainda entendia o 

contrato como a junção de duas promessas independentes, tal como ocorreu durante 

período relevante do direito romano. Por isso, a parte inocente e prejudicada pelo 

inadimplemento da contraparte não poderia simplesmente deixar de cumprir sua obrigação 

e exigir indenização pelo que tinha a legítima expectativa de receber caso o contrato 

tivesse sido regularmente adimplido ("expectation damages"). Pelo contrário, deveria a 

                                             
422 BURROWS, Andrew. Op. cit., p. 122. Em tradução livre do autor: "não pode acomodar-se e não fazer 
nada para minimizar as perdas decorrentes de um ilícito, mas deve pelo contrário usar seus recursos para 
fazer o que for razoável para se colocar em uma situação equivalente à posição em que estaria caso o contrato 
houvesse sido cumprido." 
423 [1912] AC 673, 688-689. Em tradução livre do autor: "... Penso existirem certos princípios gerais, os quais 
encontram-se bem estabelecidos. O primeiro é que, tanto quanto possível, aquele que tenha provado um 
inadimplemento de uma promessa de entregar aquilo que ele contratou para obter, deve ser colocado, tanto 
quanto o dinheiro possa, em uma situação tão boa quanto se o contrato houvesse sido cumprido. O 
fundamento é, portanto, indenização das perdas naturalmente decorrentes do inadimplemento; mas esse 
princípio é qualificado por um segundo, o qual impõe a um demandante o dever de adotar todas as medidas 
razoáveis para mitigar o dano decorrente do inadimplemento e o impede de pleitear com respeito a qualquer 
parte do dano que seja devido à sua negligência em tomar tais medidas..." 
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parte inocente adimplir a sua obrigação e demandar a contraparte pelo valor integral de sua 

contraprestação (i.e., pelo seu equivalente em pecúnia)424. 

 

  Nessas circunstâncias, não se poderia sequer cogitar de exigência de 

mitigação de danos pelo credor. Afinal, caso o credor adotasse qualquer medida 

mitigadora, estaria sujeito à alegação de se ter colocado em uma situação de 

impossibilidade de cumprir uma obrigação à qual, lembre-se, ainda estava vinculado, dado 

não bastar o inadimplemento da contraparte para isentá-lo, temporária ou definitivamente, 

de sua obrigação425. É o que afirma o já citado Patrick S. Atiyah: 

 

"In the earliest period, when the plaintiff was still generally understood to be 
entitled to sue for the full value of the defendant's promise, the question of 
mitigation could not have arisen at all. In this situation, the plaintiff was still 
bound to perform his own promise, and could have been under no obligation to 
mitigate. Indeed, if he attempted to mitigate (as, for instance, by reselling 
elsewhere goods which the defendant now refused to accept) he would have 
disabled himself from performing, and may have lost any right to recover 
damages at all."426 

 

  Apenas no final do século XVIII, a partir de uma série de precedentes, o 

primeiro tendo sido o consagrado Kingston v Preston427, de 1773, operou-se uma inversão 

na concepção de contrato no direito inglês, passando da noção de promessas independentes 

para, em primeiro lugar, aquela segundo a qual o caráter dependente ou independente das 

promessas dependeria da análise da vontade manifestada pelas partes na avença. Lorde 

Mansfield enunciou o princípio segundo o qual quando ficasse evidenciada a frustração do 

propósito contratual pela concepção do contrato como promessas independentes, então as 

promessas deveriam necessariamente ser tidas como dependentes428. O passo seguinte 

consistiu em, conforme sedimentado em diversos precedentes, sob a batuta de Lorde 

                                             
424 ATIYAH, Patrick S. The rise and fall of freedom of contract. Oxford: Clarendon Press, 2003, p. 424-425. 
425 A respeito da duradoura influência dessa concepção para a difícil adaptação do remédio equivalente à 
exceção de contrato não cumpre no direito inglês, ali denominado de "withholding performance" ou 
"suspension of performance", vide GAGLIARDI, Rafael Villar e TERASHIMA, Eduardo Ono, Exceção de 
contrato não cumprido na tradição do civil law e suspensão de cumprimento contratual nos países de common 
law. In: MEDEIROS NETO, Elias Marques de; SIMÃO FILHO, Adalberto. Direito dos negócios aplicado, 
v. I: Direito empresarial. São Paulo: Almedina, 2015, especialmente p. 455 e segs. 
426 ATIYAH, Patrick S.. The rise... Op. cit., p. 425. 
427 2 Doug. 691, 99 E.R. 437. 
428 Kingston v Preston, 1773, conforme ATIYAH, PatrickS. The rise... Op. cit., p. 424. 
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Kenyon, estabelecer a regra da interdependência entre as promessas, salvo uma delas 

devesse claramente ser cumprida primeiro429. 

 

  Essa evolução da concepção de contrato na jurisprudência inglesa -- e, 

portanto, no direito inglês -- abriu espaço para a admissão dos chamados expectation 

damages, isto é, para que a parte prejudicada pelo adimplemento da contraparte pudesse, 

desobrigando-se daquilo que lhe cabia cumprir por força do vínculo contratual, demandar a 

parte inadimplente apenas pela diferença valorativa entre as promessas interdependentes430. 

 

  Admitindo a impossibilidade de determinação da origem exata da regra de 

mitigação no direito inglês e atribuindo tal impossibilidade ao fato de questões ligadas à 

fixação do dano estarem originalmente afetas à competência exclusiva do júri segundo 

direito processual daquele país, Patrick S. Atiyah teoriza lucidamente sobre a existência de 

estágios evolutivos da sistemática de fixação dos danos431. A primeira delas seria a aquela 

já acima descrita, qual seja, a parte inocente deveria demandar a parte inadimplente pelo 

valor integral da prestação inadimplida, abstendo-se de praticar qualquer atividade de 

mitigação, dado ainda permanecer obrigada a prestar. O próximo passo consistiria 

necessariamente na admissão de o demandante buscar junto a terceiros a satisfação da 

obrigação devida, demandando a contraparte apenas pelo prejuízo experimentado. O 

estágio seguinte de criação da regra de mitigação consistiria em estabelecer a existência de 

uma exigência ao demandante para que efetivamente mitigue os danos decorrentes do 

inadimplemento e a obrigatoriedade de o júri conceder indenização apenas para danos 

inevitáveis432. 

 

  Já em 1824, houve pela primeira vez a consagração da market rule ou regra 

de mercado, estabelecida em Gainsford v Carroll433. Segundo essa regra, diante do 

inadimplemento do vendedor quanto à obrigação de entrega da mercadoria vendida -- no 

caso em questão, bacon -- caberia ao comprador ir ao mercado e adquirir o produto 
                                             
429 Goodisson v Nunn (1792) 4 T.R. 761, 100 E.R. 1288; Glazebrook v Woodrow (1799) 8 T.R. 366, 101 E.R. 
1436; Morton v Lamb (1797) 7 T.R. 125, 101 E.R. 890. 
430 ATIYAH, Patrick S. The rise... Op. cit., p. 424. 
431Idem, ibidem  p. 425 e segs. 
432Idem, ibidem, p. 424. 
433 (1824) 2 B&C. 624, 107 E.R. 516. 
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mediante operação substitutiva, resguardado o seu direito de demandar o vendedor pela 

diferença. Caso não efetuasse a operação substitutiva sem relevante razão, o comprador 

estaria limitado a recuperar a diferença entre o preço contratado do produto e o preço do 

produto no dia da configuração do inadimplemento. Não poderia, assim, pleitear o 

recebimento de eventual valor relativo à subida do preço do produto posteriormente a data 

do inadimplemento, justamente pela sua falha em mitigar o dano decorrente do 

inadimplemento do vendedor434. 

 

  Mas, ao contrário do que se possa imaginar, o desenvolvimento da exigência 

de mitigação de danos sofridos em razão do inadimplemento da contraparte tardou a 

sedimentar-se na Inglaterra, tendo essa disseminação ocorrido em velocidades distintas nos 

variados tipos de contratos e ramos de atividade. À guisa de ilustração, nos contratos de 

afretamento marítimo (shipping contracts), é possível identificar precedente de 1858, 

quase quarenta anos depois de Gainsford v Caroll, no qual um julgador afirma ter dúvidas 

a respeito de a parte inadimplente poder alegar que não pagaria indenização pelo simples 

fato de o credor não haver tomado qualquer atitude para aliviar a sua situação435. 

 

  Após a evolução como brevissimamente descrita, reconhece-se no direito 

inglês, desde meados do século XIX, a existência de um duty to mitigate, fundada em dois 

aspectos principais, ambos passíveis de serem enunciados a partir do demandante (credor), 

o qual (i) não pode desarrazoadamente aumentar os dados decorrentes do inadimplemento 

(Banco de Portugal v Waterlow & Sons Ltd.436); e (ii) deve adotar apenas medidas 

                                             
434 Idem, ibidem, p. 425. 
435 Idem, ibidem, p. 426. Afirma o autor: "As late as 1858 Martin B doubted whether a party who breaks a 
contract has a right to say 'I will not pay you the damage arising from my breach of contract, because you 
ought to have done something for the purpose of relieving me." Em tradução livre do autor: "Tão tarde 
quanto em 1858, Martin B. duvidava se a parte que rompe o contrato possui o direito de dizer 'não te pagarei 
o dano decorrente de meu inadimplemento contratual, porque Você deveria ter feito alguma coisa para o fim 
de me aliviar."  
436 [1932] AC 452. Neste caso, o demandado, Waterlow, contratado para emissão de cédulas para o Banco de 
Portugal, demandante, permitiu que cédulas originais caíssem em mãos de meliantes. O Banco de Portugal, 
demandante, dado o caráter original das notas, atribuiu-lhes valor aos clientes que trocaram os bilhetes em 
suas agências. O demandado alegou ser responsável apenas pela soma recebida para a impressão das cédulas, 
mas não pelos gastos do Banco de Portugal para retirá-las do mercado. A alegação foi rejeitada, tendo a  
Corte acidamente comentado que não pareceria adequado ao demandado que nada fez, salvo causar todo o 
problema, criticar a maneira como a parte demandante geriu a situação crítica decorrente do inadimplemento 
em questão. Tal afirmação encontra-se escorada no conceito de razoabilidade das medidas de mitigação - ou 
seja, não seria razoável esperar que o banco prejudicasse toda a sua clientela só para tratar de reduzir a 



149 
 

 

razoáveis para a mitigação, não lhe sendo exigida qualquer atividade extraordinária, 

arriscada ou excessivamente onerosa (Pilkington v Wood437) 

 

  A mitigação implica, em geral, três situações: (i) o credor inerte não pode 

receber indenização pelos danos que poderia ter evitado mediante a adoção de medidas 

razoáveis; (ii) o credor que adota medidas razoáveis para mitigar os danos decorrentes do 

inadimplemento faz jus ao reembolso das despesas incorridas para tanto, 

independentemente do resultado obtido; e (iii) o credor que tenha mitigado os danos 

decorrentes do inadimplemento não faz jus ao reembolso dos danos efetivamente evitados. 

 

  Como se pode verificar dos dois aspectos anunciados da doutrina de 

mitigação no direito inglês, bem como nas três situações indicadas acima [(i) a (iii)], o 

conceito de razoabilidade ocupa papel central na doutrina da mitigação. Tratando-se de 

conceito cujo termo apresenta fluidez e, portanto, contornos pouco definidos, não existe 

um critério evidente e claro, passível de operação de subsunção, a fim de afirmar 

aprioristicamente o caráter razoável (ou não) das medidas adotadas pelo credor para 

mitigação dos danos. Trata-se de questão a ser decidida casuisticamente, à luz de 

circunstâncias concretas e específicas. Daí a sua qualificação, pela doutrina inglesa, como 

questão de fato438. 

 

  Nada obstante, dado o desenvolvimento do assunto na Inglaterra, há 

diversos precedentes estabelecendo parâmetros que devem ser considerados pelo 

intérprete. Dentre muitos, alguns casos, podem ser citados, como Wroth v Tyler439, no qual 

ficou decidido que a ausência de recursos do demandante para realização da operação 

substitutiva não poderia ser considerada como falha na mitigar o dano440, dado não ser 

exigível sacrifício extraordinário do credor, já vitimado pelo inadimplemento. Contudo, o 

demandante que, visando a mitigar danos decorrentes do inadimplemento da contraparte, 
                                                                                                                                       
repercussão econômica do inadimplemento da Waterlow. Reforça, ainda, a nota peculiar de que a atuação 
para mitigação não constitui uma de resultado, mas sim de meio, não importando se houve efetiva mitigação, 
desde que efetuada a medida mitigadora de maneira razoável. Da mesma forma, o grau de tolerância com 
equívocos do credor que age para mitigar deve ser maior do que o grau de tolerância dedicado ao devedor. 
437 [1953] Ch 770. 
438 MCKENDRICK, Ewan.... Op. cit., p. 900. 
439 [1974] Ch 30; [1973] 1 AII ER 897. 
440 STONE, Richard. The modern law of contract. 9. ed. Routledge: Londres, 2011, p. 477. 
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contrai empréstimo com taxa de juros altíssima, não condizente com aquelas práticas no 

mercado, não faz jus à indenização total por essas despesas financeiras, justamente pela 

falta de razoabilidade da medida mitigadora, como ficou decidido em Companhia 

financiera Soleada SA v Harmoor Tanker Corpn Inc, The Borag441. 

 

  A doutrina da mitigação, segundo o direito inglês, pode ter inclusive o 

condão de compelir a parte inocente (não inadimplente) a considerar -- e possivelmente até 

mesmo a aceitar -- uma oferta de cumprimento alternativo que lhe seja apresentada pela 

parte inadimplente442. Isso ficou estabelecido em um dos principais precedentes ingleses a 

respeito da regra de mitigação, a saber, o caso Payzu Ltd. v Saunders443. O caso Payzu diz 

respeito a um contrato de fornecimento de seda em parcelas, pagáveis no mês seguinte ao 

de cada entrega. Tendo em vista o pagamento tardio, pelos compradores, da primeira 

parcela, estes foram notificados pelos vendedores de que só receberiam as demais entregas 

se pagas à vista e em dinheiro (supuseram uma insolvência dos compradores quando, em 

realidade, houve apenas dificuldade em localizar um diretor para assinatura do respectivo 

cheque). A oferta foi rejeitada pelos compradores, que demandaram os vendedores pela 

diferença do preço da seda entre a data acordada no contrato e o preço atual do produto, em 

virtude de o mercado estar atravessando um viés de alta. Utilizou, portanto, a já citada 

market rule. A Corte inglesa concluiu, contudo, que os compradores, ao recusarem a oferta 

feita pelos vendedores, falharam em mitigar os danos decorrentes do inadimplemento. 

Contudo, deve-se observar a distinção feita na jurisprudência inglesa, entre a oferta de 

cumprimento em termos distintos da oferta equivalente ao desfazimento do negócio. Ou 

seja: faz-se distinção entre a oferta de cumprimento alternativo e oferta de não 

cumprimento. Neste último caso, entende-se razoável a recusa da proposta efetuada pela 

parte inadimplente e, por isso, não configurada qualquer falha na mitigação dos danos pelo 

credor. Tal situação ocorreu em Strutt v Whitnell444, no qual, impossibilitados de entregar a 

casa vendida livre de seus possuidores, conforme haviam se obrigado, os vendedores 

propuseram aos compradores a recompra do imóvel. 

 

                                             
441 [1981] 1 WLR 274. 
442 MCKENDRICK, Ewan. Op. cit., p. 900. 
443 [1919] 2 KB 581. 
444 [1975] 1WLR 870. 
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  Com relação a danos à propriedade, considerou-se desarrazoada a recusa, 

pelo credor vitimado, de ajuda oferecida pelo devedor inadimplente, que poderia ter 

evitado danos à propriedade do primeiro. Assim ficou decidido em Anderson v Hoen, The 

Flying Fish445, no qual o capitão da embarcação abalroada recusou ajuda da tripulação da 

embarcação responsável pelo incidente, tendo havido, então, a destruição completa da 

primeira embarcação. Restou decidido que o credor teria direito apenas aos danos 

referentes à colisão, não à indenização equivalente à destruição total do navio. 

 

  Tampouco se exige do credor que adote qualquer medida passível de 

colocar em risco sua reputação ou boas relações públicas446, ou, ainda, que implique seu 

envolvimento em complexas disputas (judiciais ou arbitrais)447. Interessante mencionar a 

opinião de Lorde Mac Millan, ao rejeitar a alegação de necessidade de limitação dos danos 

em Banco de Portugal v Waterlow & Sons Ltd., já citado. O magistrado afirma: 

 

"The measures which [the claimant] may be driven do adopt in order to extricate 
himself ought not to be weighed in nice scales at the instance of the party whose 
breach of contract has occasioned the difficulty. It is often easy after an 
emergency has passed to criticize the steps which have been taken to meet it, but 
such criticism does not come well from those who have themselves created the 
emergency... [The claimant] will not be held disentitled to recover the cost of 
such measures merely because the party in breach can suggest that other 
measures less burdensome to him might have been taken."448 

 

  Na esfera laboral, o profissional demitido está sujeito ao duty to mitigate e, 

em caso de não atuar para sua pronta recolocação, verá reduzida a expressão monetária da 

indenização devida pelo antigo empregador. Contudo, a jurisprudência já firmou não restar 

configurada falha na mitigação por conduta não razoável (ou desarrazoada) do profissional 

                                             
445 (1865) 3 Moo PCCNS 77. 
446 James Finlay & Co Ltd. v Kiwik Hoo Tong [1929] 1 KB 400 e London and South of England Building 
Society v Stone [1983] 1 WLR 1242. 
447 Pilkington v Wood [1953] Ch 770. 
448 [1932] AC 452 em 506. Esse trecho foi reforçado em outros julgamentos, como em Bacon v Cooper 
[1982] 1 AII ER 397 em 399 e LE Jones (Insurance Brokers) Ltd. v Portsmouth City Council [2002] EWCA 
Civ 1723, [2003] 1 WLR 427, para 26, dentre outros. Em tradução livre do autor: "As medidas as quais o 
demandante pode ser levado a adotar de maneira a livrar-se não consideradas adequadas ao talante da parte 
cujo inadimplemento contatual tenha ocasionado a dificuldade. Sói ser fácil depois de passada uma 
emergência criticar as medidas as quais foram tomadas para enfrentá-la, mas essa crítica não soa bem quando 
feita por aqueles mesmos que criaram a emergência... O demandante não será considerado não-merecedor do 
reembolso do custo de tais medidas pelo mero fato de que a parte inadimplente pode sugerir que outras 
medidas menos onerosas para ela poderiam ter sido adotadas." 
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que recusa oferta de emprego de seu antigo empregador se (i) a oferta implicar redução do 

seu status; (ii) recolocação em outro local objetivamente parecer mais promissora ou 

duradoura; ou (iii) houver justificada desconfiança do profissional, tendo em vista o 

tratamento dispensado por parte de seu antigo empregador449.  

 

  Por fim, deve-se lembrar de que no direito inglês, a medida de mitigação 

não recebe a pecha de desarrazoada pelo só fato de não ter sido alcançado o resultado 

esperado, isto é, evitado ou reduzido os danos decorrentes do inadimplemento imputável à 

contraparte. Para tanto, é necessário, naturalmente, que a medida adotada tenha sido 

razoável e não tenha havido o aumento intencional do dano decorrente do inadimplemento. 

Tal caráter desvinculado do resultado da medida da mitigação restou verificado em LLoyds 

and Scottish Finance Ltd. x Modern Cars and Caravans (Kingston) Ltd.450, em Esso 

Petroleum Co Ltd. x Mardon451 e em Gebrüder Metelman GmbH v NBR (London) Ltd.452 

Aliás, esse princípio já estava presente também no caso Banco de Portugal v Waterlow & 

Sons Ltd., já citado. 

 

2.2. O DIREITO ITALIANO 

 

  No direito italiano, a exigência de mitigação encontra respaldo legal no 

artigo 1.227, segunda parte,453 do Código Civil daquele país, inserido na seção dedicada à 

parte geral das obrigações, mais especificamente na responsabilidade do devedor e que 

disciplina a concorrência de causas (ou de culpas, na expressão mais corrente da doutrina). 

 

                                             
449 BURROWS, Andrew. Remedies... Op. cit., p. 122-123. O autor cita os precedentes Yelton v Eastwoods 
Froy Ltd. [1967] 1 WLR 104 e Brace v Calder [1895] 2 QB 253 em suporte às suas afirmações. 
450 [1966] 1QB 764. 
451 [1976] QB 801.  
452 [1967] 1 WLR 104. 
453 "Art. 1227. Concorso del fatto colposo del creditore. 
 Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la 
gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. 
Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza." 
Em tradução livre do autor: 
"Art. 1227 - Concurso do fato culposo do credor. 
Se o fato culposo do credor concorreu para causar o dano, o ressarcimento é diminuído segundo a gravidade 
da culpa e a medida das consequências que lhe são derivadas. 
O ressarcimento não é devido para os danos que o credor poderia ter evitado usando a diligência ordinária." 
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  A norma contida no citado dispositivo alude expressamente a que não deve 

ser ressarcido o dano que poderia ter sido evitado pelo credor mediante o emprego da 

diligência ordinária. Isso levou a doutrina a debater a respeito da extensão da exigência de 

mitigação no direito italiano: uma atuação positiva, limitada a evitar o dano ainda não 

surgido, uma atuação negativa, apenas para não agravar o dano e/ou uma atuação positiva 

para, inclusive, minorar o dano já surgido454. 

 

  De fato, Goivanni Criscuoli dá medida das dúvidas existentes na doutrina e 

na jurisprudência italianas a respeito do tema, embora se admita, em geral, a relevância 

jurídica da conduta do credor para a fixação do montante da indenização, regra matriz da 

mitigação de danos. Diz ele que "Le nostre conclusione saranno per l'affermazione del 

dovere di mitigate, ma le difficoltà e i dubbi che dovremo superare costituiscono la più 

evidente ripriva dell'inadeguato stato del nostro diritto di fronte al problema 

considerato."455 

 

  Ainda segundo o citado autor, a regra do art. 1.227, segunda parte, do 

Código Civil italiano não poder ser lida apenas no sentido de contemplar o dever de não 

causar novos danos, ou seja, de não agravar os danos subsequentes ao evento danoso. Essa 

interpretação retiraria toda eficácia normativa do dispositivo, a ponto de torná-lo inócuo, 

reduzido a mera repetição do princípio da causalidade, previsto expressamente no art. 

1.223456 do Código Civil daquele país457. 

 

  Tal eficácia normativa seria, pelo contrário, integralmente preservada se o 

art. 1.227, segunda parte, for tido como regra matriz da mitigação de danos (do chamado 

                                             
454 CRISCUOLI, Giovanni. Il dovere di mitigare il danno subíto (the duty to mitigate: a comparative 
approach). Rivista di Diritto Civile. Ano XVIII, 1972, Op. cit., p. 560 e segs. 
455 Idem, ibidem, p. 560. Em tradução livre do autor: "As nossas conclusões serão pela afirmação do dever de 
mitigar, mas as dificuldades e as dúvidas que deveremos superar constituem a mais evidente prova do 
inadequado estado do nosso direito diante do problema considerado." 
456 "Art. 1223. Risarcimento del danno. 
Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal 
creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta." 
Em tradução livre do autor: "Art. 1.223. Ressarcimento do dano. 
O ressarcimento do dano pelo inadimplemento ou pelo atraso deve compreender assim a perda do credor 
como o lucro cessante, enquanto dele seja consequência imediata e direta." 
457 CRISCUOLI, Giovanni. Op. cit., p. 566. 
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dovere di mitigare), o qual diz com situações distintas daquelas previstas, seja no art. 

1.223, seja no art. 1.227, primeira parte, do Código Civil italiano. Para tanto, deve-se 

considerar a expressão danos que o credor poderia haver evitado como compreendendo, 

em primeiro lugar, o preceito de não agravar o prejuízo já sofrido, dando origem a uma 

nova causa autônoma de lesão. Em segundo lugar, compreende também uma fórmula 

indicativo-elíptica exigindo atuação para evitar as consequências da perda sofrida. Nesse 

sentido, o dever de evitar enquadra-se como dever típico de mitigação. 

 

  A Corte di Cassazione, por exemplo, já decidiu pela possibilidade de se 

considerar a realização de compra substitutiva uma medida de mitigação compatível com a 

diligência ordinária do art. 1.227, segunda parte, do Código Civil Italiano. No aresto n. 

2437/67, afirmou-se que se, "tenuto conto delle circostanze di fatto, il procurarsi 

altrimenti il bene od il servizio non adempiuto dal debitore, costituisce un provvedimento 

richiesto dall’ordinaria diligenza, per evitare o contenere il danno, la parte che abbia 

trascurato di prendere tale provvedimento, non può sfuggire alle conseguenze previste 

dall’art. 1227, 2° comma, c.c."458. 

 

  O entendimento, contudo, não é pacífico, eis que anos depois, a própria 

Corte di Cassazione entendeu que o credor e a vítima são instados no art. 1227, segunda 

parte, do Código Civil "soltanto ad un comportamento corretto rivolto a circoscrivere il 

pregiudizio subito e ad impedirne l’eventuale espansione, ma non anche al compimento di 

attività gravose e straordinarie come l’acquisto aliunde delle cose o l’intrapresa di 

iniziative tali da comportare sacrifici, con esborsi apprezzabili di denaro o assunzione di 

rischi di qualsiasi natura"459. 

 

                                             
458 Cass. 12 ottobre 1967, n. 2.437, Foro it., 1968, I, 138. Em tradução livre do autor: "Se, consideradas todas 
as circunstâncias de fato, a procura alternativa do bem ou serviço não adimplido pelo devedor, constitui uma 
providência requerida pela diligência ordinária, para evitar ou contar o dano, a parte que haja deixado de 
adotar tal providência, não pode escapar das consequências previstas no art. 1.227, segunda parte, do Código 
Civil." 
459 Cass. 15 luglio 1982, n. 4174, Foro it., Rep. 1982, voce Dannni civili, n. 53. Em tradução livre do autor:  
"apenas a um comportamento correto voltado a circunscrever o prejuízo sofrido e a impedir-lhe a eventual 
expansão, mas não também ao cumprimento de atividades gravosas e extraordinárias, como a aquisição 
perante terceiros das coisas ou o empreendimento de iniciativas tais de comportar sacrifícios, com 
desembolso apreciável de dinheiro ou assunção de riscos de qualquer natureza." 
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  Pode-se perceber, na esteira da insegurança doutrinária e jurisprudencial 

identificada por Criscuoli, uma clara distinção de grau entre a extensão da mitigação no 

primeiro julgado e aquela verificada no segundo, embora, em ambos, a postura não 

negligente do credor vitimado pelo inadimplemento seja admitidamente relevante para a 

fixação do quantum indenizatório. 

 

  A respeito da natureza jurídica da regra de mitigação, a doutrina italiana, 

embora tenha encampado a expressão "dovere di mitigare", reconhece tratar-se de um ônus 

(onere), um dever enfraquecido. A esse respeito, Giovanni Valcavi escreve: 

 

"È stato correttamente osservato che il dovere ex art. 1227, 2° comma, non è un 
dovere in senso tecnico, ma un onere. Il creditore è cioè libero di ricorrere o no, 
alla compravendita sostitutiva, ove pur vi sia coincidenza di ambito normativo, 
ma non può pretendere di vedersi risarcito l’aggravamento del danno che 
avrebbe potuto evitare con il rimpiazzo, non effettuato."460 

 

  No mesmo sentido, Giovanni Criscuoli afirma que se trata "di un onere e 

non di obbligo, attese le conseguenze della sua inosservanza che si concretano solo nella 

perdita di un diritto da parte del soggetto passivo senza soggezione ad alcuna legittima 

pretesa di esecuzione"461. 

 

  Embora utilizando nomenclatura diversa, C. Massimo Bianca afirma 

também não se tratar de um dever no sentido mais rigoroso do termo. São suas as palavras: 

 

"Il dovere del dannegiato di cooperare per limitare la responsabilità del 
danneggiante rientra nel generale dovere di correttezza, quale impegno di 
solidarietà che impone alla parte di salvaguardare l'utilità dell'altra nei limiti di 

                                             
460 Sulla evitabilità del maggior danno ex Art. 1227, 2º comma, c.c. e rimpiazzo della prestazione non 
adempiuta. In Scritti di Diritto Civile, p. 64. Disponível em 
http://www.fondazionegiovannivalcavi.it/scritti/capitoli/diritto-civile4.pdf, acessado pela última vez em 
6/7/2015, às 00:44hs. 
Em tradução livre do autor: "Foi corretamente observado que o dever previsto no art. 1227, segunda parte, do 
Código Civil, não é um dever em sentido técnico, mas um ônus. O credor é portanto livre para recorrer ou 
não à compra e venda substitutiva, mesmo onde houver coincidência de âmbito normativo, mas não pode 
pretender ver-se ressarcido o agravamento do dano que teria podido evitar com a substituição, não efetuada." 
461 CRISCUOLI, Goivanni. Il dovere... Op. cit., p. 580. Em tradução livre do autor: "de um ônus e não de um 
dever, visto que as consequências da sua inobservância concretizam-se apenas na perda de um direito por 
parte do sujeito passivo sem sujeição a alguma legítima pretensão de execução." 
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un aprezzabile sacificio. L'imputazione totale o parziale del danno al 
dannegiatto è la sanzione per la violazione di tale impegno di solidarietà."462 

 

  Reconhece-se, em geral, a inexistência de qualquer obrigação da vítima, 

quando age para mitigar os danos imputáveis ao devedor, pelo resultado da respectiva 

medida adotada, desde que esta tenha sido razoável463. Não será assim, contudo, se a 

medida adotada tiver sido gravemente negligente ou inadequada ou, ainda, se tiver sido 

malogrado por efeito de atuação dolosa. 

 

  A doutrina identifica a hesitação no tratamento da mitigação de danos no 

direito italiano em virtude de, tradicionalmente, o direito daquele país teoricamente já 

dispensar tratamento deveras benéfico ao devedor, o que seria agravado, em prejuízo do 

credor, com a aceitação ampla e irrestrita do dovere di mitigare464. A esse respeito, invoca 

a doutrina da previsibilidade do dano como requisito para sua indenização465, o que não se 

dá no ordenamento alemão (nem mesmo no caso brasileiro). Mas não apenas essa regra 

seria benéfica. A doutrina cita, também, outras como a liquidação equitativa e não integral 

dos lucros cessantes466, a faculdade de o juiz impor ao credor a aceitação da resolução por 

perdas e danos quando a execução específica resultar excessivamente onerosa467, tudo isso, 

além da imposição do regime geral de responsabilidade civil fundada no elemento 

subjetivo468. 

 

  Contudo, segue o mesmo autor já citado, afirmando que, a despeito de um 

favorecimento teórico, a doutrina e a jurisprudência inclinam-se em sentido contrário, 

inspiradas pelo sopro do favor creditoris, o que reduziria, quando não anularia, qualquer 

tratamento demasiadamente benéfico ao devedor previsto no Código Civil italiano e 

                                             
462 BIANCA, C. Massimo. Diritto civile: la responsabilità... Op. cit., p. 143. Em tradução livre do autor: "O 
dever da vítima de cooperar para limitar a responsabilidade do devedor inclui-se no dever geral de retidão, 
como exigência de solidariedade que impõe à parte a salvaguarda da utilizada da outra nos limites de um 
sacrifício apreciável. A imputação total ou parcial do dano ao credor é a sanção pela violação de tal exigência 
d solidariedade." 
463 BIANCA, C. Massimo. Diritto civile: la responsabilità... Op; cit., p. 144. 
464 VALCAVI, Giovanni. Op. cit., p. 65-66. 
465 Art. 1.225, do Código Civil italiano. 
466 Arts. 2.056, segunda parte e 1.226, do Código Civil italiano. 
467 Arts. 2.058, segunda parte, do Código Civil italiano. 
468 VALCAVI, Giovanni. Op. cit., p. 65-66. 
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prestigiando a efetiva reparação integral do dano469. Donde não se poderia admitir esse 

suposto "favorecimento legislativo" do devedor para reduzir artificialmente o alcance 

normativo do art. 1.227, segunda parte, do Código Civil. 

 

  Para C. Massimo Bianca, trata-se de dever de cooperar para limitar a 

responsabilidade do devedor inadimplente, o qual vem englobado pelo dever geral de 

retidão, como penhor de solidariedade que impõe à parte de salvaguardar a utilidade da 

outra nos limites de um sacrifício razoável470. E, mais adiante, reconhecendo a forma de 

atuação típica do ônus, afirma que a imputação total ou parcial do dano ao credor é a 

sanção pela violação desse penhor de solidariedade471. 

 

  Ressalvando sua opinião pessoal, C. Massimo Bianca informa a posição da 

jurisprudência italiana a respeito da impossibilidade de a questão relativa à falha de 

mitigação ser conhecida ex officio pelo magistrado. Segundo o autor, a jurisprudência 

daquele país firmou-se no sentido de reputar que a omissão do credor deve ser objeto de 

exceção oposta por parte do devedor, motivo pelo qual a matéria constituiria uma exceção 

em sentido técnico472. 

                                             
469 Idem, ibidem, p. 66. 
470 BIANCA, C. Massimo. Diritto civile: la responsabilità... Op. cit., p. 143. 
471 Idem, ibidem. 
472 Idem, ibidem,  p. 144-145. A respeito do conceito de exceção, vide GAGLIARDI, Rafael Villar. Exceção 
de contrato não cumprido. São Paulo: Saraiva, 2010, em especial p. 5-7, onde se lê: " Em direito, o termo 
exceção é comumente associado ao direito de defesa do demandado. Como anota Piero Calamandrei, é 
possível encontrar uma noção genérica que inclua todas as atividades desenvolvidas pelo demandado para 
pedir a rejeição da demanda, com origem na exceptio do processo formular romano. Nesse sentido, 
excepcionar equivale a contradizer. 
Apenas para citar um exemplo, o ordenamento jurídico italiano não emprega o termo com um significado 
único e preciso. Pelo contrário, utiliza-o promiscuamente para rotular situações diversas 3. 
A doutrina francesa, por sua vez, influenciada pelo Código de Processo Civil daquele país, prestigia uma 
terminologia especial, défense, para exprimir a defesa voltada à impugnação ao direito do autor, sendo, pois, 
uma defesa de mérito; e exception, para indicar a contraposição formal ou de rito 4. Apesar disso, o Code 
Napoléon também suplanta essa distinção técnica e emprega o termo exception para identificar defesas de 
mérito, como nos arts. 1.208, 1.361, 1.367 e 2.0365. 
Embora comuns, tais confusões devem ser evitadas: os termos exceção e defesa não têm tecnicamente o 
mesmo significado. As confusões terminológicas impõem a definição de um conceito claro e, na medida do 
possível, preciso. Por outro lado, essa definição exige uma análise das possíveis atitudes do réu numa 
demanda. Assim, inicialmente será possível identificar e distinguir as exceções das defesas de mérito e, num 
segundo momento, as exceções de rito das substanciais. 
Enquanto o silêncio nada representa e as demais, por implicar simples negativa do direito do demandante, 
enquadram-se no conceito de defesa, a quinta manifestação do réu caracteriza verdadeiramente a exceção. 
Consiste na contraposição do demandado ao direito do demandante, de modo a tornar a demanda ineficaz, 
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  Seja como for, admite-se, no direito italiano, a relevância jurídica do 

comportamento do credor como critério para fixação final do quantum debeatur, tendo 

sido acolhida expressamente a regra de mitigação pelo art. 1.227, segunda parte, do Código 

Civil daquele país, a despeito da controvérsia existente a respeito de sua real extensão. 

 

2.3. O DIREITO ALEMÃO 

 

  A mitigação de danos faz-se presente no direito alemão por previsão 

expressa, assim como no direito italiano. Trata-se da regra inserta no §254 da BGB, o qual 

versa sobre redução da indenização por três causas distintas, a saber: concorrência de 

causas, caráter extraordinariamente alto da indenização e falha do credor em mitigar o 

dano. 

 

  A esse respeito, a doutrina daquele país afirma que o §254473 contém "three 

rules of mitigation: an award of damages may be reduced on account of the plaintiff's 

                                                                                                                                       
parcial ou totalmente, temporária ou definitivamente, mas sem impugnar a existência abstrata do direito em 
que tal demanda se baseia. 
Seu traço característico consiste na arguição de um direito do demandado que seja contrário ao direito do 
demandante no qual se funda a demanda e que seja com ele incompatível, cujo objetivo é a neutralização, 
definitiva ou temporária, da demanda. 
Empregando técnica semelhante, Giuseppe Chiovenda afirma que a exceção pode ter três significados 
gradativamente mais restritos, embora concêntricos. Em sentido mais genérico, significaria qualquer meio 
empregado pelo demandado para justificar o pleito de rejeição da demanda, inclusive a simples negação do 
direito no qual esta demanda estiver fundada. 
Restringindo um pouco mais o âmbito do conceito, compreenderia as defesas de mérito que impliquem não 
simples negativa do direito no qual se funda a demanda, mas sim contraposição de fato impeditivo ou 
extintivo, capaz de retirar do fato constitutivo os efeitos jurídicos que ordinariamente produziria. 
Em sentido propriamente estrito, como observa Giuseppe Chiovenda, exceção compreenderia a 
contraposição, ao fato constitutivo alegado pelo demandante, de fatos impeditivos ou extintivos que 
conferem ao réu o poder jurídico de anular a ação ou torná-la sem efeito, definitiva ou provisoriamente, mas 
que, de per si, não podem ser conhecidos de ofício pelo juiz." 
473 "(1) Hat bei der Entstehung des Schadens ein Verschulden des Beschädigten mitgewirkt, so hängt die 
Verpflichtung zum Ersatz sowie der Umfang des zu leistenden Ersatzes von den Umständen, insbesondere 
davon ab, inwieweit der Schaden vorwiegend von dem einen oder dem anderen Teil verursacht worden ist. 
(2) Dies gilt auch dann, wenn sich das Verschulden des Beschädigten darauf beschränkt, dass er unterlassen 
hat, den Schuldner auf die Gefahr eines ungewöhnlich hohen Schadens aufmerksam zu machen, die der 
Schuldner weder kannte noch kennen musste, oder dass er unterlassen hat, den Schaden abzuwenden oder zu 
mindern. Die Vorschrift des § 278 findet entsprechende Anwendung."  
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contributory negligence, on account of the loss being unusually high or because the 

plaintiff failed to minimise the loss"474. No mesmo sentido, afirma Von Tuhr que "La 

coculpabilidad puede referirse (...) A la agravación de un daño ya producido. el 

perjudicado no debe omitir las precauciones que las circunstancias aconsejen para 

reducir el daño."475 

 

  Também na doutrina alemã reverbera o entendimento de não se tratar, 

realmente, de um verdadeiro "dever", não havendo sanção para o seu "descumprimento" 

que não a redução da indenização devida pela parte demandada. Assim, a doutrina 

consolidou-se em torno da noção de Obliegenheit: 

 

"There is widespread agreement in German legal science that these concepts 
merely denote a failure on the part of the victim to take appropriate measures to 
safeguard his or her interests. Hence, the suggestion has been made that this 
should be called an Obliegenheit, rather than a duty owed to the person claimed 
to be liable..."476 

 

  Demonstrando uma quase universalização das grandes questões em matéria 

de mitigação de danos, a doutrina alemã identifica como ponto nevrálgico saber quais as 

medidas seriam efetivamente exigíveis do credor prejudicado, recorrendo mais uma vez ao 

amplo conceito de razoabilidade de uma pessoa mediana na tutela de seu próprio interesse 

como critério de exigência477. 

 

  Quanto às despesas suportadas pelo credor no exercício da atividade de 

mitigação, a doutrina reconhece tratar-se de porção do dano indenizável, desde que 

                                                                                                                                       
Em tradução livre: "(1) Nas hipóteses em que culpa da vítima contribua para a ocorrência do dano, a 
imputabilidade do dano assim como a extensão da indenização a ser paga dependerão das circunstâncias, 
particularmente em que extensão o dano tenha sido causado principalmente  por uma ou pela outra parte. 
(2) O mesmo aplica-se se a culpa da vítima for limitada a não chamar a atenção do agente ao perigo de dano 
extraordinariamente extenso, quando o agente não estivesse nem devesse estar ciente do risco, ou a não evitar 
ou reduzir o dano. A previsão do §278 aplica-se mutatis mutandis." 
474 MARKESINIS, Basil S., UNBERATH, Hannes e JOHNSTON, Angus. The German Law of Contract: a 
comparative treatise. 2. ed. Oxford: Hart Publishing, 2006, p. 475. 
475 VON TUHR, A. Tratado de las obligaciones. Trad. W. Roces. Madri: Editorial Reus, 1999, p. 79-80. 
476 MARKESINIS, Basil S., UNBERATH, Hannes e JOHNSTON, Angus. The German... Op. cit., p. 476. 
477 "Lo difícil será saber, qué medidas se pueden exigir, en el caso concreto, del perjudicado, para desviar el 
daño o reducir su alcance. Sólo se le podrán exigir, evidentemente, aquellas que una persona medianamente  
razonable adoptaría en su propio interés. Nunc se podrá, exigirse, desde luego, providencias que lleven 
aparejado un peligro grave, sobre todo para la vida o la salud de las personas." (VON TUHR, A. Tratado... 
Op. cit., p. 80.). 
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razoáveis, sendo ressarcíveis independentemente do resultado positivo. Desde que a 

razoabilidade esteja presente, admite-se a ressarcibilidade das despesas com mitigação 

mesmo que o dano tenha, ao final, aumentado478. 

 

  Importante destacar que o citado §254 encontra-se localizado na parte geral 

das obrigações, levando à conclusão de sua aplicabilidade tanto aos danos originados de 

ilícito extracontratual quanto àqueles decorrentes de ilícito contratual. Ademais, a rubrica 

do próprio artigo identifica o dispositivo como versando a respeito de concorrência de 

causas, o que identifica a referência de Von Tuhr à concausalidad479. Tal denominação 

revela a tendência de sistematização de ambos os fenômenos, os quais, embora distintos, 

aproximam-se pela peculiaridade de decorrerem da conduta do credor da indenização e a 

sua relevância para a fixação da indenização devida. 

 

2.4. O DIREITO FRANCÊS 

 

  Em França, a mitigação constitui um verdadeiro tabu. Diversos julgados 

fazem referência ao princípio subjacente à mitigação, embora não admitam a existência 

dessa exigência e alguns até mesmo neguem a sua existência na ordem jurídica daquele 

país.  

 

  Em 2003, a Cour de Cassation afirmou peremptoriamente a inexistência de 

um dever de mitigação no direito daquele país. Trata-se dos casos Xhauflaire v Decrept480 

e Dibaoui v Flamand481. 

 

  Segundo Solène Le Pautremat, tal postura pode ser explicada, pois, ao 

contrário do quanto sugerido como movimento prospectivo no item 1.1 do presente 

trabalho ao tratar das mudanças na responsabilidade civil, "French law focuses exclusively 

                                             
478 VON TUHR, A., Tratado... Op. cit., p. 80-81. 
479 Idem, ibidem,  p. 79-80. 
480 Cass 2ème civ (19 June 2003) N. 930 FS-PBRI, Xhauflaire c/Decrept, D 2003 Jur 2396. 
481 Cass 2ème civ (19 June 2003) N. 930 FS-PBRI, Dibaoui c/ Flamand, Bull Civ II N. 203, D 2003 Jur 2396. 
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on the interests of the victim to the detriment of those of the party in breach of duty"482. 

Refere-se a autora à irrelevância da conduta da vítima como critério de fixação ou 

limitação dos danos no direito francês, voltado exclusivamente à tutela dos interesses da 

parte vitimada pelo inadimplemento ou pelo ato ilícito imputável a terceiro. 

 

  Pois bem. Como visto oportunamente, a mitigação no direito inglês vem 

composta por três regras elementares: impossibilidade de indenização de danos evitáveis; 

ressarcibilidade de despesas razoáveis; exclusão dos danos evitados do valor da 

indenização devida ao credor. Não existe discussão sobre o fato de o direito francês 

incorporar essa terceira regra, tendo em vista que a responsabilidade civil é informada pela 

indenização de "tout le préjudice mais rien que le préjudice"483. 

 

  As dificuldades surgem com relação à atuação positiva do credor da 

indenização para reduzir os danos decorrentes da conduta inadequada do devedor. Embora 

silente o Código Civil francês a respeito e, até 2003, também a Cour de Cassation, a 

matéria foi abordada por doutrinadores e magistrados franceses, mas sob vestes distintas, 

não assim, sob a forma ou a nomenclatura de mitigação. A esse respeito, Le Pautremat dá 

notícia do uso oblíquo de distintas teorias jurídicas "disfarçadas", a fim de atingir o 

resultado visado com a mitigação484. Nos julgados que, de alguma forma, abordam a 

matéria, a mitigação vem incorporada à discussão de mérito mediante o emprego -- 

equivocado -- da regra da concorrência de causas (decorrência da existência de faut de la 

victime) a impactar a cadeia da causalidade, da imprevisibilidade do dano ou, ainda, da 

invocação pura e simples da própria boa-féi. 

 

  A propósito da confusão -- ou disfarce -- da mitigação como questão de 

causalidade, há doutrina afirmando que o direito francês "does not as such recognize the 

duty to mitigate. However, a creditor who fails to warn the debtor that the contract is 

being broken and allows damages to mount up will not recover the additional loss, the loss 

                                             
482 "Mitigation of damage: a French perspective". International & Comparative Law Quarterly, n. 55, 2006, 
p. 205. 
483 LE PAUTREMAT, Solène. Op. cit., p. 206. Em tradução livre do autor: "todo o prejuízo mas nada mais 
que o prejuízo." 
484 Op.  cit., p. 206. 
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being treated as his own fault"485. No mesmo sentido, o caso Gatelier v Electricité de 

France486. 

 

  Nada obstante a doutrina a jurisprudência das instâncias inferiores, em 2003, 

a Cour de Cassation, em dois julgamentos antes citados, colocou por terra, em matéria de 

responsabilidade civil extrajudicial, a admissão de uma exigência geral de mitigação de 

danos pela vítima. Afirmou-se que "Attendu que l'auteur d'un accident est tenu d'en 

réparer toutes les conséquences dommageables; que la victime n'est pas tenue de limiter 

son préjudice dans l'interêt du responsable."487 Ou seja, mais uma vez reconheceu-se a 

irrelevância da conduta da vítima para a fixação do quantum indenizatório. Essa 

consequência não escapou a Le Pautremat: 

 

"At a practical level, the overriding concern is to avoid under-compensating tort 
victims who can expect to be returned as closely to the position they would have 
been in had the wrong not been committed as can be achieved monetarily. (...) 
By holding that the tortfeasor had to compensate the victim for all the losses 
flowing from the accident, the Cour de Cassation made it clear that 
compensatory damages must be measured solely by reference to the objective 
loss of the victim and should be the strict pecuniary equivalent to the entire loss 
suffered."488 

 

  Ambos os julgados estão fundamentados no art. 1.382 do Code Civil, que 

estabelece a regra geral da responsabilidade civil extrajudicial de índole subjetiva, isto é, 

regida pela culpa. Nessa senda, estabelece como condições do surgimento do dever de 

reparação os já decantados dano, culpa e nexo de causalidade. Nada obstante, como lembra 

Le Pautremat489, diversos fatores indicam que a decisão será seguida pela Cour de 

Cassation também no que tange à responsabilidade civil contratual: (i) a referência, em 

                                             
485 BEALE, Hugh; FAIVARQUE-COSSON, Bénédicte; RUTGERS, Jacobien; TALLON, Denis; 
VOGENAUER, Stefan. Cases, materials and text on Contract Law. 2. ed. Oxford: Hart Publishing, 2010, p. 
1019. Em tradução livre do autor: "A lei francesa não reconhece, como tal, o dever de mitigar. Contudo, um 
credor que deixa de notificar o credor de que o contrato está sendo violado e permite que os danos se 
acumulem não recuperará.” 
486 DP 1924.2.143. 
487 Dibaoui c/ Flamand cit. 
488 Op. cit., p. 209. Em tradução livre do autor: "Na prática, a preocupação preponderante consiste em evitar a 
subcompensar vítimas de ilícitos que podem esperar de serem restituídas à situação tão próxima à qual 
estariam caso não tivesse ocorrido o ilícito quanto pode ser alcançado monetariamente. (...) Ao considerar 
que o agente deveria compensar a vítima por todas as perdas decorrentes do acidente, a Cour de Cassation 
deixou claro que a indenização deve ser medida somente com referência à perda objetiva da vítima e deve ser 
o estrito equivalente pecuniário a toda a perda sofrida." 
489 Op.  cit., p. 210. 
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ambos os casos desnecessária, à mitigação de danos quando a quaestio juris poderia ter 

sido resolvida por outras vias490, (ii) a enunciação do julgamento com termos e em tom 

principiológico; (iii) a ampla publicidade que lhes foi dada; e, mais importante (iv) o 

princípio da reparação integral, ratio decidendi dos dois julgados indicados, informa 

também essa porção da responsabilidade civil no direito francês (como, aliás, no direito 

brasileiro). 

 

  Por fim, vale registrar a existência do avan projet Catala, de reforma do 

direito francês das obrigações, no qual a mitigação vem prevista expressamente, nos 

moldes em que disciplinada no common law, o que se dá nos arts. 1.373, prevendo a 

possibilidade de redução do montante da indenização ante a falha do credor em mitigar os 

seus danos e 1.344, prevendo a ressarcibilidade das despesas havidas com a vítima na 

atividade de mitigação. 

 

2.5. A CISG 

 

  Ratificada pelo Brasil em 2014 e incorporada ao ordenamento brasileiro por 

meio do Decreto n. 8.327, de 16 de outubro do mesmo ano, a Convenção de Viena sobre os 

Contratos de Compra e Venda Internacional de Mercadorias de 1980 (conhecida como 

CISG, acrônimo de sua denominação na língua inglesa, ou CVIM, em português) prevê 

expressamente a mitigação de danos pelo credor, instituindo na matéria disciplina análoga 

àquela tradicionalmente fixada nos países de common law.  

 

  Tal convenção regula parte da matéria relativa aos contratos internacionais 

de compra e venda de bens, em especial a formação dos contratos, as obrigações das partes 

e os remédios em caso de inadimplemento. São excluídas de seu âmbito de aplicação 

diversas questões, em especial a validade do contrato e de suas cláusulas bem como os 

efeitos do contrato sobre a propriedade das mercadorias491. 

                                             
490 Inexistência de quebra do nexo causal, no caso Dibaoui v Flamand e inexistência de culpa da vítima, no 
caso Xhauflaire v Decrept . 
491 "Art. 4. Esta Convenção regula apenas a formação do contrato de compra e venda e os direitos e 
obrigações do vendedor e comprador dele emergentes. Salvo disposição expressa em contrário da presente 
Convenção, esta não diz respeito, especialmente: 
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  Ao tratar do dever de indenização, remédio ao qual a CISG dedica 

integralmente a Seção II, do Capítulo V, que contém as "disposições comuns às obrigações 

do vendedor e do comprador". A dita seção é inaugurada pelo art. 74, enunciando a regra 

geral do princípio da reparação integral no âmbito da Convenção: 

 

"Art. 74. As perdas e danos decorrentes de violação do contrato 
por uma das partes consistirão no valor equivalente ao prejuízo 
sofrido, inclusive lucros cessantes, sofrido pela outra parte em 
consequência do descumprimento. Esta indenização não pode 
exceder à perda que a parte inadimplente tinha ou devesse ter 
previsto no momento da conclusão do contrato, levando em conta 
os fatos dos quais tinha ou devesse ter tido conhecimento naquele 
momento, como consequência possível do descumprimento do 
contrato." 

 

  Sem embargo, ao tempo em que evidencia a aderência ao princípio da 

reparação integral, o aludido dispositivo expressa, também, uma primeira limitação, qual 

seja, a da previsibilidade do dano pelo causador para autorizar a sua indenização. Essa 

qualificação limitadora vem claramente posta na segunda parte do dispositivo, 

incorporando o que, na doutrina de common law, ficou conhecido como remoteness e 

também referido como foreseeability ou, em casos específicos de responsabilidade 

contratual, "reasonable contemplation rule"492. 

                                                                                                                                       
(a) à validade do contrato ou de qualquer das suas cláusulas, bem como à validade de qualquer uso ou 
costume; 
(b) aos efeitos que o contrato possa ter sobre a propriedade das mercadorias vendidas." 
A respeito da matéria, vide, por todos: SCHWENZER, Ingeborg. Uniform sales law: Brazil joining the 
family. In: SCHWENZER, Ingeborg, PEREIRA, Cesar A. Guimarães, TRIPODI, Leandro (Coord.). A CISG 
e o Brasil: Convenção das Nações Unidas para os Contratos de Compra e Venda Internacional de 
Mercadorias. São Paulo: Marcial Pons, 2014, p. 28 e segs. 
492"The remoteness principle applies to determine which losses are recoverable. It is one of the major 
contractual principles that prevents recovery of losses despite their having in fact been caused by the breach, 
ie even though but for the breach those losses would not have occurred. Remoteness (and its minor cousin, 
'scope of duty') does this by focusing on whether the losses were foreseeable at the time of contracting, and 
whether they were within the implied assumption of responsibility or scope of duty of the defendant. (...) At 
the heart of the test of remoteness is a foreseeability test, and this remains the case despite the developments 
described below. By this test, losses which are not reasonably foreseeable at the time of contracting are too 
remote and so unrecoverable. Losses which are foreseeable are recoverable. (...) the contractual test has 
always been phrased not in terms of 'foreseeability' but in terms of whether the loss was in the 'reasonable 
contemplation of the parties', this phrase and the test itself deriving from the still leading nineteenth century 
decision of Baron Alderson, Hadley v Braxendale." (KRAMER, Adam. The law of contract damages. 
Oxford: Hart Publishing, 2014, p. 289. Destaques no original) 
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  Como se pode notar, o princípio geral aproxima-se bastante daquele vigente 

no ordenamento francês. Lá, como cá, encontram-se positivados o princípio da reparação 

integral e a limitação decorrente da previsibilidade dos danos. 

 

  Contudo, diferentemente do que ocorre em França, a CISG prevê 

expressamente a exigência de mitigação, positivada em seu art. 77: 

 

"Art. 77. A parte que invocar o inadimplemento do contrato deverá tomar as 
medidas que forem razoáveis, de acordo com as circunstâncias, para diminuir os 
prejuízos resultantes do descumprimento, inc1uídos os lucros cessantes. Caso 
não adote estas medidas, a outra parte poderá pedir redução na indenização das 
perdas e danos, no montante da perda que deveria ter sido mitigada." 

 

  A Convenção estabelece à parte credora da indenização o encargo de agir 

para mitigar os danos cuja reparação pleiteará, sob pena de redução da indenização em 

montante equivalente aos danos que poderiam ter sido mitigados por meio de medidas 

razoáveis à luz das circunstâncias do caso concreto. 

 

  Pode-se perceber a semelhança do regime estipulado pela CISG com 

aqueles acima destacados. Em primeiro lugar, o funcionamento como ônus ou encargo fica 

evidente a partir da consequência estipulada em caso de não mitigação: perda do direito à 

indenização de porção dos danos considerados evitáveis. A não mitigação pelo credor não 

constitui fator de interrupção da causalidade. 

 

                                                                                                                                       
Em tradução livre do autor: "O princípio do distanciamento [ou caráter remoto] aplica-se para determinar 
quais danos são indenizáveis. É um dos maiores princípios contratuais que impedem a indenização de danos 
a despeito de terem sido causados pelo inadimplemento, isto é, ainda que se não fosse pelo inadimplemento, 
não teriam ocorrido. Afastamento [ou caráter remoto] (e seu primo menor, o 'escopo do dever') faz isso 
focando em se as perdas eram previsíveis no momento da contratação e se essas perdas estavam dentro da 
assunção implícita de responsabilidade ou do escopo do dever do demandado. (...) No núcleo do teste para 
verificação do afastamento [ou caráter remoto] está o teste de previsibilidade e isso permanece a despeito dos 
desenvolvimentos descritos abaixo. De acordo com esse teste, perdas que não eram razoavelmente 
previsíveis na data da contratação são muito afastadas [remotas] e, por isso, não indenizáveis. Perdas 
previsíveis são indenizáveis. (...) O teste contratual sempre foi vazado em termos não de 'previsibilidade' mas 
em termos de se a perda estava dentro da 'razoável contemplação das partes', esta expressão e o próprio teste 
derivando do ainda precedente de regência do Século XIX decidido pelo Barão de Alderson, Hadley v. 
Braxendale." 
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  Em segundo lugar, a razoabilidade à luz das circunstâncias específicas do 

caso concreto é expressamente adotada como critério de filtro de adequação da conduta 

esperada do credor. Não se exige do credor verdadeiro altruísmo contratual ou sacrifício do 

próprio patrimônio ou integridade para a salvaguarda dos interesses do devedor. Longe 

disso, exige-se o emprego de medidas razoáveis e previsíveis para evitar o agigantamento 

dos danos, com vistas à redução dos riscos de ambas as partes e ao aumento da eficiência 

econômica das relações comerciais, em benefício de todos. 

 

  Quanto às despesas suportadas pelo credor para mitigar os danos 

decorrentes do inadimplemento imputável ao devedor, a doutrina admite que podem ser 

indenizadas, desde que razoáveis. A esse respeito, Schlechtriem e Schwenzer anotam que 

"a parte afetada pelo descumprimento contratual pode reclamar as perdas e danos, nos 

termos do art. 74, em relação às despesas necessárias para se evitar ou mitigar os 

prejuízos". E, mais adiante, complementam, afirmando que "Nenhuma indenização pode 

ser requerida por medidas inteiramente desnecessárias."493 

 

  Ao tratar de mitigação de danos no âmbito da CISG, outros dois dispositivos 

devem ser destacados, nomeadamente, os arts. 75 e 76, que, juntamente com os citados 

arts. 74 e 77, completam a seção destinada especificamente às perdas e danos. Nos 

aludidos dispositivos, a CISG disciplina a forma de cálculo da indenização devida no caso 

de resolução contratual (rescisão, na dicção do Decreto 8.437/2014; avoidance, na versão 

original em inglês). A convenção estipula dois critérios, considerando, respectivamente, o 

caso de o credor ter providenciado uma operação substitutiva (art. 75, cálculo em concreto) 

e também o caso de não ter assim procedido (art. 76, cálculo em abstrato), sempre 

considerando a incidência da mitigação de danos. 

 

  Vale destacar, desde logo, que os métodos previstos nos arts. 75 e 76 

contêm, na realidade, fórmulas predefinidas de cálculo da indenização devida em razão do 

inadimplemento e subsequente resolução contratual, facultada a cumulação com outros 

                                             
493 SCHLECHTRIEM, Peter; SCHWENZER, Ingeborg. Comentários à Convenção das Nações Unidas sobre 
contratos de compra e venda internacional de mercadorias. Coord. Trad. Eduardo Grebler, Vera Fradera e 
César Guimarães Pereira. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 1.154. 
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danos sofridos, bem como o simples recurso ao art. 74, abandonando as formas de cálculo 

estipuladas na convenção494. 

 

  Na hipótese de o credor haver providenciado uma operação substitutiva -- 

seja de venda, em caso de inadimplemento pelo comprador, seja de compra, se o 

inadimplemento foi do vendedor --, poderá recorrer ao método concreto de cálculo da 

indenização. Diz-se concreto o método, pois a indenização é calculada pela diferença entre 

o preço da operação originalmente concebida entre credor e devedor e o preço 

concretamente obtido pelo credor na operação substitutiva. Diz o art. 75 da CISG: 

 

"Art. 75. Se o contrato for rescindido e se, em modo e prazo razoáveis após a 
rescisão, o comprador proceder a uma compra substitutiva ou o vendedor a uma 
venda substitutiva, a parte que exigir a indenização poderá obter a diferença 
entre o preço do contrato e o preço estipulado na operação substitutiva, assim 
como quaisquer outras perdas e danos exigíveis de acordo com o artigo 74." 

 

  Os requisitos para aplicação da regra prevista no art. 75 da CISG estão 

claramente previstos no próprio dispositivo. Em primeiro lugar, deve ter havido a 

resolução contratual (avoidance). Não tendo havido a resolução, embora a parte 

prejudicada tenha o direito de pleitear indenização por danos sofridos, deve fazê-lo na 

forma do e com fundamento no art. 74 da CISG, não tendo aplicação o método concreto. 

 

  Em segundo lugar, deve o credor postulante à indenização ter efetivamente 

providenciado uma operação substitutiva em termos razoáveis com terceiro, devendo ser 

aqui observada a mesma razoabilidade que governa a mitigação propriamente dita. Afinal, 

a realização de operação substitutiva em valor estratosfericamente superior ao da operação 

originalmente concebida não constitui medida razoável de mitigação. 

 

  Em terceiro lugar, a operação substitutiva deve ser realizada em período 

razoável após a resolução do contrato. Trata-se de requisito salutar voltado a evitar que o 

credor possa utilizar a oportunidade para especular no mercado em detrimento do devedor. 

Nada obstante, não se pode exigir que o credor reaja imediatamente, uma vez que a tomada 

                                             
494 HUBER, Peter; MÜLLIS, Allastair. The CISG: a new textbook for students and practitioners. Munique: 
Sellier, 2007, p. 283. 
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de decisão naturalmente consome tempo para avaliar as circunstâncias e, inclusive, 

localizar a operação com melhores condições, seja em termos econômicos, seja em termos 

de manutenção das condições de negócio do credor. Basta citar o exemplo de um 

comprador cujas políticas internas exijam a homologação prévia do comprador, para 

adequação a padrões de responsabilidade social e governança. Tais medidas não podem ser 

imediatas. 

 

  Preenchidos os requisitos, além de outros danos eventualmente 

comprovados, o credor poderá pleitear a diferença do preço entre a operação originalmente 

concebida e objeto do contrato com o devedor e a operação substitutiva, com fundamento 

no art. 75 da CISG. 

 

  Existem grandes vantagens na utilização do art. 75 para cálculo da 

indenização decorrente da diferença do preço entre as operações original e substitutiva. O 

primeiro deles consiste em que se evita a discussão sobre remoteness ou foreseeability, 

uma vez que não é dado ao devedor ignorar a possibilidade de, diante do seu 

inadimplemento, o credor realizar uma operação substitutiva495. A segunda consiste na 

desnecessidade de comprovação do preço corrente ou mercado dos bens objeto da 

operação496. 

 

  Se, por outro lado, o credor demandante não tiver realizado uma operação 

substitutiva, poderá recorrer ao método abstrato de cálculo. Diz-se abstrato o método, pois, 

em primeiro lugar, não depende da existência, ou não, de efetivo prejuízo para o credor. 

Ademais, porque resulta da comparação entre o preço da operação originalmente 

contratada com o devedor e uma operação abstratamente considerada como tendo sido 

realizada, em condições de mercado, de acordo com os preços aplicáveis. Diz o art. 76 da 

CISG: 

 

"Art. 76.  

                                             
495 SCHLECHTRIEM, Peter; SCHWENZER, Ingeborg. Comentários... Op. cit., p. 1.138. 
496 HONNOLD, John. Uniform law of international sales under the 1980 United Nations Convention. 4. ed. 
Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer, 2009, p. 584. No mesmo sentido: SCHLECHTRIEM, Peter e 
SCHWENZER; Ingeborg. Comentários... Op. cit., p. 1.134. 
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(1) Se o contrato for rescindido e as mercadorias tiverem preço corrente, a parte 
que exigir a indenização das perdas e danos poderá, se não houver procedido à 
compra substitutiva ou à venda substitutiva previstas no artigo 75, obter a 
diferença entre o preço fixado no contrato e o preço corrente no momento da 
resolução, bem como quaisquer outras perdas e danos exigíveis em razão do 
artigo 74. Não obstante, se a parte que exigir a indenização houver resolvido o 
contrato após ter tomado posse das mercadorias, aplicar-se-á o preço corrente 
no momento de tomada de posse, em lugar do preço corrente no momento da 
rescisão. 
(2) Para os fins do parágrafo anterior, o preço corrente será aquele do lugar 
onde a entrega das mercadorias deveria ter sido efetuada ou, na falta de preço 
corrente nesse lugar, o preço praticado em outra praça que puder 
razoavelmente substituí-lo, levando-se em consideração as diferenças no custo 
de transporte das mercadorias." 

 

  A aplicação do art. 76 possui, também, três requerimentos, sendo o primeiro 

deles a resolução contratual, a exemplo do que ocorre com o art. 75, nos termos acima 

descritos. 

 

  Em segundo lugar, o credor não deve ter realizado uma operação 

substitutiva ou, caso o tenha feito, a operação não deve ter atendido aos requisitos do art. 

75497, seja em razão da não identidade das mercadorias adquiridas, seja por conta do preço 

praticado, seja, ainda, pela demora na sua realização. Em suma, requer-se a inexistência de 

um preço razoável passível de comparação com o preço estabelecido na operação 

originalmente contratada. 

 

  Em terceiro lugar, os bens objeto da operação devem possuir preço corrente. 

Tal preço deve ser objetivamente aferível, embora não se requer que seja necessariamente 

uma cotação oficial498. 

 

  Insta considerar que a ausência de operação substitutiva pode constituir 

justamente uma falha do credor em mitigar os danos cuja reparação irá pleitear se, por 

exemplo, o devedor puder comprovar que o credor poderia haver facilmente realizado uma 

operação substitutiva em condições mais favoráveis do que o preço resultante da aplicação 

                                             
497 KUYVEN, Fernando; PIGNATTA, Francisco Augusto. Comentários à Convenção de Viena: compra e 
venda internacional de mercadorias. São Paulo:  Saraiva, 2015, p. 761-762. 
498 HUBER, Peter; MÜLLIS, Allastair. The CISG... Op. cit., p. 288. 
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das regras do art. 76(1) e (2). Nessa hipótese, nada impede a redução da indenização, 

atendendo ao disposto no art. 77 da CISG499. 

 

  Tal como ocorre no caso de cálculo efetuado com fundamento no art. 75, a 

utilização do método abstrato torna inaplicável, segundo a doutrina majoritária, a limitação 

decorrente da previsibilidade dos danos (remoteness/foreseeability) prevista na segunda 

parte do art. 74 da CISG500. 

 

  Como se pode depreender, a CISG encampa a mitigação de danos em 

caráter amplo, como decorrência do princípio da boa-fé objetiva. A matéria, como se passa 

a ver, é tida na doutrina e na jurisprudência como expressão de um princípio geral do 

direito internacional. 

 

2.6. PRINCÍPIOS UNIDROIT, PECL E DCFR 

 

  Como visto, a CISG incorporou expressamente a regra da mitigação de 

danos como fator de limitação da indenização devida ao credor inerte pelo devedor 

inadimplente em decorrência dos danos causados pela violação contratual. E, na esteira da 

CISG, diversos outros esforços acadêmicos denominados de soft law reconheceram a 

relevância jurídica da conduta do credor após o inadimplemento imputável ao devedor.  

 

  A proliferação do reconhecimento da mitigação de danos do credor como 

fator de limitação da indenização foi tal que o chamado princípio da mitigação passou a ser 

considerado, na doutrina501, como um princípio de alcance universal. Pode-se dizer que o 

                                             
499 SCHLECHTRIEM, Peter e SCHWENZER, Ingeborg. Comentários... Op. cit., p. 1.144. 
500 Idem, Ibidem, p. 1.145. 
501 "The principle of mitigation is universally recognized. At the international level the duty to avoid losses 
where it is reasonably possible is considered to be one of the clearest materializations of the duty of good 
faith. However, the understanding of the scope of the mitigation principle varies among legal systems. The 
basic and consistent notion is that where the obligee fails or neglects to use opportunities to reduce the loss 
resulting from the breach of the obligor, its recoverable damages are reduced by the equivalent amount." 
(SCHWENZER, Ingeborg, HACHEM, Pascal, KEE, Christopher. Global sales and contract law. Oxford: 
Oxford University Press, 2012, p. 630-631). 
Em tradução livre do autor: "O princípio da mitigação é reconhecido universalmente. Em nível internacional 
o dever de evitar perdas onde for razoavelmente possível é considerado uma das mais claras materializações 
do dever de boa-fé. Contudo, o entendimento do escopo do princípio da mitigação varia entre os vários 
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mesmo ocorreu na jurisprudência, também arbitral, inclusive em casos de arbitragens de 

investimento, envolvendo Estados e investidores502. 

 

  Nesse sentido, os Principles of European Contract Law ("PECL") 

estabelecem: 

 

"Article 9:504 - Loss Attributable to Aggrieved Party 
 
The non-performing party is not liable for loss suffered by the aggrieved party to 
the extent that the aggrieved party contributed to the non-performance or its 
effects. 
 
Article 9:505 - Reduction of loss (previously part of 4.504) 
(1) The non-performing party is not liable for loss suffered by the aggrieved 
party to the extent that the aggrieved party could have reduced the loss by taking 
reasonable steps. 
(2) The aggrieved party is entitled to recover any expenses reasonably incurred 
in attempting to reduce the loss. 
 
Article 9:506 - Substitute Transaction 
Where the aggrieved party has terminated the contract and has made a 
substitute transaction within a reasonable time and in a reasonable manner, it 
may recover the difference between the contract price and the price of the 
substitute transaction as well as damages for any further loss so far as these are 
recoverable under this Section. 
 
Article 9:507 - Current Price 
Where the aggrieved party has terminated the contract and has not made a 
substitute transaction but there is a current price for the performance contracted 
for, it may recover the difference between the contract price and the price 
current at the time the contract is terminated as well as damages for any further 
loss so far as these are recoverable under this Section."503 

                                                                                                                                       
sistemas jurídicos. A noção básica e consistente é que quando o credor falha ou neglicencia o uso de 
oportunidades de reduzir os danos decorrentes do inadimplemento do devedor, seus danos indenizáveis são 
reduzidos pelo montante equivalente." 
502 "The principle of loss mitigation is regarded as a general principle of law. Commentary 11 to ILC Article 
31 recognizes this principle as a 'duty to mitigate'. (...) The principle of mitigation has been invoked in a 
number of cases." (SABAHI, Borzu. Compensation and restitution in Investor-State arbitration: principles 
and practice. Oxford: Oxford University Press, 2011, p. 176-177). 
Em tradução livre do autor: "O princípio da mitigação do dano é considerado um princípio do direito. O 
Comentário 11 ao ILC Artigo 31 reconhece esse princípio como um 'dever de mitigar'. (...) O princípio da 
mitigação tem sido invocado em inúmeros casos." O autor invoca uma série de interessantes de arbitragens 
de investimento nos quais a questão da mitigação foi discutida − e aceita como princípio geral do Direito 
internacional - demonstrando a relevância da matéria no âmbito transnacional. Vide, a respeito: MARBOE, 
Irmgard. Calcutation of compensation and damages in international investment law. Oxford: Oxford 
University Press, 2009, p. 122-126, onde são citados outros casos de arbitragem de investimento em que a 
mitigação foi aceita como princípio do Direito internacional. 
503 Em tradução livre do autor: "Artigo 9:504 - Perda atribuível à parte prejudicada. 
A parte inadimplente não é responsável por perdas sofridas pela parte prejudicada na medida em que a parte 
prejudicada tiver contribuído para o inadimplemento ou seus efeitos. 
Artigo 9:505 - Redução da perda (anteriormente parte do 4.504) 
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  Como se pode perceber, na versão dos PECL, a mitigação vem tratada em 

dispositivo separado da questão da concorrência de causas. Tal estrutura é condizente com 

aquela observada nos países de common law, conforme se colhe da doutrina de Schwenzer, 

Hachem e Kee, para quem "In common law jurisdictions the concepts of mitigation and 

contribution to breach of contract are clearly distinguished. At the international level in 

both uniform law and projects this approach has been followed."504 Essa estrutura foi 

adotada após a revisão efetuada no texto dos aludidos princípios, em 2002. 

 

  Outra relevante característica do texto dos PECL consiste na existência de 

previsão das regras de cálculo da indenização pelos métodos concreto (9:506) e abstrato 

(9:507), isto é, aplicáveis nos casos de inadimplemento seguido de resolução do contrato 

(avoidance), tendo ou não havido operação substitutiva, respectivamente. 

 

  A mesma estrutura foi, então, migrada para o Draft Common Frame of 

Reference (DCFR), de 2008, onde se lê: 

 
"III. – 3:704: Loss attributable to creditor 
The debtor is not liable for loss suffered by the creditor to the extent that the 
creditor contributed to the non-performance or its effects. 
 
III. – 3:705: Reduction of loss 
(1) The debtor is not liable for loss suffered by the creditor to the extent that the 
creditor could have reduced the loss by taking reasonable steps. 
(2) The creditor is entitled to recover any expenses reasonably incurred in 
attempting to reduce the loss. 
 

                                                                                                                                       
(1) A parte inadimplente não é responsável por perda sofrida pela parte prejudicada na medida em que a parte 
prejudicada pudesse ter reduzido a perda adotando medidas razoáveis. 
(2) A parte prejudicada pode cobrar quaisquer despesas razoáveis suportadas na tentativa de redução da 
perda. 
Artigo 9:506 - Operação substitutiva 
Nos casos em que a parte prejudicada tenha resolvido o contrato e tenha efetuado uma operação substitutiva 
num intervalo e de maneira razoáveis, poderá cobrar a diferença entre o preço contratado e o preço da 
operação substitutiva bem como indenização por quaisquer outras perdas, contanto que tais perdas sejam 
indenizáveis nos termos desta Seção. 
Artigo 9:507 - Preço corrente 
Nos casos em que a parte prejudicada tenha resolvido o contrato e não tenha efetuado uma operação 
substitutiva, mas exista um preço corrente para o cumprimento contratado, poderá cobrar a diferença entre o 
preço do contrato e o preço corrente, bem como indenização por quaisquer outras perdas, conquanto tais 
perdas sejam indenizáveis nos termos desta Seção." 
504 SCHWENZER, Ingeborg; HACHEM, Pascal, KEE, Christopher. Global sales and contract law. Oxford: 
Oxford University Press, 2012, p. 631. 



173 
 

 

III. – 3:706: Substitute transaction 
A creditor who has terminated a contractual relationship in whole or in part 
under Section 5 and has made a substitute transaction within a reasonable time 
and in a reasonable manner may, in so far as entitled to damages, recover the 
difference between the value of what would have been payable under the 
terminated relationship and the value of what is payable under the substitute 
transaction, as well as damages for any further loss. 
 
III. – 3:707: Current price 
Where the creditor has terminated a contractual relationship in whole or in part 
under Section 5 and has not made a substitute transaction but there is a current 
price for the performance, the creditor may, in so far as entitled to damages, 
recover the difference between the contract price and the price current at the 
time of termination as well as damages for any further loss."505 

 

  Por fim, a versão atual dos Princípios Internacionais dos Contratos 

Comerciais (PICC) publicados pelo UNIDROIT seguiu trilha idêntica, também tratando 

em dispositivos distintos a mitigação de danos e a concorrência de causas: 

 

"ARTICLE 7.4.7 
(Harm due in part to aggrieved party) 
Where the harm is due in part to an act or omission of the aggrieved party or to 
another event for which that party bears the risk, the amount of damages shall be 
reduced to the extent that these factors have contributed to the harm, having 
regard to the conduct of each of the parties. 
 
ARTICLE 7.4.8 
(Mitigation of harm) 
(1) The non-performing party is not liable for harm suffered by the aggrieved 
party to the extent that the harm could have been reduced by the latter party’s 
taking reasonable steps. 
(2) The aggrieved party is entitled to recover any expenses reasonably incurred 
in attempting to reduce the harm."506 

                                             
505 Em tradução livre do autor: "III.- 3:704: Perda atribuível ao credor. 
O devedor não é responsável por perdas sofridas pelo credor na medida em que o credor tiver contribuído 
para o inadimplemento ou seus efeitos. 
III.- 3:705: Redução da perda 
(1) O devedor não é responsável por perda sofrida pelo credor na medida em que o credor pudesse ter  
reduzido a perda adotando medidas razoáveis. 
(2) O credor pode cobrar quaisquer despesas razoáveis suportadas na tentativa de redução da perda. 
III.- 3:706: Operação substitutiva 
O credor que tenha resolvido um relacionamento contratual total ou parcialmente de acordo com a Seção 5 e 
tenha efetuado uma operação substitutiva em intervalo e de maneira razoáveis poderá, desde que tenha direito 
a indenização, cobrar a diferença entre o valor do que seria pagável nos termos do relacionamento resolvido e 
o valor pagável nos termos da operação substitutiva, bem como indenização por quaisquer outras perdas. 
III.- 3:707: Preço corrente 
O credor que tenha resolvido um relacionamento contratual total ou parcialmente de acordo com a Seção 5 e 
não tenha efetuado uma operação substitutiva em intervalo e de maneira razoáveis poderá poderá, desde que 
tenha direito a indenização, cobrar a diferença entre o preço contratado e o preço corrente no momento da 
resolução, bem como indenização por quaisquer outras perdas." 
506 Em tradução livre do autor: "Artigo 7.4.7. 
(Dano devido em parte à parte prejudicada) 
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  Pode-se verificar que os esforços unificadores de soft law internacional, tais 

como os Princípios UNIDROIT, o PECL e o DCFR seguiram a trilha iniciada pela CISG e 

passaram a tratar explicitamente do duty to mitigate, utilizando a técnica e a nomenclatura 

cristalizada nos países de common law, atribuindo à matéria em questão verdadeiro alcance 

universal. 

 

  

                                                                                                                                       
Nas hipóteses em que o dano seja em parte devido a uma ação ou omissão da parte prejudicada ou a outro 
evento por cujo risco tal parte seja responsável, o valor da indenização deve ser reduzido na medida em que 
esses fatores tenham contribuído para a o dano, considerando a conduta de cada uma das partes. 
Artigo 7.4.8 
(Mitigação do dano) 
(1) A parte inadimplente não é responsável por dano sofrido pela parte prejudicada na medida em que tal 
dano poderia ter sido reduzido pela tomada de medidas razoáveis por esta última parte. 
(2) A parte prejudicada poderá cobrar quaisquer despesas razoáveis suportadas na tentativa de redução do 
dano." 
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3. INSERÇÃO DA MITIGAÇÃO DE DANOS NO DIREITO 

BRASILEIRO 

 

 A hipótese que se pretende ver provada por meio da investigação ora 

empreendida consiste em que o direito brasileiro encampa, em termos gerais, o princípio 

da mitigação de danos, atribuindo relevância ao comportamento do credor para a 

determinação, em última análise, do valor que afinal deve ser admitido como devido em 

razão da prática de ilícito (especificamente, o descumprimento de deveres e obrigações 

decorrentes do contrato ou nele fundamentados). Pretende-se, assim, investigar se o direito 

brasileiro (i) atribui relevância à conduta do devedor que deixa de atuar razoavelmente 

para ao menos tentar mitigar os danos decorrentes do inadimplemento, (ii) coaduna-se com 

a redução da indenização tanto quanto tenha sido adotada medida eficaz de mitigação do 

dano contratual e (iii) autoriza a inclusão, no montante devido, das despesas razoáveis 

suportadas pelo credor vitimado pelo inadimplemento na tentativa de mitigação dos danos 

decorrentes do inadimplemento. 

 

3.1. JUSTIFICATIVA DA MITIGAÇÃO DE DANOS NO DIREITO BRASILEIRO 

 

 Indaga-se, então, qual ou quais seriam os fatores que justificariam o esforço 

de justificar a existência de um preceito -- seja ela explícita ou implícita -- no ordenamento 

jurídico brasileiro, pela qual o comportamento do credor seja relevante para, em última 

análise, determinar a extensão da indenização que esse mesmo credor estará legitimado a 

receber. 

 

 A resposta a essa indagação pode ter como ponto inicial a identificação do 

profundo senso de injustiça suscitado pela admissão da alegação da própria torpeza, 

admissão essa que ensejou vetusto brocardo507 e desafia até mesmo o senso menos apurado 

de equilíbrio, prudência e justiça. Pouca dúvida resta na doutrina de que a alegação da 

                                             
507 Nemo auditur turpitudinem suam allegans. 
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torpeza em benefício próprio distancia-se de uma pauta equilibrada e desejável508 para uma 

ordem jurídica cujos fins estejam em consonância com a axiologia fundada em valores 

como dignidade da pessoa humana, lealdade, coerência etc. Como lembra Anderson 

Schreiber, "a repugnância à incoerência é um sentimento tão inato ao ser humano quanto 

à própria incoerência"509. E prossegue o autor, explicando que "o comportamento 

incoerente, entendido como aquele que se põe em desarmonia, em desconexão, e, 

especialmente, em contradição com um comportamento anterior, é condenado em 

inúmeros registros da cultura universal"510. 

 

 Mutatis mutandis, a semelhante repulsa acompanha a constatação de que o 

credor omisso, justamente após haver deixado de adotar medidas razoáveis teoricamente 

aptas a mitigar os prejuízos decorrentes da falta havida, pretende receber do devedor 

indenização por todos os danos verificados, inclusive a totalidade daqueles que poderiam 

ter sido facilmente evitados pela sua conduta (núcleo da noção de mitigação, da qual as 

demais ideias de mitigação constituem meras decorrências). A repulsa é -- por certo -- 

enfraquecida em alguma medida pelo fato de a conduta do credor decorrer de uma falta 

atribuível ao devedor. Afinal, pressupõe o inadimplemento a ele imputável. Esse 

enfraquecimento manifesta-se, por exemplo, quando se estabelecem critérios não rigorosos 

para análise das medidas de mitigação efetivamente adotadas pelo credor, quando não se 

vincula o direito à indenização integral ao efetivo o sucesso da medida empregada para 

efetiva mitigação dos danos decorrentes do inadimplemento etc. Não é, contudo, suficiente 

para simplesmente aniquilar ou fazer desaparecer a repulsa pela alegação, a ponto de tornar 

juridicamente irrelevante o comportamento do credor para a determinação, em última 

ratio, da legitimidade da pretensão indenizatória por ele deduzida. 

 

 O exercício da pretensão indenizatória por parte do credor, tal como 

qualquer outra conduta ativa do sujeito de direito, seja ao fazer valer uma posição jurídica 

ou efetivamente exercer um direito subjetivo, não ocorre num vácuo jurídico -- situação 
                                             
508 VASCONCELOS, Pedro Pais de. Teoria geral do direito civil. 6. ed. Coimbra: Almedina, 2010, p. 267; 
NERY, Rosa Maria de Andrade e NERY JUNIOR, Nelson. Instituições de direito civil. vol. I, tomo I: Teoria 
geral do direito privado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 242-243. 
509 SCHREIBER, Anderson. A proibição... Op. cit., p. 13. 
510 Idem, Ibidem. 
 



177 
 

 

aliás imaginada na literatura511 e na teoria geral do direito512, mas de relevância mais 

acadêmica do que prática, ao menos em tempos de paz. Pelo contrário. Ocorre no seio da 

ordem jurídica, sujeitando-se aos seus valores e seus limites, sejam estes externos ou 

internos ao próprio direito fundante do exercício em causa. Por isso, impõe-se a busca de 

harmonia entre o exercício da pretensão indenizatória e os princípios e valores expressa ou 

implicitamente professados pela ordem jurídica brasileira, em especial a solidariedade 

constitucional, a boa-fé, a vedação ao abuso do direito, a função social. 

 

 Após listar a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos da 

República Federativa do Brasil513, a Constituição Federal traz a lista dos seus objetivos, 

dentre eles fazendo expressa referência à construção de uma sociedade livre e solidária514. 

Existe, portanto, uma solidariedade além daquela que se pode identificar na sociologia. O 

ordenamento apreende o conceito de solidariedade, contudo empresta-lhe juridicidade. 

Tem-se, portanto, algo distinto da solidariedade puramente social, porque dotada de efeitos 

jurídicos, imposta mediante a força normativa da própria Constituição Federal. 

 

 No âmbito infraconstitucional, uma das manifestações da solidariedade pode 

ser vista na boa-fé objetiva, que migram ao Código Civil por meio dos sobreprincípios que 

o informam, a saber, a eticidade e a socialidade. Como visto oportunamente515, um dos 

emblemas dessa tônica legislativa e dessa pauta axiológica contemporânea é a boa-fé 

objetiva. Positivada por meio de cláusula geral, ela inaugura a regência de standards 

jurídicos de lealdade, probidade, correção e de tutela da confiança, por meio da 

                                             
511 A decantada situação do aventureiro Robinson Crusoé, personagem de Daniel Defoe, de romance epistolar 
publicado originalmente em 1719 sob o longo título "The life and strange surprizing adventures of Robinson 
Crusoe, of York, Mariner: who lived eight and twenty years, all alone in an un-inhabited island on the Coast 
of America, near the mouth of the great river of Oroonoque; having been cast on shore by shipwreck, 
wherein all the men perished but himself. With an account how he was at last a strangely deliver'd by 
Pyrates." Até a chegada de Sexta-Feira, em que o personagem vive só em uma ilha deserta, imagina a 
doutrina a existência de uma situação insólita de vácuo jurídico, de inexistência de regras jurídicas, derivada 
essencialmente da impossibilidade de estabelecimento de relações jurídicas. A doutrina das situações 
jurídicas veio a colocar em questão o caráter absoluto do exemplo imaginado, embora a questão escape ao 
objeto do presente trabalho. 
512 AGAMBEN, Giorgio. Estado de exceção. Trad. Iraci D. Poleti. São Paulo: Boitempo Editorial, 2004, 
passim. 
513 Art. 1º, inc. III. 
514 Art. 3º, inc. I. 
515 Vide item 1.6, supra. 
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cristalização e da juridicização de padrões e condutas socialmente aceitos e do império da 

razoabilidade, exercendo tríplice função: interpretativa, integrativa e corretiva. 

 

 Ao influxo da solidariedade, a boa-fé objetiva institui uma visão 

contemporânea do direito das obrigações, impondo às partes um código de conduta 

pautado em máximas de lealdade, coerência, probidade, correção e valorização da tutela da 

confiança, as quais em tudo e por tudo justificam que se atribua relevância jurídica à 

atividade de mitigação do credor atingido pelo inadimplemento imputável ao devedor, seja 

para melhorar a situação dele próprio, credor, seja para minorar as consequências que 

deverão ser suportadas pelo devedor. Este, tanto quanto com relação à sua prestação 

primária, possui direito ao cumprimento e constitui conduta esperada do credor, a partir da 

solidariedade e da lealdade aqui mencionadas, ao menos a tentativa de mitigação, ainda 

que não venha a ser efetiva. 

 

 Pode-se perceber que a mitigação, ao potencialmente reduzir as 

consequências do evento danoso, fomenta o alinhamento do interesse das partes e uma 

atuação imbuída do elemento ético decorrente da boa-fé objetiva. Como lembra Ewan 

McKendrick, a doutrina da mitigação  

 

"amounts to a substantial qualification to the protection which the law affords to 
the claimant's performance interest. It means that, in the case where the 
claimant can reasonably obtain substitute performance in the market-place, the 
claimant must go out and obtain that performance: he cannot sit back and wait 
for the defendant to perform in accordance with the terms of the contract"516. 

 

 E, mais adiante, o professor da Universidade de Oxford conclui seu capítulo 

sobre mitigation com uma síntese irreparável. A doutrina da mitigação, diz ele,  

 

"can be seen as part of a broader principle that a claimant must act reasonably. 
This principle can be seen at work in Ruxley ... where Lord Loyd stated he did 
not accept the submission that 'reasonableness is confined to the doctrine of 
mitigation'. The 'obligation to act reasonably can extend into matters such as the 
measure of recovery to which the claimant is entitled (i.e., whether it is cost of 
cure or difference in value)"517. 

                                             
516 MCKENDRICK, Ewan. Op. cit., p. 900. 
517 MCKENDRICK, Ewan. Op. cit., p. 901. Em tradução livre do autor: "pode ser vista como parte de um 
princípio mais amplo de que um demandante deve agir razoavelmente. Esse princípio pode ser visto em ação 
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 A irretocável referência à razoabilidade do demandante, que deve dar ensejo 

à mitigação, e ao seu inegável alcance geral, que extrapola essa matéria específica e 

alcança toda a matéria obrigacional, inclusive a fixação do quantum indenizatório, como 

expressamente referido, remete o intérprete brasileiro diretamente à boa-fé objetiva e à 

vedação ao abuso do direito, como desdobramento dos princípios da solidariedade, da 

socialidade e da eticidade. 

 

 Também como decorrência da solidariedade constitucional e encontrando 

caminho migratório por meio do sobreprincípio da socialidade, encontra-se a função social 

do contrato, a qual tampouco é alheia ao rol de justificativas da mitigação de danos no 

direito brasileiro. Isso porque, como versado em tópico específico518, a solidariedade social 

implica nenhuma unidade social -- portanto, tampouco os contratos -- podem ser 

analisados dentro de um vácuo ou atomisticamente, sem qualquer contato com sua 

realidade circundante. Pelo contrário, tanto quanto quaisquer outros aspectos da realidade 

econômica, os contratos são parte do tecido social, constituem fatos sociais que espraiam 

efeitos a terceiros e que destes sofrem interferência. Não é dado ao jurista o luxo de ignorar 

essa realidade. 

 

 Pois bem. Conforme se verificou ao passar em revista a influência da análise 

econômica do direito, a mitigação atua como forma de tornar mais eficiente a conduta das 

partes na gestão, por uma -- ou credor -- ou por ambas, das consequências decorrentes do 

inadimplemento contratual imputável a uma delas, o devedor. A existência de medidas de 

mitigação, de regras jurídicas que incentivem a atuação mitigadora e/ou garantam o efeito 

equivalente à efetiva atuação mitigadora afigura-se essencial para minorar os efeitos 

sociais do inadimplemento contratual. A esse respeito, a doutrina estrangeira já identificara 

a importância da doutrina da mitigação de danos, tendo Harris, Campbell e Halson 

afirmado que "It is on the interests of contract-breakers (as well as of society) that 

C[reditor], the person in the best position to minimize the loss, should be encouraged to 

                                                                                                                                       
em Ruxley onde Lorde Loyd afirmou não aceitar a alegação de que 'razoabilidade está confinada à doutrina 
de mitigação'. A 'obrigação de agir razoavelmente pode se estender até a matéria como a medida da 
compensação a que faz jus o demandante (i.e., se seria o custo de cura ou diferença em valor) 
518 Vide item 1.5, supra. 
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try to do so. C should be indemnified against the expenses of any reasonable attempt to 

mitigate, since such attempts are usually successful."519 

 

 Ressalte-se que tal relevância não condiz com a relevância jurídica 

tradicional, qual seja, aquela geradora de alguma pretensão jurídica específica por parte de 

terceiros em face da parte inadimplente ou mesmo do credor potencialmente inerte, sujeito 

aos efeitos limitadores da mitigação de danos. Trata-se, aqui, de uma relevância decorrente 

da constatação de que a minimização das consequências do inadimplemento contratual 

constitui uma situação eficiente e desejável do ponto de vista econômico, propiciando a 

geração de riqueza -- ou, ao menos, diminuindo a geração de pobreza -- por meio da 

alocação de recursos a quem mais os valoriza e melhor utilidade lhes pode dar. Tais 

conclusões são tornadas viáveis e postas em evidência graças ao desenvolvimento de 

ferramentas adequadas pela análise econômica do direito520. E, lembre-se, a função social 

precípua do contrato, sua função social por excelência e definição, é justamente a geração e 

circulação de riqueza. 

 

 Fica evidente, então, que a exigência da mitigação encontra-se em harmonia 

com o objetivo fundamental da república previsto no art. 3º, I, da Constituição Federal, de 

construção de uma sociedade justa e solidária, atendendo à função social do contrato, na 

medida em que reduz os impactos negativos do inadimplemento, que atingem a parte, mas 

também possuem um reflexo social. 

 

 Deve-se ter presente, ainda, que a atividade de mitigação encontra 

justificativa no aumento da relevância da postura do lesado na aferição da dimensão exata 

do dever de indenizar, que, no direito positivo brasileiro, deve ser objeto de tríplice tutela: 

                                             
519 HARRIS, Donald; CAMPBELL, David; HALSON, Roger. Op. cit., p. 111-112. Em tradução livre do 
autor: "É do interesse dos violadores de contratos (bem como do da sociedade) que o C[redor], a pessoa na 
melhor posição para minimizar a perda, seja encorajado a tentar fazê-lo. O C[redor] deve ser indenizado 
pelas as despesas de qualquer tentativa razoável de mitigar, uma vez que tais tentativas são geralmente bem 
sucedidas.". No mesmo sentido: "The policy is one of encouraging the claimant, once a wrong has occurred, 
to be to a reasonable extent self-reliant or, in economists' terminology, to be efficient, rather than pinning all 
loss on the defendant." (BURROWS, Andrew. Remedies... p. 122). Em tradução livre do autor: "uma de 
encorajar o autor, uma vez ocorrido o ilícito, a ser, na medida do razoável, independente ou, na terminologia 
dos economistas, a ser eficiente, em vez de atribuir todo o dano ao réu". 
520 Conforme item 1.5.3, supra. 
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(i) excludente de responsabilidade na hipótese de responsabilidade exclusiva do credor ou 

da vítima521; (ii) redução da indenização no caso de culpa concorrente (ou atuação 

concorrente)522; (iii) redução da indenização no caso de falha na atividade de mitigação 

pelo credor vitimado pelo inadimplemento. 

 

 Esse terceiro pilar carece de disposição legal específica, o que, contudo, não 

o torna menos relevante. A afirmação recebe confirmação pelo fato de doutrina e 

jurisprudência sobre a atividade de mitigação proliferarem no Brasil, ainda que de forma 

assistemática, lastreada em visões distintas e até mesmo contraditórias, mas sempre 

largamente influenciada pela experiência estrangeira e internacional. 

 

 Outrossim, não se pode perder de vista que a regra de mitigação de danos 

existe para garantir o exercício equilibrado (i.e., não abusivo) da pretensão indenizatória -- 

e deve ser tratada como tal. Existe para evitar a contradição no comportamento do credor e 

na valorização da relevância das situações jurídicas, evitando-se o uso de "dois pesos, duas 

medidas". Prestigia, ademais, a lealdade e o alinhamento do interesse das partes, para 

redução dos impactos decorrentes do evento danoso. Não existe, assim, para tutelar os 

interesses da parte inadimplente, a quem seja imputável o inadimplemento que constitua a 

causa raiz dos danos cuja indenização venha a constituir o cerne da celeuma travada a 

posteriori. 

 

 Exatamente por isso, sua aplicação deve ocorrer sempre de forma 

restritiva523, na presença dos requisitos identificados ao longo do presente trabalho, nos 

tópicos a isso dedicados524, nomeadamente, a existência de um contrato entre as partes; o 

                                             
521 Arts. 395, 396, 403 e 944 do Código Civil. 
522 Art. 945 do Código Civil. 
523 "Since the requirement always favors a conceded wrongdoer, limitations to the defense are desirable. The 
courts have accordingly held that the duty of the victim to mitigate his damages is not absolute. He is 
required only to make reasonable efforts evidencing due diligence to minimize his damages." (EVERETT, 
John C. Mitigation of damages - Effect of plaintiff choosing among reasonable alternatives. Arkansas Law 
Review, 23, 1969-1970, p. 132). Em tradução livre do autor: "Como a exigência sempre favorece um 
malfeitor confesso, limitações à defesa são desejáveis. Os tribunais têm consequentemente considerado que o 
dever da vítima de mitigar seus danos não é absoluto. Ele deve apenas empreender esforços razoáveis que 
comprovem a devida diligência para minimizar seus danos." 
524 Vide item 4.2, infra. 
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inadimplemento contratual; imputabilidade do inadimplemento a uma delas525; a 

possibilidade de adoção de medidas de mitigação pelo credor; a colocação do credor em 

posição, no mínimo, melhor do que a do devedor para adoção das medidas de mitigação; 

razoabilidade das medidas de mitigação; a indicação das medidas passíveis de serem 

adotadas pelo credor alegadamente omisso ou inerte. 

 

 Ainda pelo mesmo motivo, ver-se-á livre para pleitear indenização por todos 

os danos, mesmo quando as medidas mitigadoras não surtirem efeito, desde que razoáveis. 

A razoabilidade será medida objetivamente, à luz das circunstâncias do caso concreto, não 

de acordo com os interesses e caprichos do devedor inadimplente526. Também por isso, 

julga-se recair sobre o devedor inadimplente, demandado pelo credor atingido pelo 

inadimplemento, o ônus da prova a respeito da alegada falha na mitigação, seja quanto à 

possibilidade de mitigar, seja quanto à razoabilidade das medidas não adotadas, seja, ainda, 

quanto à falta de razoabilidade das medidas eventualmente adotadas527. Da mesma forma, 

faz-se referência a que não se julga possível conhecer da matéria de ofício, entendendo-se, 

pelo contrário, recair sobre o devedor inadimplente, quando demandado, não só o ônus da 

alegação da falha de mitigação, como também o ônus da especificação das medidas 

razoáveis passíveis de serem adotadas pelo credor alegadamente omisso ou inerte, cuja 

razoabilidade será demonstrada à luz das circunstâncias existentes no momento do 

inadimplemento e nos momentos seguintes, quando assim seja relevante528. 

 

 Crítica comum à regra de mitigação consiste em que esta seria mais um 

benefício ao devedor, num país como o Brasil, em que credores já passam por verdadeira 

via crucis para fazerem valer seus direitos e receberem aquilo que lhes é devido. Embora 

verdadeira a constatação da difícil situação dos credores dependentes do aparelho 

coercitivo pátrio, a relação com a mitigação não o é. A mitigação constitui matéria de 

mérito, atuando na determinação final do quantum debeatur. Nessa seara, o direito 

brasileiro afigura-se, inclusive, mais rigoroso com devedores inadimplentes do que outros 

                                             
525 Parte descrita ao longo do presente trabalho como o devedor e/ou demandado. 
526 Vide item 4.2.5 e item 4.2.6, infra. 
527 Vide item 4.5.1, infra. 
528 Vide, respectivamente, item 4.5.2, infra e item 4.2.6, infra. 
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pelo mundo, tanto em termos domésticos quanto em âmbito internacional, por exemplo, ao 

não incluir a previsibilidade do dano como requisito da indenização529. 

 

 A verdadeira desvantagem dos credores no Brasil, cujo anverso constitui 

uma vantagem indevidamente usufruída a devedores em geral, localiza-se no aspecto 

processual. As dificuldades e os percalços enfrentados por todo aquele a quem cabe a 

desventura de navegar pelo aparato pátrio a fim de ver satisfeito seu crédito são notórios e, 

inclusive, depõem contra a competitividade do país e a sua atratividade para investimentos, 

quer domésticos, quer estrangeiros, tão necessários. Contudo, essa dificuldade é alheia ao 

tema da mitigação, o qual sequer tangencia. 

 

 A esse respeito, seria possível identificar apenas dois pontos de possível 

fricção, pelos quais a mitigação poderia ser distorcida para permitir ao devedor 

procrastinador, sem qualquer desforço, tornar ainda mais caro e complexo o litígio para o 

credor de boa-fé530. Trata-se da questão do ônus da prova e da possibilidade de 

conhecimento de ofício da não mitigação pelo credor. A simples admissão dessa 

possibilidade, bem como a colocação do ônus da prova sobre o credor, tornaria uma 

demanda indenizatória, já inerentemente custosa, ainda mais árdua, desvirtuando, assim, a 

finalidade da mitigação. Contudo, a visão sustentada neste trabalho indica justamente o 

contrário: recai sobre o devedor inadimplente, quando demandado, o ônus de alegar e 

provar a falha do credor em mitigar os danos, bem como de especificar as medidas 

                                             
529 Ao contrário do que ocorre no Direito francês, conforme art. 1.150 do Code Napoléon e decisão da Cour 
de Cassation francesa de 22.11.1893, D 1894.1.358. Para uma transcrição parcial e comentada da citada 
decisão, vide BEALE, Hugh, FAIVARQUE-COSSON, Bénédicte, RUTGERS, Jacobien, TALLON, Denis e 
VOGENAUER, Stefan. Op. cit., p. 1002-1003. O Direito inglês firmou idêntica tradição, de permitir a 
reparação apenas de danos razoavelmente vislumbráveis pela parte inadimplente como decorrência esperada 
de sua falta contratual. Atribuiu a esse requisito a denominação de foreseeability (previsibilidade). O 
precedente de regência da matéria é o famoso caso julgado pela Court of Exchequer, Hadley v Baendale 
(1854) 9 Exch 341, que estabeleceu a própria medida da reparabilidade dos danos decorrentes de 
inadimplemento contratual no Direito inglês. Para uma transcrição parcial e comentada da citada decisão, 
vide BEALE, Hugh, FAIVARQUE-COSSON, Bénédicte, RUTGERS, Jacobien, TALLON, Denis e 
VOGENAUER, Stefan. Op. cit., p. 1005-1009. Para aprofundamento sobre a questão da foreseeability como 
limitação à indenização devida, vide MCGREGOR, Harvey. Op. cit., p. 210-248; KRAMER, Adam. Op. cit., 
p. 289-337; HARDER, Sirko. Measuring damages in the law of obligations: the search for harmonized 
principles. Oxford: Hart Publishing, 2010, p. 37-80. No âmbito internacional, a previsibilidade (ou 
foreseeability) está prevista como limite à indenização no art. 74 da CISG, no art. 7.4.4 dos PICC 
UNIDROIT e no art. 9.503 dos PECL. A esse respeito, vide SAIDOV, Djakhongir. Op. cit., p. 101-123. 
530 Não se esqueça, contudo, que não necessariamente essa será a conformação dos polos de uma demanda 
indenizatória decorrente de inadimplemento contratual. 
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razoáveis que, à luz das circunstâncias verificadas no caso concreto, poderia este haver 

adotado531. 

 

 A exigência de mitigação insere-se numa pauta axiológica que, encontrando 

seus traços mais longínquos na Constituição Federal, escora-se na estrutura valorativa do 

Código Civil, refletindo os sobreprincípios da eticidade e da socialidade, tornando 

juridicamente reprováveis as atitudes atentatórias a essa exigência, não podendo, contudo, 

adquirir a magnitude de tutela dos interesses do devedor inadimplente, dado não ser esse o 

seu escopo último. 

 

 Por fim, deve-se efetuar uma observação final: a doutrina da mitigação de 

danos vem tradicionalmente fundada em três regras: (i) vedação à cobrança, pelo credor 

omisso, dos danos evitáveis decorrentes do inadimplemento imputável ao devedor; (ii) 

inclusão de despesas razoáveis havidas pelo credor ao adotar medidas de mitigação no 

montante devido a título de indenização pelo inadimplemento; e (iii) limitação da 

indenização aos danos efetivos, nos casos em que medidas mitigadoras tenham sido 

adotadas com sucesso pelo credor532. 

 

 Dentre todas estas regras, a primeira desperta maior interesse no âmbito do 

presente trabalho, eis que, em primeiro lugar, constitui o verdadeiro núcleo da ideia de 

mitigação de danos. Em segundo lugar, as demais regras possuem suporte mais claro e 

facilmente identificável no direito positivo brasileiro, ambas em função da incidência do 

princípio da reparação integral. Com efeito, a inclusão das despesas com medidas para 

minorar os efeitos danosos da conduta faltosa no quantum debeatur já era admitida por 

Pontes de Miranda, ao escrever que "o que se há de gastar para que o dano não cresça 

inclui-se no dano, como o que se despende para recuperação do perdido".533 Por outro 

lado, uma vez evitada a ocorrência de uma porção dos danos, não se pode falar em sua 

                                             
531 Vide, respectivamente, item 4.5.2, infra e item 4.2.6, infra. 
532 MCGREGOR, Harvey. Op. cit., p. 250-251. 
533 PONTES DE MIRANDA. Francisco Cavalcanti. Tratado...Op.  cit., t. XXII, p. 312. 
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indenização, pois que, no direito brasileiro, só se indeniza o dano certo, ainda que 

futuro534. 

 

  3.2. OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PARA O ACOLHIMENTO DA MITIGAÇÃO 

DE DANOS PELO DIREITO BRASILEIRO 

 

  Investiga-se, no presente trabalho, a validade da hipótese de existência de 

uma regra que outorgue relevância jurídica à conduta do credor após o inadimplemento 

imputável ao devedor. Em especial, tem-se em mira a eficácia limitadora do credor que não 

mitiga danos decorrentes do inadimplemento, passíveis de redução por meio de medidas 

razoáveis. 

 

  Tal mister não estaria completo sem a determinação, com um mínimo de 

segurança, da forma pela qual a mitigação de danos ganha relevância jurídica, atribuindo 

protagonismo, ou ao menos algum nível de importância, à conduta do credor a partir do 

momento do inadimplemento contratual imputável ao devedor, isto é, à contraparte 

contratual. 

 

  A isso vem dedicado o presente capítulo, o que se dá a partir da investigação 

das diversas hipóteses já propostas nas doutrinas brasileira e estrangeira. 

 

3.2.1. A TESE DA LACUNA LEGISLATIVA E SUA COLMATAÇÃO MEDIANTE RECURSO AO 

DIREITO ROMANO. CRÍTICA 

 

  Justificar a existência da regra de mitigação no direito brasileiro constitui 

um desafio diante da inexistência de regra expressa a esse respeito, tal como previsto, por 

exemplo, no artigo 1.227, inciso 2, do Código Civil italiano535. Lilian C. San Martín Neira, 

                                             
534 Idem, ibidem, t. XXII, p. 293 e segs. 
535 "Art. 1227. Concorso del fatto colposo del creditore. 
 Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la 
gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. 
Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza." 
Em tradução livre do autor: 
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professora chilena pioneira na tentativa de encontrar uma resposta satisfatória para esse 

desafio, dedicou obra inovadora ao tema536. 

 

  A citada professora identificou o desafio de contornar a ausência de uma 

disposição legislativa expressa, respeitando as limitações impostas por sistemas 

codificados de inspiração romanista, como são os ordenamentos do Chile, da Argentina e 

do Brasil, todos objeto de sua análise537. Empreende um estudo histórico-comparativo, 

indicado no próprio título de sua obra, para concluir que desde o direito romano, a regra de 

mitigação se fazia presente538, bem como que existiriam traços de sua existência 

espalhados por diversos dispositivos dos modernos ordenamentos objeto de sua análise, 

lembre-se, todos de tradição romanística. 

 

  Sustenta ser da tradição do direito romano a existência do princípio da 

autorresponsabilidade ou da própria negligência, como prefere denominar539, segundo o 

qual recai sobre o indivíduo a necessidade de cuidado e diligência com os próprios 

interesses. Vale destacar que, por entender tratar-se de hipótese de autorresponsabilidade, a 

autora afasta a incidência da boa-fé objetiva como matriz de justificação da regra de 

mitigação, dado exigir a boa-fé o elemento da alteridade540. 

 

  Prossegue afirmando a continuidade da influência do direito romano sobre 

os ordenamentos positivos dele derivados, por meio da contínua referência aos princípios 

gerais do direito541, pois "uno de los elementos imprescindibles a la hora de identificar el 

                                                                                                                                       
"Art. 1227 - Concurso do fato culposo do credor. 
Se o fato culposo do credor concorreu para causar o dano, o ressarcimento é diminuído segundo a gravidade 
da culpa e a medida das consequências que lhe são derivadas. 
O ressarcimento não é devido para os danos que o credor poderia ter evitado usando a diligência ordinária." 
536 La carga del perjudicado de evitar o mitigar el daño: estudio histórico-comparado. Bogotá: Universidad 
Externado de Colombia, 2012. 
537 NEIRA, Lilian C. San Martín.  Op. cit., p. 29-34. 
538 Idem, ibidem, p. 34-36. 
539 Idem, ibidem, p. 63 e segs. 
540 Idem, ibidem, p. 312-316. 
541 Não adentra a autora a discussão a respeito da posição desses princípios, isto é, se localizados dentro ou 
fora do Direito ou, ao menos, do ordenamento (nem se discute, na obra citada, a possibilidade de haver 
princípios informadores do Direito e que lhe sejam externos). A nomenclatura princípios gerais "do" Direito 
poderia dar margem a dúvidas, ao passo que a utilização da expressão "princípios gerais de direito" seria 
mais unívoca, ao representar a alusão a princípios tidos como intrassistemáticos. 
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principio aplicable a determinadas materias es la tradición jurídica ... en nuestro caso, el 

derecho romano"542. 

 

  Essa contínua influência se estenderia ao estabelecimento da regra de 

mitigação, como derivação da desaprovação à própria negligência543, o que se perceberia 

em manifestações modernas do direito latino-americano. Seriam exemplos dessa 

manifestação as reações negativas do ordenamento jurídico aos seguintes casos: (i) credor 

negligente na excussão dos bens do devedor; (ii) credor que impossibilita a sub-rogação do 

fiador ou diminui as garantias do crédito; e (iii) credor omisso em excutir os bens do 

devedor quando instado a tanto pelo fiador544. 

 

  Diante desse cenário, partindo do pressuposto de que, embora os 

ordenamentos latino-americanos derivem de Estados nacionais, são permeáveis a 

influências externas, inclusive do direito romano, entende estar-se diante de uma lacuna. 

Afirma que "demostrados el interés general que suscita el no resarcimiento del daño 

evitable y el carácter histórico de este, podemos sostener que la falta de una disposición al 

respecto constituye una 'laguna' del ordenamiento"545. Propõe, então, o recurso à analogia 

e encontra a ratio decidendi no direito romano546. Entende a autora existir uma lacuna nos 

ordenamentos latino-americanos desprovidos de uma regra expressa de mitigação, 

propondo o emprego da analogia, com recurso ao direito romano, para encontrar no 

chamado princípio geral da autorresponsabilidade o fundamento para a regra de mitigação 

dos danos pelo credor547. 

 

  Segundo Karl Engisch, lacunas são deficiências do ordenamento, 

"apreensíveis como faltas ou falhas de conteúdo de regulamentação jurídica para 

determinadas situações de facto em que é de esperar essa regulamentação e em que tais 

falhas postulam e admitem a sua remoção através duma decisão judicial jurídico-

                                             
542 NEIRA, Lilian C. San Martín. Op. cit., p. 320. 
543Idem, ibidem,  p. 327-328. 
544 Idem, ibidem, p. 329-338. 
545 Idem, ibidem,, p. 318. 
546 Idem, ibidem,, p. 320-323. 
547 Idem, ibidem,, p. 323-327. 
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integradora"548. Manifestam-se, dessa forma, como a ausência absoluta de uma norma 

aplicável a uma dada situação, ainda que mediante o recurso a mecanismos como a 

interpretação extensiva. Caso uma dada situação aparentemente não regulamentada possa 

ser solucionada a partir de qualquer forma ou mecanismo de interpretação, vislumbrando-

se a presença de critério intrassistemático de decidibilidade para o caso concreto, não se 

estará diante de uma lacuna no estrito sentido do termo. 

 

  Se há verdade nessa afirmação, então afigura-se teoricamente difícil falar-se 

em lacunas no âmbito de um sistema aberto ou móvel, dotado de cláusulas gerais e 

conceitos indeterminados cuja vagueza semântica é concebida exatamente para, embora 

com algum prejuízo da segurança e da previsibilidade jurídicas, aumentar a amplitude e o 

alcance das normas jurídicas, além da sua melhor adaptação à justiça do caso concreto, na 

busca da decisão mais adequada, em sintonia cm a pauta axiomática vigente. Nesse 

sentido, Karl Engisch observa que 

 

"... já não deveria falar-se de lacuna quando o legislador, através de conceitos 
normativos indeterminados, ou ainda através de cláusulas gerais e cláusulas 
discricionárias, reconhece à decisão uma certa margem de variabilidade... Com 
efeito, aqui apenas nos encontramos perante afrouxamentos planeados da 
vinculação legal, para efeitos, designadamente, de ajustamento da decisão às 
circunstâncias particulares do caso concreto e às concepções variáveis da 
comunidade jurídica"549. 

 

  Com efeito, observe-se o Código Civil e será possível perceber a existência 

da boa-fé objetiva, da função social do contrato, da vedação ao abuso do direito, a 

responsabilidade objetiva por atividades inerentemente perigosas, dentre outras, todas 

cláusulas gerais dotadas de notável amplitude normativa e adaptabilidade ao caso concreto, 

dotando o intérprete e o operador do direito com uma gama infindável de soluções, dada a 

inexistência de limitações apriorísticas das consequências passíveis de serem aplicadas no 

emprego de  cada uma delas. Tome-se o exemplo do abuso do direito: trata-se de cláusula 

geral de ilicitude objetiva, como se teve a oportunidade de abordar em capítulo próprio que 

permite àquele a quem caiba decidir o conflito a adoção das mais variadas soluções, 

                                             
548 ENGISCH, Karl. Op. cit., p. 279. 
549 ENGISCH, Karl. Op.  cit., p. 280. 
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dependendo da situação concreta, não estando de forma nenhuma limitado ao dever de 

indenizar. 

 

  Como se verá oportunamente, a hipótese defendida neste trabalho consiste 

em que a cláusula geral do abuso do direito dá suporte à regra de mitigação no direito 

brasileiro, preenchendo de normatividade o espaço onde se enxergou uma zona lacunosa e 

tornando desnecessário o recurso à analogia, mecanismo subsidiário no ordenamento 

brasileiro, nos termos do disposto no artigo 4° da Lei de Introdução às Normas no Direito 

Brasileiro550, Decreto-Lei n° 4.657/42. 

 

  Além desse obstáculo, não se pode perder de vista que, embora a autora da 

robusta tese ora comentada recorra à ausência da regulação sobre o princípio da 

autorresponsabilidade ou culpa consigo mesmo para justificar a existência da lacuna que 

identifica no ordenamento, torna-se imperativo investigar se a lacuna é real ou se se trata 

de uma lacuna político-jurídica. Em outros termos, deve-se verificar se realmente a matéria 

não encontra regulamentação, se falta critério objetivo intrassistemático de decidibilidade 

ou se, pelo contrário, a regulamentação que existe não se mostra satisfatória com um dado 

ponto de vista. A esse respeito, escreve Karl Engisch: 

 

"Agora temos de dedicar especial atenção ao momento ou aspecto da 
incompletude insatisfatória, da incompletude contrária a um plano. Com efeito, 
não podemos falar duma lacuna no Direito (positivo) logo que neste não exista 
uma regulamentação cuja existência nos representamos. Não nos é lícito 
presumir pura e simplesmente uma determinada regulamentação, antes, temos 
que sentir a sua falta, se queremos apresentar a sua não-existência como uma 
'lacuna'. Mas a inexistência da regulamentação em causa pode corresponder a 
um plano do legislador ou da lei, e então não representa uma 'lacuna' que tenha 
de se apresentar sempre como uma 'deficiência' que estamos autorizados a 
superar. Uma tal inexistência planeada de certa regulamentação (propriamente 
uma regulamentação negativa) surge quando uma conduta, cuja punibilidade 
nós talvez aguardemos, 'consciente e deliberadamente' não é declarada como 
punível pelo Direito positivo. Se esta impunidade nos cai mal, podemos falar na 
verdade de uma "lacuna político-jurídica", de uma "lacuna crítica", de uma 
"lacuna imprópria", quer dizer, de uma lacuna do ponto de vista de um futuro 
Direito mais perfeito ('de lege ferenda'); não, porém, de uma lacuna autêntica e 
própria, quer dizer, duma lacuna no Direito vigente ('de lege lata')."551 

 

                                             
550 “Art. 4º  Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os 
princípios gerais de direito.” 
551 ENGISCH, Karl. Op.  cit., p. 281-282. 
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  A distinção não se mostra sempre clara e, especialmente diante de um 

sistema aberto, apresenta dificuldades ao intérprete. Ainda assim, deve ser feita, a fim de 

evitar o errôneo recurso à analogia, fora da hipótese em que autorizada pelo direito 

positivo. Isso porque, como lembra ainda outra vez Karl Engisch, uma lacuna político-

jurídica ou lacuna de lege lata não autoriza o recurso à analogia. Neste caso, não se está 

diante de uma incompletude insatisfatória, no sentido de ausência de um critério 

intrassistemático de decidibilidade do conflito, mas de uma regra que “cai mal”, situação 

que deve ensejar reforma legislativa, não assim, o emprego de mecanismos para contornar 

a norma jurídica aplicável ao caso concreto: 

 

“Uma lacuna de lege ferenda apenas pode motivar o poder legislativo a uma 
reforma do Direito, mas não o juiz a um preenchimento da dita lacuna. A 
colmatação judicial de lacunas pressupõe uma lacuna de lege lata. (...) a não 
ligação, 'consciente e deliberada', de consequências jurídicas a determinados 
factos, possivelmente deixa estes fatos totalmente fora do Direito e não provoca 
qualquer verdadeira lacuna."552 

 

  No caso em questão, como dito, sustenta-se não haver qualquer dispositivo a 

disciplinar expressamente as consequências do credor que não age de forma diligente com 

relação a seus próprios interesses. Contudo, a questão deve ser colocada em outros termos. 

A regra de mitigação, em última análise, diz respeito à fixação do quantum debeatur, à 

determinação do valor do dano indenizável. E essa matéria é objeto de disciplina exaustiva 

pelos artigos 186, 187, 389 a 405, 927, 944 e seguintes do Código Civil. Os requisitos para 

surgimento do dever de indenizar e para a quantificação do dano decorrente de ilícito 

contratual e extracontratual estão previstos nos aludidos dispositivos. 

 

  Em síntese, vige no direito brasileiro o princípio da reparação integral, 

devendo o dano indenizável medir-se pela extensão do dano. Fundamentalmente, 

verificado o inadimplemento contratual553 imputável a uma das partes554 (o devedor), 

surgirá para a outra parte, o credor, o direito de receber indenização integral pelo 

                                             
552 Idem, ibidem,  p. 282. 
553 “Art. 394. Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser 
recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer.” 
“Art. 397.  O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em 
mora o devedor. 
Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.” 
554 “Art. 396. Não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora.” 
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respectivo dano sofrido555. O liame jurídico sujeita o devedor a reparar o mal causado ao 

credor, uma vez presente a conduta humana (objetiva ou subjetivamente considerada, 

dependendo da situação), o nexo de imputação, o nexo de causalidade e, naturalmente, a 

comprovação do dano.  

 

  Como excludentes de responsabilidade o ordenamento prevê a ocorrência de 

caso fortuito ou de força maior556. Além disso, o Código Civil prevê hipóteses de redução 

proporcional – ou limitação -- da indenização, tanto em razão da desproporção entre o grau 

de culpa do agente e o dano (art. 944, par. único)557, bem como da concorrência de 

condutas para configuração do evento danoso558. 

 

  Abra-se um parêntese para destacar que, no direito anglo-saxônico, onde 

teve origem559, a regra de mitigação recebe o tratamento de método de limitação da 

                                             
555 “Art. 389.  Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização 
monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.” 
“Art. 395. Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores 
monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado. 
Parágrafo único. Se a prestação, devido à mora, se tornar inútil ao credor, este poderá enjeitá-la e exigir a 
satisfação das perdas e danos.” 
“Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidos ao credor abrangem, 
além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.” 
“Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos 
efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual.” 
556 “Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se 
expressamente não se houver por eles responsabilizado. 
Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era 
possível evitar ou impedir.” 
“Art. 399. O devedor em mora responde pela impossibilidade da prestação, embora essa impossibilidade 
resulte de caso fortuito ou de força maior, se estes ocorrerem durante o atraso; salvo se provar isenção de 
culpa, ou que o dano sobreviria ainda quando a obrigação fosse oportunamente desempenhada.” 
557 “Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano. 
Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz 
reduzir, equitativamente, a indenização.” 
558 “Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada 
tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.” 
559 Embora, como visto, a Prof. Lilian C. San Martín Neira sustente a sua existência ainda no Direito romano. 



192 
 

 

indenização560. Considera-se que o credor inerte vê-se tolhido do direito ao recebimento 

integral da indenização, em razão de sua inércia (avoidable losses)561. 

 

  Fechado o parêntese, pode-se observar que a quantificação dos danos 

indenizáveis vem disciplinada pelo ordenamento jurídico brasileiro. A lei regulamenta a 

caracterização da obrigação de indenizar, bem como as limitações ao montante da 

indenização, o valor do chamado dano indenizável. Afirmar a existência de lacuna ao ali 

não se prever a desaprovação da conduta do credor inerte constitui um instrumento 

arbitrário para suplantar uma apreciação negativa da opção normativa privilegiada pelo 

legislador. 

 

  Cumpre ressaltar que não se está, em absoluto, sustentando a inexistência ou 

a irrelevância, para o ordenamento brasileiro, da autorresponsabilidade ou da negligência 

própria. Prova-o Pontes de Miranda, para quem a culpa contra si mesmo ajuda a explicar 

com clareza o fenômeno da concausa na geração do dano com participação do ofendido, 

dissipando as nuvens que impediam a correta compreensão da matéria, quando centrada na 

noção de concorrência de culpas562. Diz o autor que "a culpa contra si mesmo é infração 

de regra de conduta, porque todos os homens têm o dever, nas relações com os outros 

(=no tráfico da vida), de proceder de tal modo que evitem o dano aos outros e a si 

                                             
560 “There are two main limitations on the amount of damages which can be recovered for a breach of 
contract, namely, the rule of remoteness and the requirement of mitigation.” (STONE, Richard. Op. cit., p. 
471). Em tradução livre do autor: “Existem duas principais limitações ao montante dos danos que podem ser 
indenizados por um inadimplemento contratual, nomeadamente, a regra de causalidade (remoteness) e o 
requerimento de mitigação.”  
561 “The sanction for a failure to mitigate is that a claimant cannot recover damages in respect of losses 
attributable to his failure to do so.” (MCKENDRICK, Ewan. Op. cit., p. 900). Em tradução livre do autor: “A 
sanção para uma falha em mitigar é que um autor não pode ser indenizado em razão aos danos atribuíveis à 
sua falha em fazê-lo.” No mesmo sentido, mas acrescentando consequências à falha do credor, KRAMER, 
Adam. Op. cit., p. 353. 
562 PONTES DE MIRANDA. Francisco Cavalcanti. Tratado... Op. cit., t. XXII, p. 281-286. Em outro 
volume, o autor escreve: "A culpa é inconfundível com a contrariedade a direito. Opera, no suporte fáctico 
(sic), como plus. Culpa tem quem atua, positivamente, ou negativamente, como causa evitável de algum 
dano, ou infração. Há, no conceito, implícita, a reprovação. (...) No Direito, porém, o conceito de culpa é 
limitado à causação, no plano psíquico, de atos, positivos ou negativos, reprováveis. (...) Não há nenhum 
inconveniente em se empregar a expressão 'culpa' para aquêle (sic) que sofreu a conseqüência (sic) do ato, ou 
omissão: há culpa, e pode haver ou não haver, na espécie, contrariedade a direito, que algumas vêzes (sic) são 
necessários, juntamente, nos suportes fácticos (art. 159), nem sempre aparecem juntos. Se certa conduta é 
necessária à aquisição, à conservação, ou ao exercício de direito, culpa há, se o interessado a omite; porém 
não há contrariedade a direito. (...) Às vezes, há contrariedade a direito, e então há ilícito, de ordinário ilícito 
caducificante (e.g. art. 395), e não simples preceito no próprio interesse'...". (PONTES DE MIRANDA, 
Francisco Cavalcanti. Tratado... Op. cit., t. II, p. 324-325). 
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mesmos"563. Trata-se, segue dizendo, de "dever é jurídico, como o é o de respeitar os 

sinais de trânsito, o de se pôr nas filas de passagem ou de compras, ou o de não fechar 

com o carro a estrada"564. 

 

  O direito brasileiro não se mostra neutro a tal componente. Pelo contrário, 

reconhece a relevância da diligência para consigo mesmo -- e, consequentemente, da culpa 

para consigo mesmo. O que aqui se sustenta é apenas que a autorresponsabilidade não 

pode ser colocada como centro de uma teoria justificadora da mitigação de danos no direito 

brasileiro pelas mãos de uma suposta lacuna cuja existência não se vislumbra. Justamente 

pela não neutralidade do direito brasileiro à questão da autorresponsabilidade (ou da culpa 

para consigo mesmo), ousa-se afirmar não existir uma efetiva lacuna a respeito do tema, 

sendo possível encontrar no ordenamento pátrio critérios sistemáticos de decidibilidade 

para dar suporte à mitigação de danos na ordem pátria. 

 

  E, embora nobre, a finalidade de introduzir no sistema de responsabilidade 

civil brasileiro o elemento ético que informa a regra de mitigação não pode justificar o 

expediente pretendido. Admitir a existência de uma lacuna em razão da discordância 

quanto à solução prevista pelo legislador para uma dada situação concreta permite criar um 

mecanismo casuístico não condizente com o caráter geral inerente à norma jurídica, cuja 

multiplicação colocaria em risco a própria organicidade e coerência do ordenamento 

jurídico. Como dito, a finalidade é nobre, mas os fins não podem justificar quaisquer 

meios. 

 

  A conveniência de se evitar tal expediente vem ressaltada, ainda, pela sua 

desnecessidade. Afinal, no âmbito de um ordenamento recheado de cláusulas gerais e 

aberto à influência direta da pauta axiológica privilegiada pelo legislador, há de se 

encontrar uma saída para atribuir relevância jurídica ao comportamento do credor inerte 

para a determinação final do quantum da indenização. Caso tal tarefa se mostrasse 

impossível, então dever-se-ia curvar-se à conclusão de que a regra de mitigação não 

possuiria o elemento ético que lhe é atribuído ordinariamente. 

                                             
563 Idem, ibidem, t. XXII, p. 284. 
564 Idem, ibidem. 
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  Por fim, outro motivo recomenda que se evite a hipótese específica da 

utilização do direito romano como paradigma a justificar a incorporação da mitigação de 

danos ao direito brasileiro. É que mesmo a doutrina não se mostra pacífica sobre a 

existência, no direito romano, de um dever, encargo ou uma regra de mitigação tal como 

hoje entendida.  

 

  De fato, em estudo específico já citado, Giovanni Criscuoli afirma 

peremptoriamente a inexistência das origens romanas da mitigação, afirmando que 

"Innanzi tutto essa [refere-se à tese favorável à existência do dever de mitigar] non ha un 

fondamento romanistico: il ricollegamento fato tra l'art. 1227, comma 2º, c.c., come base 

normativa di quel dovere, ed i passi D. 50, 17, 203 e D. 19, 1, 21, 3 non è giustificato"565. 

E, mais adiante, segue afirmando que a sua ligação aos textos romanos [refere-se à 

mitigação] constitui "una forzatura giustificabile solo in base a nuove raggioni storiche 

sopravvenute: se si pensa che tale ragioni possano essera state dettate da una (prima) 

apertura alle esigenze della solidarietà sociale, la soluzione pandettistica segna nel nostro 

campo il trapasso dalla concezione individualistica del diritto tipicamente romana a 

quella sociale dell'età mmoderna"566. 

 

3.2.2. A TESE DO DEVER ANEXO DECORRENTE DA BOA-FÉ OBJETIVA. CRÍTICA PARCIAL 

 

  Segundo parte da doutrina brasileira, a regra de mitigação poderia ser 

incorporada ao ordenamento brasileiro como um dever anexo afluente da boa-fé objetiva, 

dado o elemento ético presente tanto nesta cláusula geral quanto na exigência de mitigação. 

O entendimento possui o inegável mérito de identificar o citado elemento ético e de 

colocar a boa-fé objetiva como fundamento da necessidade de mitigação de danos pelo 

credor. A esse respeito, destaca-se a posição de Judith Martins-Costa: 

                                             
565 Il dovere... Op. cit., p. 567. Em tradução livre do autor: "Antes de tudo essa não possui um fundamento 
romanístico: a correlação feita entre o art. 1.227, segunda parte, do Código Civil, como base normativa 
daquele dever, e as passagens D. 50, 17, 203 e D. 19, 1, 21, 3, não é justificada." 
566 Il dovere... Op. cit., p. 569. Em tradução livre do autor: "um esforço justificável apenas com base em 
novas razões históricas supervenientes: se se pensa que tais razões possam haver sido ditadas por uma 
(primeira) abertura às exigências da solidariedade social, a solução pandectística indica no nosso campo a 
passagem da concepção individualista do Direito tipicamente romana àquela social da idade moderna." 
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"Um dos mais prestantes serviços do princípio da boa-fé foi ter proporcionado a 
'descoberta dogmática' da ocorrência, na relação obrigação, de deveres de 
colaboração e lealdade imputados a ambos os figurantes da relação 
obrigacional (CC, art. 422). Por isso mesmo ... pode o credor ofender a boa-fé 
pela violação do dever de não agravar os danos acaso existentes, na medida em 
que lhe cabe o dever de mitigação dos danos. 
De acordo com esse dever, a parte que alega ter ocorrido descumprimento do 
contrato deve tomar todas as medidas plausíveis para mitigar o dano. Do 
contrário, a outra parte poderá pleitear a redução das perdas e danos, em 
proporção equivalente ao montante do prejuízo que poderia ter sido reduzido, 
mas não o foi."567 

 

  O Ministro Ruy Rosado Aguiar Jr. segue a mesma orientação, conforme se 

pode colher do seguinte trecho de sua lavra: 

 

"O credor deve colaborar, apesar da inexecução do contrato, para que não se 
agrave, pela sua ação ou omissão, resultado danoso decorrente do 
incumprimento. O lesado deve tomar todas as providências razoáveis para 
mitigar o dano, e não pode pretender ressarcimento de perda que teria podido 
evitar, mas que não evitou, por injustificada ação ou omissão."568 

 

  A importância da identificação desse fundamento avulta tendo em vista a 

existência de entendimento doutrinário em sentido contrário. Com efeito, segundo a já 

citada Lilian C. San Martín Neira, a boa-fé objetiva não poderia ser tida como fundamento 

da exigência de mitigação, pelo fato de que, ao mitigar, o credor estaria gerindo seus 

próprios interesses, não assim os interesses do devedor. Portanto, estaria ausente a 

alteridade exigida pela boa-fé objetiva, enquanto princípio ético: 

 

"En tal sentido, partiendo siempre de la buena fe, se ha dicho que el CC. it. art. 
1227 'se pone como uno de los ejemplos más clásicos de autorresponsabilidad 
privada, ex parti creditoris, y constituye una forma de autotutela resarcitoria que 
limita los daños que el acreedor sufriría sin su intervención activa.' Sin 
embargo, sostener que se trata de una 'carga' derivada del deber de cooperación 
entre las partes nos da una construcción que carece de base dogmática. (...). En 
efecto, el concepto de 'carga' resulta incompatible con la conservación del 
interés ajeno, que es aquello que pretende el deber de cooperación en aras de la 

                                             
567 MARTINS-COSTA, Judith. Responsabilidade civil contratual. Lucros cessantes. Resolução. Interesse 
positivo e interesse negativo. Distinção entre lucros cessantes e lucros hipotéticos. Dever de mitigar o próprio 
dano. Dano moral e pessoa jurídica. In: LOTUFO, Renan, NANNI, Giovanni Ettore e MARTINS, Fernando 
Rodrigues (Coord). Temas relevantes do direito civil contemporâneo: reflexões sobre os 10 anos do Código 
Civil. São Paulo: Atlas, 2012, p. 585.  
568 AGUIAR JR., Ruy Rosado de. Extinção dos contratos por incumprimento do devedor. 2. ed. Rio de 
Janeiro: AIDE, 2004, p. 136. 
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solidaridad entre las partes, y esto no escapa al eminente autor [refere-se a C. 
Massimo Bianca]. (...) 
En definitiva, dado que el deber de cooperación impone verdaderos deberes, 
cuya inobservancia conlleva el resarcimiento a la parte afectada, y que esa 
consecuencia no se sigue de la no evitación del daño, podemos solamente 
concluir que el deber de evitar el daño no constituye una derivación de dicho 
principio, que sin duda cumple un importante rol en toda la disciplina de las 
obligaciones, pero no es el fundamento de la institución que nos ocupa. 
Desde otra perspectiva, no podemos dejar de lado el dato proporcionado por la 
historia del derecho. Según ésta, el deber de evitar el daño nació al margen de 
la buena fe contractual."569 

 

  Discorda-se da posição da autora chilena em razão da afirmação de que, ao 

mitigar, o credor estaria gerindo apenas e tão-somente seus próprios interesses, não os 

interesses do devedor. Essa afirmativa desconsidera a concepção da obrigação como 

estrutura complexa, articulada entre situações jurídicas as quais, por sua vez, resultam da 

confluência de normas, interesses, posições e faculdades jurídicas, de modo a formar 

núcleos multifacetados, muito maiores do que o simples dever primário do devedor, de 

prestar, e do credor, de receber a prestação. 

 

  Por força da incidência do princípio da solidariedade, de índole 

constitucional, materializado nos princípios da operatividade e da eticidade e transmitidos 

às cláusulas gerais previstas no Código Civil de 2002, "credor e devedor não são 

considerados partes antagônicas e sim partícipes imbuídos de obter um fim comum, que é 

o regular cumprimento da avença assumida"570. A incidência dessa verdadeira pauta 

axiológica faz substituir a "predominância da ideia de embate, de interesses particulares 

contrários, [de modo que], o negócio jurídico deve ser visualizado como um plano 

conjunto, um projeto comum entre credor e devedor com o propósito de satisfazer seus 

interesses, em que, para atingir tal desiderato, devem as partes cooperar"571. 

 

  Ao mitigar os danos decorrentes do inadimplemento, o credor não está 

gerindo seus próprios interesses, ao menos não em caráter exclusivo. Ocorre uma 

verdadeira mescla dos interesses das partes do negócio jurídico, em razão da principiologia 

inaugurada pelo Código Civil de 2002, claramente inspirada no 1º, inc. III e art. 3º, inc. I, 
                                             
569 NEIRA, Lilian C. San Martín. Op. cit., p. 313-314. 
570 NANNI, Giovanni Ettore.Mora. In: LOTUFO, Renan e NANNI, Giovanni Ettore (Coord.). Obrigações. 
São Paulo: Atlas, 2011, p. 598. 
571 Idem, ibidem. 
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da Constituição Federal. O credor que mitiga os danos imputáveis ao devedor protege os 

interesses das partes, todas elas, seja por não se ter, nesse momento, a exata medida dos 

danos evitáveis e dos danos inevitáveis, seja porque o dever de indenizar de que é titular 

tem o devedor como sujeito passivo. 

 

  Por isso, não há como se entender ausente o elemento da alteridade, que a 

incidência da boa-fé objetiva pressupõe572. Prova-o a circunstância de que, segundo se 

propõe573, a mitigação de danos manifesta-se no momento da dedução da pretensão 

indenizatória, para tolher a eficácia da pretensão no que diz respeito aos danos evitáveis. 

Aliás, admite-o a própria autora: a regra de mitigação não constitui questão de 

causalidade574; a falha em mitigar não rompe a cadeia de causalidade. Logo, não se pode 

afastar a boa-fé objetiva ao argumento de que o credor não inerte apenas gere seu próprio 

interesse. Nesse sentido, o enunciado 169 da III Jornada de Direito Civil do Conselho da 

Justiça Federal, dispõe que "o princípio da boa-fé objetiva deve levar o credor a evitar o 

agravamento do próprio prejuízo."575 

 

  Contudo, razão assiste a Lilian C. San Martín Neira quando afasta a 

caracterização da exigência de mitigação como uma manifestação pura e simples do dever 

de cooperação, ou seja, um dever anexo fundado na boa-fé objetiva576. Essa caracterização 

encontra óbices sérios. O primeiro deles consiste em que o dever jurídico implica a 

possibilidade de coerção do sujeito passivo pelo titular da posição ativa (credor). Implica, 

ademais, a possibilidade de imposição de sanções em caso de descumprimento por parte do 

sujeito passivo. No caso da mitigação de danos, o credor inerte não está sujeito a nenhum 

desses desdobramentos. Não se vê sujeito à execução específica e, portanto, não pode ser 

instado a mitigar, salvo se se entender como instigação o efeito desincentivador da 

limitação do quantum indenizatório, o que se dará apenas em caráter secundário. Ademais, 

não está sujeito à consequência mais típica aplicável para os casos de prática de ilícito 

civil, nomeadamente, descumprimento de dever legal: o dever de indenizar. 

                                             
572 Vide item 3.3, abaixo. 
573 Vide item 3.3, abaixo. 
574 NEIRA. Lilian C. San Martín. Op. cit., p. 293 e segs. 
575 Disponível em http://daleth.cjf.jus.br/revista/enunciados/IIIJornada.pdf, acessado em 21.1.2016, às 12h32. 
576 NEIRA, Lilian C. San Martín. Op. cit., p. 313-314. 
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  Invocando entendimento de Eros Grau, pode-se compreender que "o dever 

jurídico consubstancia precisamente uma vinculação ou limitação imposta à vontade de 

quem por ele alcançado. Definido como tal pelo ordenamento jurídico, o dever há de ser 

compulsoriamente cumprido, sob pena de sanção jurídica — o seu não atendimento 

configura comportamento ilícito"577. Por outro lado, prossegue o autor explicando que 

"falamos de ônus quando o exercício de uma faculdade é definido como condição para a 

obtenção de uma certa vantagem; para tanto, o ônus é uma faculdade cujo exercício é 

necessário para a realização de um interesse"578. À expressão ônus corresponde, em 

francês, à figura da incombance579 e, em alemão, de obligenheiten.  

 

  O descumprimento do ônus não acarreta, para quem a ele esteja sujeito, uma 

sanção jurídica, em sua acepção técnica. Implica apenas a não realização de uma vantagem 

econômica ou a não satisfação de um interesse580. Já o descumprimento de um dever 

jurídico, aí incluído o dever anexo afluente da boa-fé objetiva, implica a incidência de 

verdadeira sanção jurídica. Vale lembrar que sanções possuem o caráter de atos coercitivos 

tendentes a moldar ou incentivar a conduta humana. Como lembra Hans Kelsen581, a 

sanção surge para o direito na esfera penal, tendo-se desenvolvido a sanção civil mais 

adiante. A primeira consiste essencialmente em punição envolvendo vida, saúde, liberdade 

ou propriedade do sujeito. Já a segunda, em execução forçada ou privação forçosa da 

propriedade com o fim de indenizar o dano causado por um ato ilícito (i.e., 

descumprimento de um dever). Contudo, não existe, do ponto de vista exterior, distinção 

entre a sanção penal e a sanção civil. Ambas consistem no estabelecimento de medidas 

coercitivas para o caso de condutas contrárias àquelas prescritas pela norma jurídica, sendo 

a técnica social fundamentalmente igual num e noutro caso582. 

 

                                             
577 GRAU, Eros. Nota sobre a distinção entre obrigação, dever e ônus. Revista da Faculdade de Direito, 
Universidade de São Paulo, [S.l.], v. 77, p. 177-183, jan. 1982. ISSN 2318-8235. p. 178. 
578 Idem, ibidem,  p. 180-181. 
579 A respeito da incombance, vide LEQUETTE, Suzanne. Le contrat-coopération: contribuition à la theorie 
générale du contrat. Paris: Economica, 2012, p. 349-350. 
580 GRAU, Eros. Nota... Op. cit., p. 181. 
581 KELSEN, Hans. Teoria geral do direito e do estado. Trad. Luis Carlos Borges. São Paulo: Martins 
Fontes, 2000, p. 71-72. 
582 Idem, ibidem, p. 71. 
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  Vê-se que não se está diante de um dever puro e simples, em razão da 

impossibilidade de o credor ser instado ou compelido a mitigar o dano, bem como em 

razão de não haver tecnicamente a imposição de sanção jurídica para o credor que não 

atende à exigência de mitigação. Antes, dá-se mero sacrifício de direito ou de posição 

jurídica. Esta a observação que deve ser feita à doutrina que equipara a mitigação de danos 

a um dever decorrente da boa-fé objetiva. 

 

  O Superior Tribunal de Justiça teve a oportunidade de apreciar a matéria, 

em recurso especial relatado pelo Desembargador convocado Vasco Della Giustina, 

oriundo do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: 

 

"Destarte, a boa-fé objetiva é fonte de obrigação que permeia a conduta das 
partes a influir na maneira em que exercitam os seus direitos, bem como no 
modo em que se relacionam entre si. Neste rumo, a relação obrigacional deve 
ser desenvolvida com o escopo de se preservarem os direitos dos contratantes na 
consecução dos fins avençados, sem que a atuação das partes infrinja os 
preceitos éticos insertos no ordenamento jurídico. 
Com esse entendimento, avulta-se o dever de mitigar o próprio prejuízo, ou, no 
direito alienígena, duty to mitigate the loss: as partes contratantes da obrigação 
devem tomar as medidas necessárias e possíveis para que o dano não seja 
agravado. Desse modo, a parte a que a perda aproveita não pode permanecer 
deliberadamente inerte diante do dano, pois a sua inércia imporá gravame 
desnecessário e evitável ao patrimônio da outra, circunstância que infringe os 
deveres de cooperação e lealdade."583 

 

                                             
583 "DIREITO CIVIL. CONTRATOS. BOA-FÉ OBJETIVA. STANDARD ÉTICO-JURÍDICO. 
OBSERVÂNCIA PELAS PARTES CONTRATANTES. DEVERES ANEXOS. DUTY TO MITIGATE THE 
LOSS. DEVER DE MITIGAR O PRÓPRIO PREJUÍZO. INÉRCIA DO CREDOR. AGRAVAMENTO DO 
DANO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO IMPROVIDO. 
1. Boa-fé objetiva. Standard ético-jurídico. Observância pelos contratantes em todas as fases. Condutas 
pautadas pela probidade, cooperação e lealdade. 
2. Relações obrigacionais. Atuação das partes. Preservação dos direitos dos contratantes na consecução dos 
fins. Impossibilidade de violação aos preceitos éticos insertos no ordenamento jurídico. 
3. Preceito decorrente da boa-fé objetiva. Duty to mitigate the loss: o dever de mitigar o próprio prejuízo. Os 
contratantes devem tomar as medidas necessárias e possíveis para que o dano não seja agravado. A parte a 
que a perda aproveita não pode permanecer deliberadamente inerte diante do dano. Agravamento do prejuízo, 
em razão da inércia do credor. Infringência aos deveres de cooperação e lealdade. 
4. Lição da doutrinadora Véra Maria Jacob de Fradera. Descuido com o dever de mitigar o prejuízo sofrido. 
O fato de ter deixado o devedor na posse do imóvel por quase 7 (sete) anos, sem que este cumprisse com o 
seu dever contratual (pagamento das prestações relativas ao contrato de compra e venda), evidencia a 
ausência de zelo com o patrimônio do credor, com o consequente agravamento significativo das perdas, uma 
vez que a realização mais célere dos atos de defesa possessória diminuiriam a extensão do dano. 
5. Violação ao princípio da boa-fé objetiva. Caracterização de inadimplemento contratual a justificar a 
penalidade imposta pela Corte originária, (exclusão de um ano de ressarcimento). 
6. Recurso improvido." 
(STJ, Recurso Especial n. 758.518/PR, Rel. Des. Conv. Vasco Della Giustina, 3ª Turma, j. 17.10.2010, v.u.) 
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  No caso em questão, o demandante em ação de reintegração de posse 

cumulada com pedido indenizatório, demorou 8 (oito) anos a contar do início da 

inadimplência das parcelas do preço acordado em compromisso de compra e venda e 7 

(sete) anos após a desocupação do imóvel pelo comprador, para aforar a demanda. O 

demandado alegou que tal conduta constituiria desrespeito à regra de mitigação. Nas 

instâncias ordinárias, fixou-se indenização referente a apenas 1 (um) ano de ocupação 

indevida do imóvel. Considerou-se que o restante não seria passível de indenização em 

razão do menosprezo à regra de mitigação. A esse respeito, o relator fez constar em seu 

voto que "a conduta da ora recorrente, inegavelmente, viola o princípio da boa-fé 

objetiva, circunstância que caracteriza inadimplemento contratual a justificar a 

penalidade imposta pela Corte originária"584. 

 

  Embora seja nominalmente tratada como uma penalidade, a consequência 

imposta pela Corte Estadual como decorrência da não observância da regra de mitigação 

não constitui sanção na acepção técnica e mais restrita do termo. É certo que, em termos 

leigos, muito provavelmente a parte demandante sentiu-se penalizada com a diminuição do 

valor da indenização. Contudo, o que juridicamente ocorreu foi algo muito próximo à 

concretização da consequência do descumprimento de um ônus. Ou seja: a parte 

demandante teve tolhida uma posição jurídica favorável, em razão de seu próprio 

comportamento. 

 

  A questão mereceu tratamento acertado pelo Tribunal de Justiça do Estado 

do Paraná, cujo acórdão teve a ementa transcrita no voto do recurso especial citado, onde 

se lê: 

 

"CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESPONSABILIDADE 
DO PROMISSÁRIO-COMPRADOR INADIMPLENTE. APELAÇÃO PROVIDA 
EM PARTE. 
A promitente-vendedora tem também o dever de evitar o agravamento do dano 
causado pelo inadimplemento e procurar recuperar a posse da unidade, 
abandonada pelo promissário-comprador, o mais rápido possível. Assim não 
procedendo, o inadimplemento não responde pelo pagamento dos meses 
correspondentes à inércia da compromitente. 
Apelação provida em parte." 

                                             
584 STJ, Recurso Especial n. 758.518/PR, Rel. Des. Conv. Vasco Della Giustina, 3ª Turma, j. 17.10.2010, v.u. 
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  Mais do que uma penalidade, operou-se verdadeira ineficácia da pretensão 

autoral, reconhecendo-se não mais ser imputável à parte demandada a porção do dano 

referente à inércia da parte demandante. Na própria doutrina britânica, onde a mitigação foi 

encampada com incomparável força, admite-se apenas excepcionalmente e com ressalvas a 

utilização da nomenclatura "dever de mitigar" (duty to mitigate), dado já estar arraigada 

naquela cultura jurídica. Contudo, frequentemente observam os doutrinadores que não se 

trata de um dever na acepção técnica do termo. Segundo Adam Kramer, "as has often been 

observed, the 'duty' to mitigate is not a duty in the sense of an obligation that can be 

enforced by the defendant"585. Na mesma linha, Ewan McKendrick: 

 

“The claimant must take reasonable steps to minimize the loss suffered by a 
breach of contract (British Westinghouse Electric and Manufacturing Co Ltd. v. 
Underground Electric Railways Co of London Ltd [1912] AC 673). This is 
commonly expressed in the formula that a claimant is under a 'duty' to mitigate 
his loss. This terminology is, however, misleading. A claimant is not under a duty 
to mitigate his loss, in the sense that he can be sued if he fails to do so. The 
sanction for a failure to mitigate is that a claimant cannot recover damages in 
respect of losses attributable to his failure to do so."586 

 

  Por fim, calha anotar que a Judith Martins-Costa, em escrito posterior 

àquele em que expõe o entendimento de que existiria um dever de mitigação como 

manifestação dos deveres anexos afluentes da boa-fé objetiva, parece ter alterado em 

alguma medida seu ponto de vista587. Isso porque, ao tratar da mitigação de danos, invoca, 

                                             
585 KRAMER, Adam. Op. cit., p. 348. Em tradução livre do autor: "Como tem sido frequentemente 
observado, o 'dever' de mitigar não é um dever no sentido de uma obrigação que pode ser exigida pelo 
demandado." 
586 MCKENDRICK, Ewan. Op. cit., p. 899-900. Em tradução livre do autor: "O autor deve adotar passos 
razoáveis para minimizar a perda sofrida por um inadimplemento contratual (British Westinghouse Electric 
and Manufacturing Co Ltd. v. Underground Electric Railways Co of London Ltd [1912] AC 673). Isso é 
comumente expressado mediante a fórmula segundo a qual o autor está sob um 'dever' de mitigar seu dano. 
Essa terminologia é, contudo, capaz de confundir. Um autor não está sob um dever de mitigar seu dano, no 
sentido de que pode ser demandado se falhar em fazê-lo. A sanção para a falha em mitigar é que o autor não 
pode cobrar danos em respeito a perdas atribuíveis à sua falha de mitigar." 
587 "Assim, exemplificativamente, os arts. 187 e 422 têm permitido a criação (ou recepção) das instituições da 
suppresio, violação positiva do contato, venire contra factum propium, culpa in contrahendo, o dever de 
mitigação dos próprios danos (duty to mitigate the loss), o adimplemento substancial dos contratos, a 
responsabilidade por culpa post factum finitum, dentre outros institutos formados e/ou desenvolvidos a partir 
da cláusula geral de boa-fé e hoje já firmemente ancorados no sistema de Direito Civil brasileiro." 
(MARTINS-COSTA, Judith. Cláusulas gerais: um ensaio... Op. cit., p. 1.008.). 
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ao lado da boa-fé objetiva, também a cláusula geral de vedação ao abuso de direito, 

aproximando-se da ideia aqui advogada, como se verá em seguida588. 

 

  Em razão do exposto, a ligação entre a exigência de mitigação de danos e a 

boa-fé objetiva deve ser aplaudida como mérito da doutrina brasileira que primeiro 

abordou a questão da mitigação. Contudo, deve ser vista com ressalvas a simples 

equiparação da exigência de mitigação a um dever anexo afluente da boa-fé objetiva. 

 

3.2.3. A TESE DO ARTIGO 945 DO CÓDIGO CIVIL 

 

  Existe doutrina, no Brasil, segundo a qual a atividade de mitigação do 

credor vitimado pelo inadimplemento imputável ao devedor encontraria abrigo legal na 

regra disposta no art. 945 do Código Civil. O aludido dispositivo enuncia que "se a vítima 

tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-

se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano". 

 

  Nesse sentido, após examinar diversas situações em que a jurisprudência e a 

doutrina brasileiras invocaram a aplicação de um suposto duty to mitigate the loss, Tomas 

Barros Martins Comino chegou à conclusão de que, ao menos em determinados casos, 

 

"a providência mais adequada seria associar o duty to mitigate the loss ao 
dispositivo do Código Civil de 2002 que trata da culpa concorrente, a saber, o 
artigo 945, segundo o qual se 'a vítima tiver concorrido culposamente para o 
evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de 
sua culpa em confronto com a do autor do dano', até porque, nos termos do 
artigo 186 do mesmo diploma, aquele que, por omissão voluntária, negligência 
ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem comete ato ilícito"589. 

 

  No mesmo sentido, Carlos Alberto Menezes Direito e Sérgio Cavalieri 

Filho, embora afirmem tratar o artigo 945 do Código Civil de hipótese de culpa 

concorrente, invocando, inclusive, a expressão "contributory negligence" da doutrina 

inglesa, a qual constitui um mecanismo de limitação de indenização distinto do duty to 

                                             
588 Vide item 3.3, abaixo. 
589 As desventuras do duty to mitigate the loss no Brasil: nascimento (e morte) de um brocardo. Dissertação 
de mestrado. São Paulo: FGV/SP, 2015, inédita, p. 65-66. 
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mitigate the loss no direito daquele país590, acabam por afirmar, sem maiores justificativas, 

que um dos "pressupostos de fato em que pode ocorrer a concorrência de culpas" seria 

aquele em que "o prejudicado não procurou, pelos métodos ao seu alcance, evitar ou 

minorar o dano..."591.  

 

  Ocorre que tal dispositivo trata especificamente da situação de condutas 

concorrentes para a conformação do dano, como se pode colher da referência à 

concorrência causal para o evento danoso. Trata-se, portanto, de condutas precedentes ou 

imediatamente anteriores ao inadimplemento ou evento deflagrador do dano cuja reparação 

se pretende analisar. 

 

  A atividade de mitigação, contudo, implica a preexistência do 

inadimplemento, isto é, da conduta indevida, somada à subsequente inércia do credor 

vitimado. De modo que a aludida regra não poderia servir para atribuir relevância jurídica 

à atividade de mitigação, como de resto, não se pode reduzir a mitigação um simples 

problema de causalidade. Tal característica vem indicada inclusive na doutrina estrangeira, 

como se pode colher, à guisa de ilustração, dos escritos de Adam Kramer, para quem "the 

duty to mitigate can only apply to post-breach acts or omissions"592. 

 

  Não só isso. Conforme trecho acima transcrito de Carlos Alberto Menezes 

Direito e Sérgio Cavalieri Filho, o artigo 945 do Código Civil opera sobre o pressuposto de 

existência de duas condutas culposas, isto é, duas violações de deveres jurídicos. Ocorre 

que, o credor inerte diante do inadimplemento alheio que o vitima não comete, a rigor, pela 

só omissão, um ato ilícito e, portanto, tecnicamente analisada, sua conduta não é tingida 

pela eiva da culpa. Tal circunstância é admitida até mesmo por defensores da possibilidade 

de invocação do artigo 945 do Código Civil para fundamentação da atividade de mitigação 

                                             
590 "Cuida o dispositivo da culpa concorrente, ou seja, da ponderação entre a culpa do agente causador do 
dano e a culpa da vítima. É aquilo que a doutrina inglesa conhece como 'contributory negligence'" 
Comentários ao novo Código Civil - Da responsabilidade civil das preferências e privilégios creditórios: arts. 
927 a 965. 3ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011, v. XIII, p. 406). 
591 DIREITO, Carlos Alberto Menezes Direito e CAVALIERI FILHO, Sérgio. Op. cit., p. 413. 
592 KRAMER, Adam. Op. cit., p. 349. No mesmo sentido, a jurisprudência inglesa: Sotiros Shipping Inc v 
Samiet Solholt (The Solholt) [1981] 2 Lloyd's Rep 580 (Staughton J), parágrafo 580, afirmado [1983] 1 
Lloyd's Rep 605 (CA), além de UBC Chartering Ltd v Liepaya Shipping Co Ltd. (The Liepaya) [1999] 1 
Lloyd's Rep 649 (Rix J), parágrafos 671-672. 
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no direito brasileiro593. E isso por uma simples razão: o elemento objetivo da culpa reside 

na violação de um dever jurídico preexistente. Contudo, como se viu no item anterior e 

também na rápida análise de direito comparado594, o chamado "dever de mitigar" não 

constitui propriamente um dever preexistente o qual possa ser descumprido pelo credor 

pela sua inércia, pela sua omissão. 

 

  Por fim, não se pode deixar de considerar que o artigo 945 do Código Civil, 

ao exigir a atuação culposa do credor vitimado pelo inadimplemento, não se adequa à 

realidade da responsabilidade contratual contemporânea, na qual a aferição do dever de 

indenizar, via de regra, dá-se sob o prisma objetivo, o mesmo ocorrendo na verificação do 

caráter abusivo do exercício das posições ou faculdades jurídicas. Esse, aliás, o verdadeiro 

fundamento da atividade de mitigação no direito brasileiro, como se passa a ver. 

 

3.3. POSIÇÃO ADOTADA: REPRESSÃO PELA VIA DO ABUSO DO DIREITO DEVIDO À 

VALORAÇÃO NEGATIVA DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA 

 

  A exigência de mitigação adentra o ordenamento jurídico brasileiro por 

meio da cláusula geral de vedação ao abuso do direito. O credor que, vitimado pelo 

inadimplemento da contraparte (o devedor inadimplente), omite-se, deixando de adotar 

medidas razoáveis ao seu alcance, passíveis de mitigar o dano decorrente do 

inadimplemento e, posteriormente, vem postular indenização pela integralidade do dano, 

ingressa no campo da ilicitude, embora cada um desses atos, estrutural, estática e 

isoladamente considerados, pareça lícito. A pretensão indenizatória, por isso, a ser 

posteriormente deduzida pelo credor omisso vê-se negativamente valorada pelo direito e 

indigna da tutela jurídica, faltando-lhe o que a doutrina italiana chamou de meritevolezza, 

embora, insista-se, do ponto de vista estrutural, pareça conformar-se às regras da 

responsabilidade civil. 

 

  O credor omisso pratica um ato ilícito complexo de caráter objetivo, como é 

típico em casos de abuso do direito. Trata-se de ato ilícito complexo, pois exige, em 
                                             
593 COMINO, Tomas Barros Martins.  Op. cit., p. 70-78. 
594 Vide Capítulo 2, acima. 
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primeiro lugar, a omissão do credor qualificada pela existência de medidas razoáveis aptas 

a mitigar o dano decorrente do inadimplemento imputável ao devedor; em segundo lugar, a 

manifestação da pretensão indenizatória compreendendo a integralidade dos danos, 

inclusive a totalidade daqueles que poderia haver evitado mediante a adoção das 

mencionadas medidas razoáveis disponíveis. 

 

  Na hipótese de mitigação de danos, o credor inerte vê a sua conduta 

transbordar para o campo da ilicitude derivada da abusividade por destoar dos cânones da 

boa-fé objetiva e do solidarismo contratual, assim como de todos os seus 

desdobramentos595. Verifica-se o descompasso entre a omissão do credor e a cooperação596 

esperada sob o influxo dos princípios da eticidade e da socialidade597, a fomentar uma 

atuação positiva com relação aos interesses da contraparte, especialmente nos casos em 

que haverá a posterior transferência do ônus econômico do evento, isto é, nas hipóteses em 

que será pleiteada a recomposição dos prejuízos decorrentes do inadimplemento. 

 

  Essa atuação positiva do credor não constitui simples palavra de ordem 

panfletária ou paternalista, possuindo contornos bastante determinados ou determináveis à 

luz do caso concreto, sob a influência da boa-fé objetiva e do princípio da solidariedade 

como filtros de merecimento de tutela do exercício de direitos, faculdades, posições e 

prerrogativas. Encontra respaldo na exigência de atividade, decorrente do princípio de 

mesmo nome, como antes mencionado598. De modo que o credor inerte não pode valer-se 

dessa mesma inércia e da situação cuja consolidação permitiu -- isto é, a conformação final 

dos danos evitáveis -- para ser integralmente reembolsado. Vale lembrar que o Código 

Civil de 2002 

 

"pelas suas próprias raízes metodológicas e filosóficas (eticidade-sociabilidade-
praticidade), não tem a aspiração de ser um Código fechado. É um Código que 
está permeado de valores que vão de encontro ao puro liberalismo e ao 
individualismo exacerbado. É um Código que está imbuído do que o Prof. Reale 
chamou de princípio da socialidade, ou seja, todos os valores do Código 
encontram um balanço entre o valor do indivíduo e o valor da sociedade. Não 

                                             
595 Vide item 1.4, acima. 
596 Vide item 1.6.2 e item 1.6.3, acima. 
597 Vide item 1.4, acima. 
598 Vide item 1.4, acima. 
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exacerba o social e, ao mesmo tempo, procura em todas as regras não exacerbar 
o individualismo"599. 

 

  O Código Civil não exacerba o individualismo, como tampouco chancela ou 

relega para a irrelevância jurídica a conduta do credor que, em menoscabo aos interesses 

daquele com quem entabulou negócio jurídico, permanece absolutamente inerte quando 

poderia razoavelmente adotar medidas para mitigação dos danos decorrentes do 

inadimplemento imputável ao devedor. Ocorre, por ocasião da configuração da inércia 

ilegítima do credor, inatividade juridicamente relevante, a qual configura o suporte fático 

de ato iícito complexo de natureza objetiva. 

 

  Essa exigência de atuação positiva atribui relevância jurídica à conduta do 

credor a partir do momento em que configurado o inadimplemento imputável à 

contraparte, o devedor, do qual decorrem prejuízos que, no futuro, possam ser objeto de 

pretensão indenizatória a ser deduzida pelo próprio credor. O credor que não mitiga os 

danos decorrentes do inadimplemento do qual é vítima oferece em primeira mão uma visão 

de sua parca consideração para com a contraparte e de sua atuação extremamente 

individualizada. 

 

  Demonstra, com isso, evidente má vontade ou desinteresse na gestão dos 

interesses que lhe são afetos ou que, de alguma forma, lhe foram confiados, implicando 

divórcio da conduta almejada pela ordem jurídica. Em razão do princípio da atividade, 

espera-se do titular do direito uma atuação firme e positiva na tutela dos interesses que lhe 

são próprios, dos que lhe são postos sob tutela ou dos que, de alguma forma, possam 

impactá-lo e surtir algum efeito sobre ele. Do titular do direito, exige-se o efetivo exercício 

das faculdades e dimensões articuladas que integram o seu núcleo, de maneira firme, 

embora proporcional, razoável e não abusiva, isto é, funcional. 

 

  Da mesma forma, o credor omisso, ao praticar o ato ilícito complexo aqui 

versado, deixa de contribuir tornar mais eficiences as relações econômicas, obrando em 

                                             
599 LOTUFO, Renan. A codificação...Op. cit., p. 99. 
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desarmonia com a racionalidade econômica que leva à geração e circulação de riqueza 

dentro de uma sociedade, em proveito de todos os seus membros. 

 

  Retoma-se a noção paretiana de eficiência e a sua melhora potencial 

(Kaldor-Hicks)600, para demonstrar os malefícios que advêm de se permitir a ocorrência de 

danos evitáveis mediante a adoção de medidas razoáveis. No âmbito do Superior Tribunal 

de Justiça, o Min. Luis Felipe Salomão já teve a oportunidade de afirmar que "a análise 

econômica do direito permite medir, sob certo aspecto, as externalidades do contrato 

(impactos econômicos) positivas e negativas, orientando o intérprete para o caminho que 

gere menos prejuízo à coletividade, ou mais eficiência social."601 E, mais adiante, seguiu 

afirmando que "a coletividade deixa de ser encarada apenas como a parte fraca do 

contrato e passa a ser vista como a totalidade das pessoas que efetivamente ou 

potencialmente integram um determinado mercado de bens ou serviços, como no caso do 

crédito" 602. 

 

  Essa contribuição do credor, no caso da mitigação de danos, exige que o 

credor atingido pelo inadimplemento simplesmente ignore questões subjetivas, particulares 

ou específicas do relacionamento contratual, em prol do alinhamento dos seus interesses 

aos do devedor para, em conjunto, agir visando à redução dos efeitos negativos do 

inadimplemento, isto é, os danos dele decorrentes. Não havendo tal alinhamento, a 

dedução da pretensão indenizatória deixa de atender a função socioeconômica para a qual 

tanto o contrato quanto a responsabilidade civil foram concebidos. 

 

  Com efeito, já se passou em revista a função social do contrato em tópico 

específico603, onde se teve a oportunidade de fixar alguns conceitos relevantes para a 

questão. Dentre eles, pode-se relembrar que os contratos são firmados para serem 

cumpridos e para viabilizar a circulação e a fomentação de riqueza na sociedade. Por meio 

da celebração de contratos, as partes outorgam vestes jurídicas a operações econômicas, da 

                                             
600 Segundo esse critério, a operação será eficiente se o ganho da parte tida como vencedora superar a perda 
da parte tida como perdedora, de modo a compensá-los com alguma sobra. Vide item 1.5.3, acima. 
601 STJ, Recurso Especial n. 1.163.283-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª. Turma, j. 7.4.2015. 
602 STJ, Recurso Especial n. 1.163.283-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª. Turma, j. 7.4.2015. 
603 Vide item 1.5, acima. 
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qual esperam segurança e previsibilidade, desde que a vontade seja livremente 

manifestada, a ordem pública seja respeitada e o programa contratual, digno de tutela. Por 

outro lado, a responsabilidade civil, assim como a imputação civil dos danos, uma das 

pedras de toque do ordenamento privado, existe para assegurar que todos os sujeitos de 

direito respondam por seus atos, na medida de sua responsabilidade, contribuindo para a 

garantia de uma existência pacífica e o respeito às esferas alheias e difusas de direito. 

 

  A conjugação de ambos os fatores torna evidente que a função 

socioeconômica do direito à reparação dos danos decorrentes do inadimplemento 

contratual não pode servir como respaldo a condutas não condizentes com a boa-fé 

objetiva e o solidarismo contratual nem pode chancelar o exercício de um direito que 

represente desalinhamento do interesse do credor omisso com o interesse do devedor 

inadimplente. Nesses termos, pode-se dizer que a função socioeconômica do direito 

invocado pelo credor omisso não se estende a ponto de cobrir danos que seriam evitáveis 

mediante medidas razoáveis. 

 

  Não se pode deixar de notar a proximidade da figura ora delineada com o 

arquétipo do tu quoque, como articulado em tópico próprio604. Com efeito, caracteriza-se o 

tu quoque por uma "situação jurídica que, por força de um comportamento anterior do seu 

beneficiário, foi alterada, na sua configuração, por forma a não permitir atuações ao seu 

abrigo que, de outro modo, seriam possíveis"605. Percebe-se a harmonia com a figura do 

abuso do direito, a qual se distingue do ilícito regular pelo fato de veicular um exercício de 

um direito do qual o agente é, de fato. titular. Essa titularidade formal lhe empresta uma 

aparência de legitimidade, mas alguma mácula fá-la transbordar para o campo da ilicitude, 

nos dizeres do artigo 187 do Código Civil. Menezes Cordeiro corrobora essa harmonia, ao 

afirmar que  

 

"o titular que, em comportamento prévio, altere a figuração do complexo 
regulativo em causa e pretenda, depois, contrapor o seu direito a atuações de 
outras pessoas, pode abusar do direito. Basta, para tanto, que tal contraposição, 

                                             
604 Vide item 1.7.5 acima. 
605 MENEZES CORDEIRO, António de. Tratado de direito civil. 2. ed. Coimbra Almedina, 2015, v. V, p. 
368. 
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embora conforme com os aspectos formais da atribuição jurídico-subjetiva, 
ultrapasse a realidade material de base, na sua nova compleição"606. 

 

  A fórmula tu quoque encontra sua nota peculiar na vedação imposta ao 

titular de uma situação jurídica que viole uma norma incidente e, ato contínuo, pretenda 

prevalecer-se da situação daí decorrente607. A linearidade com o quadro mais amplo 

pintado a partir da regra matricial do art. 187 do Código Civil é inegável608, o que se pode 

perceber a partir dos escritos de Alexandre Guerra: 

 

"No abuso de direito, o sujeito atua, ao menos aparentemente, no exercício de 
um direito subjetivo (ou em determinada situação jurídica, como preferimos...), 
sem desrespeitar a estrutura da norma jurídica, mas ofendendo a sua valoração. 
O agente age de forma contrária aos fundamentos materiais da norma jurídica, 
descuidando do respeito ao elemento ético que preside sua adequação ao 
ordenamento jurídico. No abuso do direito, não há desvio à legalidade estrita de 
uma regra legal, porém ha à sua própria legitimidade, pois vulnera o princípio 
que a fundamenta e lhe concede sustentação no sistema jurídico."609 

 

  Como se articulou quando do estudo da figura do tu quoque, à parte não é 

dado exercer um direito -- ou, ainda, uma faculdade ou posição jurídicas -- de maneira 

aparente e estruturalmente legítima mas substancialmente viciada. Não se admite à parte a 

quem se atribui uma conduta ilegítima aproveitar-se do benefício ou da situação gerada por 

essa mesma conduta. No caso da mitigação, os danos decorrentes do inadimplemento, em 

maior ou menor medida, atingem sua conformação final por conta da omissão praticada, é 

dizer, poderiam não ter se configurado danos de tamanha monta caso o credor tivesse 

                                             
606Idem, ibidem, p. 369. 
607Idem, ibidem, p. 359. 
608 "A compreensão inicial do abuso de direito não se situa, nem deve situar-se, em textos de Direito positivo. 
A noção é supralegal. Decorre da própria natureza das coisas e da condição humana. Extrapolar os limites de 
um direito em prejuízo do próximo merece reprimenda, em virtude de consistir em violação a princípios de 
finalidade da lei e da equidade. 
É inafastável, por outro lado, que a noção de abuso de direito se insira no conflito entre o interesse individual 
e o interesse coletivo. A aplicação da teoria é relativamente recente. Contudo, não há que se localizá-la 
exclusivamente no campo do Direito Civil ou do Direito Privado propriamente dito. Hoje, com a 
publicização do Direito Privado e com o aumento avassalador dos poderes do Estado, deve a teoria servir de 
obstáculo aos mandos e desmandos do Estado títere. 
(...) 
Juridicamente, abuso de direito pode ser entendido como o fato de se usar de um poder, de uma faculdade, de 
um direito ou mesmo de uma coisa, além do que razoavelmente o Direito e a sociedade permitem. 
Ocorre abuso quando se atua aparentemente dentro da esfera jurídica, daí ser seu conteúdo aplicável em 
qualquer esfera jurídica, ainda que isso no Direito público possa ter diferente rotulação. (...) Daí por que, 
mesmo nas legislações que silenciam sobre a teoria, ela é aplicada sem rebuços, como na França, que teve 
jurisprudência precursora sobre a matéria." (VENOSA, Sílvio de Salvo. Código Civil... Op. cit., p. 286-288). 
609 GUERRA, Alexandre. Op. cit., p. 276. 
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abandonado a inércia e atuado conforme os preceitos da boa-fé objetiva, da atividade e da 

solidariedade. Tal origem substancialmente ilegítima macula a pretensão indenizatória, 

com fundamento no art. 187 do Código Civil. 

 

  Abusiva, a pretensão deduzida pelo credor inerte não reúne as condições de 

valoração positiva necessárias para que o exercício da pretensão indenizatória seja 

autorizado pelo ordenamento. Falta-lhe a indispensável dignidade para tanto 

(meritevolezza), de modo que a pretensão, naquilo que se refere aos danos evitáveis, é 

desestimada e carecedora de tutela. A questão vem bem colocada por Giovanni Criscuoli, 

nos seguintes termos: 

 

"Per giudicare della sussistenza dell'onere bisogna considerare l'interesse del 
dannegiato all'integrale rimborso del danno subíto in relazione all'eventualità 
che egli non osservi il dovere di evitarlo e sotto questo profilo la necessità del 
comportamento di diligenza, necessità condizionante la sodisfazione di 
quell'interesse, si manifesta nell'impossibilità da parte di chi non lo osserva do 
pretendere il rissarcimento anche per la porzione di danno che da lui stesso 
avrebbe potuto essere evitata."610 

 

  A ausência de uma atuação mitigadora por parte do credor, por afastar-se 

dos vetores regentes do direito privado, em especial da boa-fé objetiva e do solidarismo 

contratual, revela a ausência de interesse legítimo na obtenção do ressarcimento. Faz 

esmaecer as matizes da injustiça do dano objeto da pretensão indenizatória, 

especificamente no que tange aos danos evitáveis. 

 

  O credor que recosta e aguarda comodamente o recebimento da prestação 

assumida pelo devedor inadimplente, quando possível uma ação mitigadora com medidas 

apenas razoáveis, afasta-se dos foros da boa-fé objetiva, pois que seu agir egoísta escapa 

aos limites da lealdade contratual e aos deveres de cooperação e de proteção da 

contraparte, impostos pelo aludido princípio cardeal do sistema jurídico pátrio. Faz letra 

morta da solidariedade contratual, corolário da solidariedade prevista no art. 3º, inc. I, da 

                                             
610 CRISCUOLI, Giovanni. Op. cit.,   p. 562. Em tradução livre do autor: "Para julgar a subsistência do ônus 
é necessário considerar o interesse da vítima ao integral reembolso do dano em relação à eventualidade que 
este não observe o dever de evitá-lo e neste contexto a necessidade do comportamento de diligência, 
necessidade condicionante da satisfação daquele interesse, se manifesta na impossibilidade da parte de quem 
não o observa de pretender o ressarcimento da parcela do dano que por ele mesmo deveria ter sido evitado." 
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Constituição Federal e transmitida ao Código Civil por meio dos princípios da socialidade 

e eticidade e das cláusulas gerais previstas no citado diploma, em especial a boa-fé 

objetiva, a função social do contrato e a vedação ao abuso do direito. Vale lembrar que a 

solidariedade de que trata esse arcabouço jurídico não constitui uma mera ideia 

programática ou expediente panfletário. Muito pelo contrário: uma vez prevista na 

Constituição Federal e no Código Civil, impõe-se como qualquer outra norma jurídica 

criadora de regras de conduta. 

 

  Giovanni Criscuoli, após reconhecer a compatibilidade entre a regra de 

mitigação e o princípio da reparação integral, afirma que a ideia de privar o devedor dos 

benefícios da atuação mitigadora do credor constituiria a negação dos "valori di una 

concezione solidarista della responsabilità", significando "insensibilità alle moderne 

esigenze della vita sociale e, sotto il profilo comparatístico, netto isolamento del nostro 

diritto..."611. 

 

  Contudo, tendo em vista que a mitigação deve implicar a limitação da 

indenização, a fim de não permitir a reparação dos danos evitáveis, como fundamentar a 

sua operação? A simples ideia da violação a um dever decorrente da boa-fé objetiva não 

serviria a explicar a limitação612. Por outro lado, parte da doutrina tenta enquadrar a 

mitigação de danos na figura do ônus ou do encargo613. Tal entendimento vem fundado no 

fato de, nessa situação jurídica, não existir coercibilidade, mas sim uma condição para a 

validade do ato pretendido pelo sujeito ativo, cujo exercício só é admitido se precedido de 

certo comportamento, em decorrência do qual aquele que estiver sujeito ao ônus terá 

garantida a vantagem em correspondente614. 

 

  Contudo, embora adequado do ponto de vista de funcionamento da 

mitigação de danos, tal entendimento possui sério entrave: não existe dispositivo legal que 

                                             
611 CRISCUOLI, Giovanni. Op. cit., p. 564-565. Em tradução livre do autor: "valores de uma concepção 
solidarista da responsabilidade" significando "insensibilidade às modernas exigências da vida social e, sob o 
contexto comparatístico, claro isolamento do nosso direito...". 
612 Vide item 3.2.2, supra. 
613 DIAS, Daniel Pires de Novais. O duty to mitigate the loss no direito brasileiro e o encargo de evitar o 
próprio dano. Revista Forense. Rio de Janeiro: Forense, n. 413, 2011, p. 101-102. 
614 REALE, Miguel. Lições... Op. cit., p. 261-163 e PERLINGIERI, Pietro. Op. cit., p. 128. 
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estabeleça claramente tal ônus ou tal encargo ao credor. Simplesmente ter como 

pressuposta a exigência de mitigação, como resultado da incidência da pauta axiológica 

tantas vezes descrita ao longo do presente trabalho sem resposta adequada a questão do 

fundamento preciso para a incorporação da mitigação de danos ao ordenamento brasileiro. 

Em vista da ausência de regra específica prevendo a incidência mitigação de danos, cabe 

ao intérprete localizar na ordem jurídica o fundamento positivo que legitima essa 

incidência. Ele vem plasmado no art. 187 do Código Civil. 

 

  A atividade mitigadora reveste-se de juridicidade a partir da perspectiva da 

alteridade. Manifesta-se não na criação de um dever propriamente dito ou mesmo de um 

encargo. Opera mediante a valoração negativa da pretensão indenizatória deduzida pelo 

credor inerte, fulminando a eficácia do direito que fundamenta a pretensão na exata medida 

dos chamados danos evitáveis. Constitui, a partir da margem atribuída ao julgador para 

adequar as soluções jurídicas às situações concretas615, uma espécie de ilícito616 

caducificante, a tolher parcialmente a pretensão indenizatória. Em termos práticos, sua 

mecânica aproxima-se em tudo e por tudo àquela do funcionamento de um ônus ou 

encargo. 

 

  A possibilidade teórica de um ilícito total ou parcialmente caducificante, 

que leve à extinção de direitos ou pretensões de que seja titular o responsável pelo abuso, 

já foi prevista pela doutrina no âmbito da repressão ao abuso do direito, como reflexo da já 

citada margem atribuída ao julgador para encontrar a sanção adequada ao caso concreto. 

Confira-se: 

 

"Situado no art. 187 como uma das balizas ao exercício jurídico lícito, o 
princípio da boa-fé acaba por atuar como fator de conformação ao exercício de 
direito subjetivos ou de direitos formativos ora determinando a ineficácia, ora a 
eficácia apenas parcial, ora a eficácia indenizatória, ora apanhando, inclusive, 
hipótese de perda ou de 'paralisação' do direito subjetivo para além dos casos 
tradicionais de prescrição e decadência, nos casos de suppressio e surrectio. 
(...) 
Para pautar o exercício jurídico, paralelamente às hipóteses previstas 
pontualmente nas leis, doutrina e jurisprudência vêm construindo ao longo do 
tempo numerosas figuras, resultantes da conjugação entre uma conduta segundo 

                                             
615 Vide item 1.3.2 e item 1.7, supra. 
616 Por força do disposto no art. 187 do Código Civil. 



213 
 

 

à boa-fé (como norma de correção e de consideração aos legítimos interesses do 
alter) e outros princípios, vetores e características das variadas relações 
contratuais. 
(...) 
Essas figuras parcelares do exercício jurídico ilícito podem gerar eficácias 
indenizatórias, se houver danos e os demais pressupostos do dever de indenizar. 
Caso contrário, a eficácia será a de paralisar o exercício jurídico ou permitir o 
exercício de tutelas de remoção do ilícito."617 

 

  Oportuna, a esse respeito, a margem outorgada pelo legislador ao aplicador 

da lei, seja ele árbitro ou magistrado, para adequar o remédio a ser aplicado às 

peculiaridades do caso concreto, dotando a autoridade competente de ferramentas mais 

maleáveis do que somente o dever de indenizar ou a invalidação do ato questionado, que 

podem revelar-se inadequados ou impertinentes. A respeito dessa margem618, aplicada 

especificamente aos casos de abuso do direito, já se escreveu que "a teoria do abuso de 

direito (sic) ganhou autonomia e se aplica a todos os campos do direito, extravasando, 

pois, o campo da responsabilidade civil e gerando consequências outras que não apenas a 

obrigação de reparar, pecuniariamente, o prejuízo experimentado pela vítima"619. No 

mesmo sentido, em Portugal, a doutrina reconhece a possibilidade de outras sanções 

decorrerem do reconhecimento da abusividade do exercício de uma dada posição ou 

prerrogativa jurídica, como se pode colher do entendimento de Pedro Pais de Vasconcelos, 

para quem "as consequências do abuso do direito não se limitam à denegação da 

pretensão abusiva, à invalidade do acto abusivo e à responsabilidade civil dele emergente. 

Pode haver outras consequências que no caso sejam adequadas"620. 

 

  Por outro lado, esse mesmo arcabouço torna imperativa a possibilidade de o 

credor que efetivamente atuou para mitigar -- ou tentar mitigar -- os danos decorrentes do 

                                             
617 MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé no direito privado: critérios... Op. cit., p. 610; 613. No mesmo 
sentido PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado... Op. cit., t. II, p. 441;  BRAGA NETTO, 
Felipe Peixoto. Codificação... Op. cit., p. 358. 
618 De resto já explicitada quando do estudo das cláusulas gerais, conforme item 1.3.2, supra. 
619 GONÇALVES, Carlos Roberto. Comentários ao Código Civil (do direito das obrigações): art. 927 a 965. 
São Paulo:  Saraiva, 2003, p. 295. Vide, no mesmo sentido: MARTINS-COSTA, Judith. Cláusula gerais: um 
ensaio... Op. cit., p. 1.000; MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé no direito privado: critérios... Op.  cit., p. 
582 e 610; ASCENSÃO, José de Oliveira. A desconstrução do abuso do direito. In: DELGADO, Mário Luiz, 
ALVES, Jones Figueirêdo. Questões controvertidas no direito das obrigações e dos contratos. Série grandes 
temas de direito privado, v. 4. São Paulo: Método, 2005, p. 51; FERNANDES, Luís A. Carvalho. Teoria 
geral do direito civil. Fontes, conteúdo e garantia da relação jurídica. 5. ed. Lisboa: Universidade Católica 
Editora, 2014, v. II, p. 633-634; LOPES, Christian Sahb Batista. Op. cit., p. 173. 
620 VASCONCELOS, Pedro Pais de. Op. cit., p. 277. 
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inadimplemento imputável ao credor ser indenizado pelas despesas razoavelmente 

incorridas na atividade de mitigação. Não faria sentido algum e jogaria o ordenamento 

jurídico para o atoleiro da incoerência fomentar a conduta mitigadora do credor, impondo-

lhe o sacrifício da pretensão indenizatória no caso de assim não agir e, ao mesmo tempo, 

proibir que o credor seja indenizado por despesas havidas para a tutela mais eficiente do 

direito das partes. 

 

  Em suma, a omissão do credor não constitui, por si só, ato ilícito, senão que 

compõe um complexo maior, a partir do inadimplemento imputável ao devedor, passando 

pela inércia do credor e cujo ponto culminante reside na operação da ineficácia parcial da 

pretensão indenizatória deduzida pelo credor em face do devedor, resultante da operação 

de uma forma específica de tu quoque, mediante mecânica semelhante àquela aplicável ao 

encargo. 

 

3.3.1. O RECURSO À BOA-FÉ OBJETIVA E À SUA FUNÇÃO CORRETIVA. NECESSÁRIA 

EXPLICAÇÃO 

 

  Cumpre, ainda, mencionar a existência, na doutrina brasileira, de 

respeitáveis posições de autores que, à primeira vista, parecem divergir daquela adotada 

neste trabalho, embora tais divergências sejam menos substanciais do que possam parecer. 

Após uma análise mais demorada, demonstram pontos de contato com o entendimento 

articulado neste trabalho. 

 

  Para Christian Sahb Batista Lopes, autor de obra específica sobre o tema621, 

a mitigação de danos encontraria fundamento no ordenamento jurídico brasileiro na 

cláusula geral da boa-fé objetiva622. Segundo o citado autor, a repressão ao abuso do direito 

serviria apenas e tão-somente como confirmação da boa-fé como fundamento da mitigação 

de danos, eis que somente quando assentada na boa-fé é que a noção de abuso do direito 

seria pertinente para a doutrina da mitigação. Confira-se: 

 
                                             
621 LOPES, Christian Sahb Batista. Op. cit., passim. 
622 Idem, ibidem,  p. 149-166. 
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"Contudo, a teoria do abuso do direito não deve ser vista como um fundamento 
a mais, mas apenas como ratificação da conclusão a que se chegou 
anteriormente que a norma de mitigação tem seu fundamento na boa-fé, pois 
apenas quando a teoria do abuso do direito se assenta nessa noção é que terá 
contato com a evitabilidade."623 

 

  O fato de a boa-fé objetiva constituir um fundamento possível para a 

mitigação de danos -- como de fato se admite neste trabalho624 -- não excluiria outros 

fundamentos eventualmente distintos para justificar e dar sustentação jurídica à doutrina 

em questão. A esse respeito, Michael Walzer lembra que "a justiça é uma construção 

humana e é duvidoso que só haja uma maneira de a atingir"625. No mesmo sentido, 

Menezes Cordeiro anota que "apelar à boa-fé implica sempre uma ponderação material da 

solução existente na sua globalidade. Isso não impede que a boa-fé seja usada para 

(re)confirmar decisões assentes noutros institutos: trata-se duma sindicância salutar do 

sistema sobre o problema. ela não enfraquece a boa-fé; pelo contrário"626. 

 

  Mas, para além disso, fato é que a boa-fé objetiva constitui tanto 

fundamento quanto uma das causas de incidência da regra de repressão ao abuso do direito 

ou, se se preferir, das instâncias de controle do exercício inadmissível das posições 

jurídicas. Com efeito, a boa-fé objetiva concentra a constelação de vetores cardeais do 

sistema que a vedação ao abuso do direito foi concebida para tutelar. Pode-se, então, dizer 

que constitui uma dimensão exterior do abuso do direito. E ademais dessa dimensão, 

encontra-se também em seu núcleo, como uma das causas de atuação da cláusula geral em 

questão. A boa-fé objetiva constitui, portanto, fundamento e hipótese de incidência da 

cláusula geral de vedação ao abuso do direito. Menezes Cordeiro parece sustentar essa 

linha de ideias, ao escrever: 

 

"Digamos que o sistema, no seu conjunto, tem exigências periféricas que se 
projetam no interior dos direitos subjetivos, em certas circunstâncias. E é o 
desrespeito por essas exigências que dá azo ao abuso do direito. (...) No Direito 
português, a base jurídico-positiva do abuso do direito reside no art. 334º e, 
dentro deste, na boa-fé. (...) A boa-fé, em homenagem a uma tradição 
bimilenária, exprime os valores fundamentais do sistema. Trata-se de uma visão 

                                             
623 Idem, ibidem, p. 171. 
624 Vide item 3.3 supra. 
625 WALZER, Michael. As esferas da justiça: em defesa do pluralismo e da igualdade. Lisboa: Editorial 
Presença, 1999), apud SCHREIBER, Anderson. A proibição... Op. cit., p. 170. 
626 MENEZES CORDEIRO, António. Litigância... Op. cit., p. 135. 
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que, aplicada ao abuso do direito, dá precisamente a imagem propugnada. 
Dizer que, no exercício dos direitos, se deve respeitar a boa-fé, equivale a 
exprimir a ideia de que, nesse exercício, se devem observar os vetores 
fundamentais do próprio sistema que atribui os direitos em causa."627 

 

  Assim, se bem é verdade que a noção de boa-fé constitui o elo entre a 

repressão ao abuso do direito e a mitigação de danos, por outro lado, disso não se extrai o 

caráter subsidiário da doutrina do abuso do direito. Isso porque, como nota o próprio autor, 

a boa-fé é justamente uma das hipóteses em que o legislador pátrio previu expressamente a 

atuação da regra repressiva do art. 187 do Código Civil, que veicula a cláusula geral da 

boa-fé objetiva que, por sua vez, possui não só em seu núcleo, mas também como 

fundamento, a boa-fé objetiva. 

 

  De maneira que encontrar o fundamento da mitigação de danos na repressão 

ao abuso do direito não difere, em termos substanciais, de concluir pela localização de dito 

fundamento na boa-fé objetiva, ratificado pela noção de abuso do direito especificamente 

no que tange à boa-fé, como prevista no núcleo do art. 187 do Código Civil. Ambos os 

fundamentos constituem dimensões de um mesmo princípio jurídico.  

 

  Mas, embora não exista uma distinção substancial, acredita-se tecnicamente 

mais adequado o recurso ao abuso do direito como solução mais rigorosa para a questão da 

mitigação. Isto porque a repressão do comportamento que contraria os vetores cardeais do 

sistema e, portanto, a própria boa-fé objetiva, vem manifestada pela via repressiva da 

cláusula geral de vedação ao abuso do direito, inserta no art. 187 do Código Civil. É dizer, 

sempre e quando se pretenda, no âmbito do ordenamento jurídico brasileiro, invocar a 

correção de comportamentos inadmissíveis com fulcro na boa-fé objetiva, cabe fazê-lo por 

meio do abuso do direito e da cláusula geral que impõe a sua repressão. Daí a preferência 

por localizar o fundamento da mitigação de danos no abuso do direito. 

 

  Endereçar essa distinção acaba por chamar a atenção a outro trabalho de 

qualidade integralmente dedicado à mitigação de danos na perspectivado direito pátrio, 

embora com farta indicação da influência do direito comparado. Trata-se da obra 

                                             
627 MENEZES CORDEIRO, António. Litigância... Op. cit., p. 127; 131-132. 
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monográfica de Gustavo Santos Kulesza628. Nela, o autor filia-se à tese de que a mitigação 

de danos no direito brasileiro estaria fundada na boa-fé objetiva, caracterizando-se como 

ônus629. Pode-se dizer que, em ambas as assertivas, há certo grau de aderência àquilo que 

se articula no presente trabalho630. 

 

  Contudo, ao contrário do que faz Christian Sahb Batista Lopes, Gustavo 

Santos Kulesza rejeita a coexistência entre boa-fé objetiva e repressão ao abuso do direito 

como fundamento da mitigação de danos no direito pátrio. Segundo este autor, o abuso do 

direito pressupõe a existência de "uma situação jurídica ativa (essencialmente um direito) 

que possa ser exercida de forma abusiva"631, ao passo que "a mitigação de danos 

pressupõe justamente o oposto: não há permissão, mas sim, dever (rectius: ônus) do 

credor de mitigar seu prejuízo, de modo que sua inércia implica sanção"632. Em segundo 

lugar, "o abuso do direito configura ato ilícito (CCbr., art. 187). E, nos termos do art. 927 

do Código Civil brasileiro, 'aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo. Nessa esteira, se a ausência de mitigação de danos 

fosse considerada abuso de direito, o credor estaria obrigado a indenizar o devedor 

inadimplente"633. 

 

  Em ambas as questões suscitadas, o que se verifica é uma distinção derivada 

da divergente apreensão da doutrina da vedação ao abuso do direito no direito brasileiro. A 

posição sustentada pelo autor, coerente com a sua visão restritiva a respeito da doutrina do 

abuso do direito, não coaduna com a concepção sustentada neste trabalho, onde se adotam 

uma visão mais ampla da citada doutrina e uma leitura mais ampla do citado art. 187 do 

Código Civil, tido, inclusive, apenas como manifestação do direito positivo de um 

princípio de aplicação geral, mas não sua fonte exclusiva e exauriente. 

 

                                             
628 KULESZA, Gustavo Santos. Princípio da mitigação de danos: evolução no direito contratual. Curitiba: 
Juruá, 2015, passim. 
629 Idem, ibidem, p. 220-222. Destaque no original. 
630 Vide item 3.3 supra. 
631 KULESZA, Gustavo Santos. Op. cit., p. 217. 
632 Idem, ibidem. 
633 Idem, ibidem. 
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  Na visão de Gustavo Santos Kulesza, o abuso do direito pressuporia, 

essencialmente, um direito a ser exercido, ao passo que, na mitigação, existe apenas um 

ônus por parte do credor. Duas objeções devem ser colocadas ante tal afirmação. Em 

primeiro lugar, o fato de que, tal como aqui concebida, a teoria do abuso do direito não 

pressupõe a existência de um direito subjetivo a ser exercido. Pelo contrário, tem aplicação 

sempre e quando exista qualquer interesse, pretensão, posição, situação, faculdade ou 

prerrogativa que autorize o exercício por outrem. Aliás, como coloca Menezes Cordeiro, 

falar em abuso do direito trás consigo uma inegável força expressiva, não assim valor 

científico, dado que, a rigor, não existe nem abuso, nem necessariamente direito634. 

Exercício compreende a concretização, por uma pessoa, de uma situação ativa ou passiva, 

a qual seja fruto de atribuição pelo ordenamento jurídico635. E, nesse sentido, a omissão do 

credor quando possível a adoção de medidas mitigadoras na medida do razoável, pode 

constituir um abuso da prerrogativa de não agir (non facere). Em segundo lugar, tal como 

aqui concebida, a abusividade que fundamenta a mitigação de danos manifesta-se não 

apenas na omissão do credor, mas também e principalmente na sua ação, isto é, no deduzir 

pretensão indenizatória almejando o recebimento de indenização integral dos danos, a 

despeito de sua omissão. Não há dúvida de que tal pretensão, dimensão dinâmica do direito 

à indenização, é passível de exercício inadmissível ou, em uma palavra, de abuso. 

 

  O fundamento teórico para o exercício da função corretiva da boa-fé 

objetiva para bloquear o exercício de pretensão contrária à boa-fé foi ventilado, inclusive, 

pelo próprio autor, em sua já citada e qualificada obra, quando invoca o efeito corretivo da 

boa-fé636. Tal referência é oportuna uma vez que, partindo da já mencionada relação 

                                             
634 MENEZES CORDEIRO, António. Litigância... Op. cit., p. 75. No mesmo sentido: "Expressa usualmente 
em outros sistemas jurídicos, bem como na majoritária doutrina pela tradicional fórmula 'abuso do direito' 
(alguns autores inclusive repelindo tratar-se de hipótese de ilicitude'), tal ilicitude não se limita ao 'abuso' 
(como uso desmedido de um direito ou poder) nem está reduzida, necessariamente, ao exercício de um direito 
subjetivo em sentido estrito. Refere-se, antes, a uma 'atuação humana estritamente conforme com as normas 
imediatamente aplicáveis, entretanto que, tudo visto, se apresenta ilícita por contrariedade ao sistema, na sua 
globalidade', por atingir manifestamente vetores tidos por fundamentais à ordem jurídica, como, 
designadamente, nas relações obrigacionais, a lealdade, a confiança, a finalidade e a utilidade." (MARTINS-
COSTA, Judith. A boa-fé no direito privado: critérios... Op. cit., p. 611-612). 
635 MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé no direito privado: critérios... Op. cit., p. 609. Ou, ainda: "Para 
abarcar todas estas situações fala-se em prerrogativas privadas, conceito significativamente amplo para 
abranger também o direito subjectivo." (FERNANDES, Luís A. Carvalho. Op. cit., p. 631). 
636 "A concepção da mitigação de danos como um ônus está em consonância com sua fundamentação jurídica 
na boa-fé objetiva. Entende-se que um dos efeitos da violação da boa-fé é justamente impedir que a parte se 
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umbilical entre boa-fé e abuso do direito, basta agora apenas reforçar a noção de que este 

constitui o veículo pelo qual se manifesta a função corretiva daquela. Em outras palavras, a 

boa-fé objetiva possui função corretiva (dimensão estática), a qual se movimenta por meio 

da cláusula geral de repressão ao abuso do direito (dimensão dinâmica). 

 

  Essa relação já vinha admitida por Menezes Cordeiro, para quem "o abuso 

de direito e a boa-fé a ele subjacente representam, assim, sempre uma válvula do sistema: 

permitem corrigir soluções que, de outro modo, se apresentariam contrárias a vetores 

elementares"637. Contudo, Judith Martins-Costa ilustra o aprofundamento desse vínculo 

especificamente no que tange à função corretiva da boa-fé objetiva, ao escrever: 

 

"Servindo a boa-fé, primariamente, para direcionar condutas no tráfico social, a 
sua mais prestante função será a corretora das condutas no momento do 
exercício de direitos, faculdades, pretensões, ações, exceções e ônus. (...) A 
função corretora se abre em suas distintas vertentes: a boa-fé auxilia a corrigir 
o exercício jurídico, direcionando-o e ajustando-o à licitude (Código Civil, art. 
187, a contrario); e pauta a correção do próprio conteúdo contratual, nas 
hipóteses de abusividade e de desequilíbrio contratual, neste último caso 
atuando por meio de institutos específicos. 
A mais vasta e relevante, coerente à qualificação geral da boa-fé como instituto 
jurídico, é a função corretora do exercício jurídico para impedir o exercício 
manifestamente desleal, incoerente, imoderado ou irregular de direitos 
subjetivos, formativos, faculdades e posições jurídicas. Trata-se da sua 
incidência no momento dinâmico, abrangendo todas as fases da relação 
obrigacional."638 

 

  Quanto à segunda questão, novamente a divergência deriva não da 

discordância quanto a um mesmo ponto dentro da doutrina da mitigação de danos. Antes, 

localiza-se na diferença de amplitude atribuída à cláusula geral de repressão ao abuso do 

direito. A posição do autor ora comentado é coerente com sua concepção restritiva. Em seu 

sentir, a ilicitude derivada do abuso deflagraria como único remédio o surgimento do 

direito a indenização por perdas e danos, daí decorrendo sua inaplicabilidade ao caso da 

mitigação, em que não se cogita imputar ao credor omisso um dever de indenizar o 

devedor inadimplente. Ocorre que, na forma aqui concebida, o art. 187 do Código Civil -- 

                                                                                                                                       
valha de um direito que estaria legitimada a exercer se tivesse agido de acordo com a boa-fé. Trata-se do 
efeito corretivo da boa-fé, que impede o exercício de pretensões contrárias ao padrão de comportamento 
esperado do contratante de boa-fé." (KULESZA, Gustavo Santos. Op. cit., p. 222. Destaque no original). 
637 CORDEIRO, Antônio Menezes de. Litigância... Op. cit., p. 119. 
638 MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé no direito privado: critérios... Op. cit., p. 571. 
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e em geral a cláusula de repressão ao abuso do direito -- constitui cláusula geral. Nesse 

sentido, conforme vasta doutrina, vem dotada de amplitude semântica tanto em seu 

antecedente quanto no seu consequente. Quer isso dizer que, ao passo em que seu tecido 

normativo propositalmente vago mostra-se capaz de encampar uma série indeterminada e 

crescente de situações de fato, essa mesma vagueza outorga ao seu aplicador uma riqueza 

de instrumentos para encontrar a solução ótima reclamada pelo caso concreto, de forma a 

buscar o resultado mais justo e equânime639. 

 

  É possível identificar no entendimento ora sob análise a influência da visão 

clássica do direito brasileiro, de identificação entre ato ilícito e responsabilidade civil. 

Motivada mesmo pela letra do Código Civil, que desde o art. 159640 do Código de 1916, 

em texto repisado no art. 927641 do Código vigente associa ilicitude e reparação civil, tal 

identificação vem sendo criticada pela doutrina, por implicar a equiparação da figura do 

ato ilícito à de um dos seus possíveis efeitos (ou eficácias), justamente a geração do dever 

de indenizar. 

 

  De fato, já se afirmou, a esse respeito, a existência de "ilícitos civis que não 

produzem, como eficácia, o dever de indenizar"642. E, portanto, que "nada, nestes termos, 

autoriza uma abordagem conjunta e monolítica, que obscureça as diferenças significativas 

existentes"643. Donde, associação entre ato ilícito e responsabilidade civil possui um efeito 

injustificadamente reducionista, que ignora a existência de, ao menos, uma tripartição entre 

ilícito invalidante, ilícito caducificante e ilícito indenizativo644. Ignora a advertência de 

Pontes de Miranda, de que sói ocorrer de a consequência do fato jurídico em cujo suporte 

fático residir a contrariedade ao direito não constituir o restabelecimento pecuniário, 

                                             
639 MARTINS-COSTA, Judith. Cláusula gerais: um ensaio... Op. cit., p. 1.000; MARTINS-COSTA, Judith. 
A boa-fé no direito privado: critérios... Op. cit., p. 582 e 610; ASCENSÃO, José de Oliveira. A 
desconstrução... Op. cit., p. 51; LOPES, Christian Sahb Batista. Op. cit., p. 173; FERNANDES, Luís A. 
Carvalho. Op. cit., p. 633-634; VASCONCELOS, Pedro Pais de. Op. cit., p. 277; GONÇALVES, Carlos 
Roberto. Op. cit., p. 295. Vide, a respeito, item 1.3.2 supra. 
640 "Art. 159. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito, ou 
causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano". 
641 "Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo." 
642 BRAGA NETTO, Felipe Peixoto. Op. cit., p. 358. 
643Idem, ibidem. 
644 NERY JR., Nelson. Oferta contratual mediante anúncios publicitários. In: Soluções práticas de direito, v. 
4, set/2014. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 71. 
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podendo, em alguns casos, certamente não poucos, haver como consequência a caducidade 

ou mesmo o nascimento de algum direito formativo645. 

 

  Não existe fundamento teórico para dispensar tratamento indistinto à 

ilicitude civil e à responsabilidade civil. Embora, em geral, do ato ilícito civil decorra o 

dever de indenizar, tal consequência não é necessária nem mesmo condicionante à 

configuração do ilícito646, dado que o conceito de ilicitude exige a contrariedade ao direito 

em sua acepção objetiva, ou seja, uma ofensa à norma jurídica como preceito de 

conduta647. Esse modelo restritivo e quase claustrofóbico, não permite explicar 

confortavelmente casos de responsabilidade civil por ato lícito nem casos de ilicitude sem 

dano indenizável, a exigir formas não ressarcitórias de tutela, como as tutelas de remoção 

do ilícito ou tutelas específicas, tão fomentadas pelo legislador processual civil648. 

 

  Nesses termos, a interpretação do art. 927 do Código Civil deve 

necessariamente passar por uma releitura, de modo a acomodar o tratamento do ato ilícito 

como realmente normatizado. De fato, há ilícitos caducificantes, por exemplo, previstos 

expressamente no próprio Código Civil, como é o caso das hipóteses de perda do poder 

parental estipuladas no art. 1.638649. Insistir numa leitura restritiva do art. 927, como fonte 

estatuidora de uma associação rígida e livre de exceções entre ato ilícito e responsabilidade 

civil equivaleria a ignorar voluntariamente contradições dentro de um mesmo diploma, o 

que adquire maior gravidade quando se tem presente que um de seus princípios 

norteadores (ou sobreprincípios) é o da operabilidade. 

 

  Identificada essa realidade, é mister admitir que a associação estipulada no 

art. 927 do Código Civil não é exaustiva nem rígida. Pelo contrário. Fica claro, a esta 

altura, que, segundo a dicção legal, aquele que causar dano a outrem, atendidos os 

                                             
645 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado... Op. cit., t. II, p. 441. 
646 BRAGA NETTO, Felipe Peixoto. Op. cit., p. 359. 
647 NERY JR., Nelson. Op. cit., p. 70. 
648 MARTINS-COSTA, Judith. Os avatares... Op. cit., p. 521. 
649 "Art. 1.638. Perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que: 
I - castigar imoderadamente o filho; 
II - deixar o filho em abandono; 
III - praticar atos contrários à moral e aos bons costumes; 
IV - incidir, reiteradamente, nas faltas previstas no artigo antecedente." 
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requisitos legais, fica obrigado a reparar esse dano. Contudo, não é só isso. O dever de 

reparação civil -- in naturam ou in pecunia -- surgirá sempre e quando houver dano. 

Contudo, casos haverá em que outros tipos de tutela serão adequados -- ou mesmo 

impositivos -- para melhor solucionar o caso concreto. Em termos gerais, pode-se 

aprioristicamente citar os já mencionados casos da caducidade e da invalidade, além dos 

casos do já decantado ilícito indenizativo. 

 

  Em razão do quanto exposto no presente tópico, reputa-se correto o 

pareamento das figuras da boa-fé objetiva e do abuso do direito, este como manifestação 

dinâmica da função corretiva daquela e, portanto, com proeminência quando se trata de 

controle da inadmissibilidade do exercício jurídico, como ocorre no tema ora versado. 

Reputa-se, ademais, desnecessário atribuir ao abuso do direito papel subsidiário ou de mera 

ratificação. Por fim, reforça-se o entendimento de que o abuso do direito constitui 

fundamento mais do que adequado para justificar a mitigação de danos, considerando-se 

injustificadas as críticas feitas a tal entendimento. 
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4. PERFIL DOGMÁTICO DA MITIGAÇÃO DO DANO 

CONTRATUAL 

 

 

 Estabelecida a relevância jurídica da mitigação, pelo credor, dos danos 

experimentados pelo devedor inadimplente em razão do inadimplemento de uma obrigação 

contratual, cumpre estabelecer exatamente quais seriam o conceito e a natureza jurídica da 

mitigação de danos, bem como o conteúdo e os requisitos dessa exigência. 

 

 Trata-se de tarefa imprescindível para dar operabilidade à questão da 

mitigação e permitir ao intérprete um guia seguro, tanto quanto possível, para a sua 

aplicação, evitando desvios, tanto restritivos quanto ampliativos, como se tem visto na 

jurisprudência pátria, onde se veem exemplos de aplicação da mitigação de danos até 

mesmo na área penal650. 

                                             
650 "PENAL. HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRÉVIO MANDAMUS DENEGADO. 
PRESENTE WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INVIABILIDADE. VIA 
INADEQUADA. REGISTRO CIVIL EM DUPLICIDADE. NASCIMENTO ALEGADO EM DOIS PAÍSES 
DIVERSOS. BUSCA DA DUPLA CIDADANIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. 
INOCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CONHECIMENTO POSTERIOR DA 
INDEVIDA CONDUTA. CONSEQUENTE INGRESSO DE AÇÃO ANULATÓRIA PELOS ACUSADOS. 
BOA-FÉ. DUTY TO MITIGATE THE LOSS. AÇÃO PENAL. AFETAÇÃO AO BEM JURÍDICO 
TUTELADO. NÃO INCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA OFENSIVIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. 
OCORRÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 
1. É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de 
cognição da garantia constitucional e em louvor à lógica do sistema recursal. In casu, foi impetrada 
indevidamente a ordem como substitutiva de recurso ordinário. 
2. Os pacientes registraram em duplicidade o nascimento do filho, em países diversos, crendo que com a 
conduta regularizariam a dupla cidadania do seu rebento, sendo que, ao serem posteriormente informados do 
caráter indevido do ato, ingressaram com uma ação anulatória de registro civil para regularizar a situação, o 
que trouxe ao conhecimento do órgão ministerial a quaestio e motivou a exordial acusatória. 
3. Não há falar em extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição, eis que inexistiu decurso 
temporal superior ao previsto em lei, pois o termo inicial para a contagem do prazo é o dia em que o fato se 
tornou conhecido, nos termos do art. 111, inciso IV, do Código Penal. 
4. De se invocar, no caso, o cânone da boa-fé objetiva, que ecoa por todo o ordenamento jurídico, não se 
esgotando no campo do Direito Privado, no qual, originariamente, deita raízes; destacando-se, dentre os seus 
subprincípios, o duty to mitigate the loss. 
5. Na espécie, existe manifesta ilegalidade, visto que somente se trouxe a lume o imbróglio após o ingresso 
da ação anulatória pelos pacientes para regularizar a situação, em franca atitude de mitigar, dentro do 
empenho possível e razoável, o evento danoso - duty to mitigate the loss. 
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 Neste capítulo, ademais, são abordados os efeitos gerados pela incidência da 

regra de mitigação de danos, em especial os efeitos da não mitigação pelo credor e os 

efeitos da invocação da defesa, pela parte demandada, de que o credor deixou de mitigar 

danos passíveis de mitigação por meio de medidas razoáveis. 

 

 Existem, ainda, outras características da exigência de mitigação no direito 

brasileiro, que passam a ser esmiuçadas. 

 

 4.1. CONCEITO E NATUREZA JURÍDICA DA MITIGAÇÃO DE DANOS

 

  Como adiantado, deve-se iniciar este tópico buscando uma aproximação 

conceitual àquilo em que consiste a mitigação de danos, determinando a natureza jurídica 

das regras por meio das quais ocorre a sua inserção no ordenamento brasileiro. Essa 

determinação afigura-se fundamental para propiciar o adequado delineamento do perfil 

dogmático aplicável, em especial seus requisitos e efeitos. 

 

4.1.1. A DIFÍCIL TAREFA DE CONCEITUAR A MITIGAÇÃO DE DANOS NO DIREITO 

BRASILEIRO 

 

  Não existe tarefa fácil, na ciência do direito, quando se trata de estabelecer 

conceitos. Toda e qualquer definição implica a realização de escolhas e, portanto, uma 

valoração superior de certos elementos em detrimentos de outros, tidos como contingentes 

ou menos importantes. Por isso, o trabalho de elaboração de conceitos traz consigo quase 

que uma inevitabilidade de críticas, além dos riscos inerentes a qualquer iniciativa de 

traçado de limites definitivos numa ciência caracterizada pela fluidez de seu substrato 

maior, qual seja, a linguagem. 

                                                                                                                                       
6. Acura-se dos autos a ausência da afetação do bem jurídico tutelado, fé pública, ensejando, portanto, a 
atipicidade da conduta dos pacientes, em atenção ao princípio da ofensividade. 
7. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de, reconhecendo a atipicidade da 
conduta, trancar a ação penal. 
(Superior Tribunal de Justiça, HC 266.426/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, j. 
7.5.2013, DJe 14.5.2013) 
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  Nada obstante, cabe a esta altura estabelecer que a doutrina da mitigação de 

danos consiste no estudo dos efeitos da conduta do credor para a conformação final da 

indenização a ser paga pelo devedor inadimplente ao credor, contemplando três vertentes 

distintas, a saber: (i) o credor não fará jus ao ressarcimento dos danos que poderia ter 

evitado por meio da adoção de medidas razoáveis que estavam ao seu alcance, à luz do 

caso concreto; (ii) as despesas razoáveis suportadas pelo credor com a adoção de medidas 

de mitigação de danos decorrentes do inadimplemento à contraparte são por esta 

indenizáveis, independentemente do sucesso da mitigação; e (iii) adotadas as medidas de 

mitigação pelo credor, este fará jus à indenização apenas pelos danos efetivamente 

suportados, ainda que as medidas adotadas tenham excedido àquilo que dele seria exigido 

em condições ordinárias. 

 

  A exigência da mitigação corporifica uma regra que pode ser dividida em 

três vertentes, das quais a primeira captura a real essência da mitigação de danos, sendo 

também a carecedora de maior atenção no direito pátrio. Isso porque as demais apresentam 

respaldo facilmente identificável no ordenamento, pois configuram mera aplicação do 

princípio da reparação integral, amoldando-se à disciplina do dano indenizável como 

delineada pela normativa de regência. Afinal, dano evitado não é dano, assim como 

despesa para contenção do dano integra o quantum debeatur651. Resta, portanto, voltar a 

atenção à questão nuclear, definindo no que consistiria a primeira dessas vertentes da 

mitigação. 

 

  Pois bem. O credor que, podendo, não age para mitigar os danos decorrentes 

do inadimplemento imputável ao devedor (sua contraparte num dado contrato), mediante a 

adoção de medidas existentes, disponíveis e que, à luz da situação concreta -- considerando 

as características das partes e as circunstâncias do inadimplemento -- forem consideradas 

razoáveis, vindo posteriormente a pleitear indenização pela integralidade dos danos 

sofridos, inclusive aqueles que poderia haver evitado, abusa do seu direito, cometendo ato 

ilícito complexo de natureza objetiva.  

                                             
651 PONTES DE MIRANDA. Francisco Cavalcanti. Tratado... Op. cit., t. XXII, p. 312. 
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  Deve-se destacar que a inatividade do credor inerte, por si só, não constitui 

um ato ilícito. Tal se dá pelo simples fato de que não existe, tecnicamente, um dever 

jurídico específico de agir, condição necessária para a atribuição da carga da ilicitude à 

omissão configurada. Como lembra Francisco Amaral, "o comportamento do agente pode 

consistir também em omissão, que será causa jurídica do dano se houver dever de agir, de 

praticar o ato omitido, como, por exemplo, no caso do ascendente que deixa de alimentar 

o descendente pelo qual é responsável".652 Não por outro motivo, rejeitou-se a tese de que 

o dever de mitigação tantas vezes referido na doutrina, inclusive no common law, 

constituiria um dever propriamente dito, na acepção técnica do termo653.  

 

  De ser assim, a falha do credor em mitigar os danos decorrentes do 

inadimplemento imputável ao devedor constituiria ato ilícito e ensejaria toda uma sorte de 

remédios, em especial a tutela inibitória e a responsabilidade civil. Entretanto, tal não se dá 

em razão da não atenção à mitigação de danos, cuja consequência fica essencialmente 

limitada à caducidade parcial do direito à indenização, a fim de refletir a contribuição da 

inércia do credor à conformação dos danos. 

 

  A omissão constitui um comportamento inicial, o qual irá adquirir 

relevância jurídica porque e na medida em que confrontado com um comportamento 

posterior, qual seja, o agir do credor visando à obtenção de indenização integral pelos 

danos decorrentes do inadimplemento, inclusive a porção evitável. Como lembra Anderson 

Schreiber, a insuficiência do positivismo jurídico enseja comportamentos de repercussão 

fática e social não acompanhada pela repercussão jurídica. Esses comportamentos, de não 

ser pela operação de princípios, cláusulas gerais, conceitos jurídicos indeterminados, 

ficariam à margem da sindicância do ordenamento654. 

 

  Se bem não constitua por si só um ilícito, a inatividade acima mencionada 

constitui elemento de um conjunto maior, isto é, do suporte fático, o qual abrange o 

                                             
652 AMARAL, Francisco. Direito Civil... Op. cit., p. 553. No mesmo sentido, PONTES DE MIRANDA, 
Francisco Cavalcanti. Tratado... Op. cit., t. XXII, p. 277-278. 
653 Vide item 3.2.2, supra. 
654 SCHREIBER, Anderson. A proibição... Op. cit., p. 133-134. 
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inadimplemento imputável ao devedor, a omissão do credor quando possível a mitigação 

por meio de medidas razoáveis e, por fim, a dedução de pretensão indenizatória 

abrangendo porção evitável dos danos decorrentes do inadimplemento. A configuração do 

suporte fático, então, deságua na ilicitude objetiva decorrente da abusividade do exercício 

da posição jurídica. Daí o caráter complexo antes ressaltado do ato ilícito no qual se 

constitui aquele que leva a mitigação de danos a operar efeitos. 

 

  Somada à posterior dedução de pretensão indenizatória contemplando todos 

os danos, inclusive a fração dos danos que poderiam ter sido evitados por meio de medidas 

razoáveis disponíveis ao credor, a inatividade passa a integrar o ilícito complexo que faz 

decair parcialmente o fundamento da pretensão indenizatória. Antes disso, não se 

configura o atingimento do suporte fático deflagrador da incidência da regra de suporte da 

mitigação de danos. De fato, "A eficácia do fato jurídico só se produz, de regra, quando 

existe todo o seu suporte fáctico; quer dizer: quando convergem todos os elementos 

fácticos necessários"655. Inclusive, "Se o suporte fáctico é tal estrutura que se há de 

realizar em sequência discontínua (sic), cada elemento que se constitui é passo dado para 

se atingir o momento em que se produzirá a eficácia." 656 

 

  A ilicitude materializa-se, portanto, quando da manifestação da pretensão 

indenizatória sem o desconto dos danos evitáveis. Antes de tal momento, não se há falar 

em ilicitude, mas apenas em omissão potencialmente relevante. Há aí verdadeiro iter em 

direção à configuração da ilicitude aqui versada, vislumbrável apenas à distância, ainda 

não sacramentada ou aperfeiçoada. Por isso mesmo, não se pode dizer que, por estar em 

desacordo com a boa-fé objetiva, o solidarismo contratual, os sobreprincípios da 

socialidade e da eticidade, a função social do contrato e o princípio da atividade, a omissão 

do credor, já isoladamente considerada, poderia ser considerada um ato ilícito. Neste 

momento, a ilicitude existe apenas em potência. Afinal, na eventualidade de o credor 

omisso simplesmente aceitar que não fará jus à indenização integral e vier a pretender 

apenas reparação pelos danos inevitáveis, abusividade alguma contaminará a sua conduta. 

 

                                             
655 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado... Op. cit., t. V, p. 64. 
656 Idem, ibidem. 
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  Deve-se, então, investigar a eficácia dessa ilicitude, ou seja, qual o tipo de 

consequência deflagrada pela ilicitude identificada. A esse respeito, a doutrina indica que 

"O conceito de ilicitude, a bem da verdade, pertence ao campo da teoria geral do direito, 

sendo aplicável quer ao direito civil, penal ou mesmo administrativo. Conforme aponta a 

doutrina, haveria três espécies de ilícito. Existiriam o ilícito invalidante, o caducificante e 

o indenizativo." 657 Isto é, como já se afirmou anteriormente, não existe uma identidade 

entre ilicitude e responsabilidade civil. Pelo contrário, o conceito de ilicitude integra a 

teoria geral do direito, para o fim de significar a violação a um preceito específico de 

conduta.  

 

  Uma vez verificado o ilícito, várias podem ser as consequências. Como 

adverte Pontes de Miranda, "regra jurídica tem todo poder no tocante aos efeitos 

jurídicos"658. Nessa esteira, a doutrina identificou os três grandes grupos de eficácias da 

ilicitude acima identificados: invalidante, caducificante e indenizativa. Interessa ao 

presente trabalho o ilícito caducificante no qual "a prática do ato implica a perda de um 

direito que o agente possuía"659. Às vezes o ato jurídico que possui como suporte fático a 

contrariedade ao direito deixa de ter como o consequência o restabelecimento, seja in 

naturam, seja via reparação civil. Nesses casos, a consequência reside na caducidade, 

hipótese em que se configura o ilícito caducificante − ou no nascer de um direito formativo 

extintivo, como o de resolver o contrato660. 

 

  Os atos ilícitos cuja eficácia não consiste na responsabilidade civil, 

importando perda de direitos, pretensões, ações ou exceções são ditos atos ilícitos 

caducificantes, constituindo espécie de fatos precludentes. A eficácia de tais atos consiste 

em que direitos, pretensões, ações ou exceções caiam. A preclusão ou caducidade é efeito 

                                             
657 NERY JR., Nelson. Op. cit., p. 70-71. 
658 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 1. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2013, t. V, parte geral, p. 63. Afirma, ainda, o autor: "A regra jurídica e, com ela, o sistema 
jurídico determinam desde onde e até onde se opera a eficácia dos fatos jurídicos, qual a sua qualidade e qual 
a sua intensidade." (p. 63). 
659 NERY JR., Nelson. Op. cit., 71. 
660 "Às vezes, a consequência do fato jurídico, em cujo suporte fático há contrariedade a direito, não é o 
restabelecimento natural, nem o restabelecimento pelo valor. A consequência de alguns é a caducidade (ato 
ilícito caducificante); de outros, o nascer ao lesado direito formativo extintivo, como o de resolução (art. 
1.092, parágrafo único) e a pretensão ao desquite (art. 317)." PONTES DE MIRANDA, Francisco 
Cavalcanti. Tratado... Op. cit., t. II, p. 441. 
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de sua prática661. Ocorre a caducidade justamente quando algum direito, pretensão, ação ou 

exceção caem. A caducidade vem caracterizada pela perda do direito, da pretensão, da ação 

ou da exceção, em virtude de ato ou omissão do próprio titular, sem que seja elemento do 

suporte fático manifestação de vontade negocial ou de ato jurídico stricto sensu (do 

contrário, tratar-se-ia de renúncia ou desistência, ou derrelicção, ou perdão)662. 

 

  O fato de o credor atingido pelo inadimplemento imputável à contraparte 

permanecer omisso não impede a configuração da ilicitude aqui mencionada 

(caducificante), pois que a contrariedade a direito, considerada em sua autonomia com 

relação ao conceito ordinário de culpa, autoriza a geração das consequências inerentes à 

(não) mitigação dos danos. Pontes de Miranda escreve: 

 

"A culpa é inconfundível com a contrariedade a direito. Opera, no suporte 
fáctico (sic), como plus. Culpa tem quem atua, positivamente, ou negativamente, 
como causa evitável de algum dano, ou infração. Há, no conceito, implícita, a 
reprovação. (...) No direito, porém, o conceito de culpa é limitado à causação, 
no plano psíquico, de atos, positivos ou negativos, reprováveis. (...) Não há 
nenhum inconveniente em se empregar a expressão 'culpa' para aquêle (sic) que 
sofreu a conseqüência (sic) do ato, ou omissão: há culpa, e pode haver ou não 
haver, na espécie, contrariedade a direito, que algumas vêzes (sic) são 
necessárias, juntamente, nos suportes fácticos (art. 159), nem sempre aparecem 
juntos. Se certa conduta é necessária à aquisição, à conservação, ou ao 
exercício de direito, culpa há, se o interessado a omite; porém não há 
contrariedade a direito. (...) Às vezes, há contrariedade a direito, e então há 
ilícito, de ordinário ilícito caducificante (e.g. art. 395), e não simples preceito no 
próprio interesse'..."663 

 

  Por outro lado, justamente por não haver pré-exclusão ou pré-diminuição da 

responsabilidade, o devedor que alega a falha do credor vale-se de verdadeira exceção de 

natureza substancial e peremptória, eis que fundada em questão de mérito e tendente a 

extinguir, ainda que parcialmente, o pleito indenizatório. De fato, "o elemento comum à 

ilicitude é a contrariedade a direito, o qual, contudo, pode não existir, por alguma razão 

especial, que a lei adote, e então, ainda que os outros elementos se juntem, teremos − na 

                                             
661 Idem, ibidem,  p. 291. 
662 Idem, ibidem, p. 292-293. Para o autor, embora essa perda decorra de ato ilícito, a carga de contrariedade 
a direito seria variável: vai do máximo, que é a do ato ou omissão, em que a perda é conteúdo de pena, ou 
efeito anexo, até aquelas espécies em que o simples decorrer do tempo causa da caducidade (=preclusão). 
663 Idem ibidem, p. 324-325. 
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ocasião do ato mesmo − 'contrariedade a direito, menos contrariedade a direito, igual a 

zero."664. 

 

  A respeito do caráter substancial da exceção, já se teve a oportunidade de 

escrever que "as exceções são de rito ou processuais, quando buscam atacar a ação tal 

como proposta pelo autor, e substanciais, quando se fundam em razões afeitas ao mérito, 

de direito substancial ou material, sendo lastreadas por um direito do demandado 

contrário ao do demandante"665. E, mais adiante, afirmou-se que tais exceções "têm o 

mérito de atingir  direito do autor propriamente dito, com base em outro direito do 

demandado, que seja com aquele incompatível"666. Já quanto ao seu caráter peremptório, 

teve-se a oportunidade de afirmar que "a exceção peremptória tem o condão de anular 

definitivamente a ação. Por outro lado, a exceção pode ser dilatória, quando sofre os 

efeitos do tempo e, uma vez removido o obstáculo oposto à demanda, autoriza o 

demandante a pô-la novamente em marcha" 667. 

 

  Portanto, em resumo, o credor omisso atingido pelo inadimplemento 

imputável à contraparte que deduz pretensão indenizatória integral pratica ato abusivo, 

constituindo ilícito complexo de natureza objetiva e eficácia parcialmente caducificante, ao 

passo que o devedor inadimplente que pretenda ver reconhecida essa ilicitude deve 

veicular tal alegação mediante exceção de natureza substancial e peremptória. 

 

4.1.2. POSSIBILIDADE DE CONCILIAÇÃO ENTRE PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL E 

MITIGAÇÃO DE DANOS 

 

  Poder-se-ia arguir que, à míngua de previsão legislativa expressa 

encampando-o, o princípio da mitigação de danos não coadunaria com sistemas 

informados pelo princípio da reparação integral, como foi observado em França668. 

                                             
664 Idem, ibidem, p. 351. 
665 GAGLIARDI, Rafael Villar. Exceção de contrato não cumprido. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 8. 
666 Idem, ibidem. 
667 Idem, ibidem, p. 10. 
668 LE PAUTREMAT, Solène. Op. cit., p. 209. 
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Contudo, o acolhimento da mitigação de danos pelo ordenamento jurídico brasileiro não 

atenta contra o princípio da reparação integral.  

 

  O princípio da reparação integral dos danos informa o ordenamento 

brasileiro, sendo disso prova o conteúdo de diversos dispositivos do Código Civil, tais 

como os arts. 395669, 402670 e 403671. Enuncia esse princípio, ele mesmo decorrência do 

neminem laedere romano, que o agente causador de consequências negativas na esfera 

jurídica de terceiros (ou quem por ele responda) – consequências essas a que se dá o nome 

de perdas e danos fica sujeito a reparar integralmente o prejuízo da vítima. Deve dar-se a 

apuração dos danos indenizáveis da forma mais ampla possível. 

 

  Muito embora controverta a doutrina sobre a existência (ou não) de funções 

auxiliares exercidas pela responsabilidade civil672, não se discute a primazia absoluta da 

função reparadora. Segundo Paulo de Tarso Sanseverino,  

 

"a função mais característica do princípio da reparação integral é a 
compensatória, estabelecendo-se que a indenização em sentido amplo deve 
manter uma relação de equivalência, ainda que de forma aproximativa, com os 
danos sofridos pelo prejudicado. Busca assegurar ao lesado uma reparação que 
compense os prejuízos por ele suportados com o ato danoso"673.  

                                             
669 "Art. 395. Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos 
valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado. 
Parágrafo único. Se a prestação, devido à mora, se tornar inútil ao credor, este poderá enjeitá-la, e exigir a 
satisfação das perdas e danos." 
670 "Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidos ao credor 
abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar." 
671 "Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos 
efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual." 
672 Não se discute neste trabalho qual o entendimento correto acerca da(s) função(ões) exercidas pela 
responsabilidade civil. Além daquilo que foi objeto de ponderação no Capítulo 1 acima, basta apenas 
destacar que a responsabilidade civil exerce também inegável repressora − no sentido de reforço do caráter 
obrigatório das condutas prescritas pela norma jurídica, tenham estas origem legal ou negocial, embora seja 
controversa a sua intensidade. Uma ampla discussão a esse respeito exige, inclusive, a consideração de 
elementos extrajurídicos, em especial econômicos e sociológicos. Basta, aqui, apontar a existência de debate 
na doutrina e na jurisprudência, sobre as funções repressiva, pedagógica, e punitiva da reparação civil. A 
interessante discussão possui decorrências práticas, como ocorre com a valoração de danos morais, que será 
tanto maior quanto seja admitida uma função pedagógica e repressiva da responsabilidade civil. 
673 Princípio da reparação integral: indenização no Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 58. O autor 
cita, ainda, a existência de autores que identificam, ainda, uma função indenitária da responsabilidade civil, 
independente da função compensatória. Seu sentido seria aquele de estabelecer a medida dos danos efetivos 
como não apenas piso, mas também teto do montante da indenização. Contudo, o autor refuta a 
independência dessa função, a qual resta melhor acomodada como uma faceta do próprio princípio da 
reparação integral. (Op. cit., p. 58-59). Ademais, identifica a existência de uma função concretizadora da 
responsabilidade civil, a qual atenderia à "exigência de que a indenização corresponda, na medida do 
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 A responsabilidade civil cria um vínculo jurídico específico entre agente ou 

responsável e vítima, empenhando todo o patrimônio -- presente e futuro -- daquele, para 

satisfação da pretensão indenizatória deste (Código Civil, art. 391674, Lei n. 5.869/1973, 

art. 591675 e Lei n. 13.105/2015, art. 789676). Logo, tem como função primordial aquela de 

promover a satisfação do direito da vítima em ver reparado o dano677. 

 

  Não se concebe ordenamento no qual não se empreste a tutela jurídica ao 

ofendido para que veja reparados os danos sofridos e não se imponha ao ofensor ou 

responsável o correspondente dever de reparação. Conquanto seja possível vislumbrar 

intensidades distintas de tutela, implicando variações nos critérios de quantificação dos 

danos, caracterização das espécies de danos indenizáveis, hipóteses de responsabilidade 

sem culpa, critérios para exoneração da responsabilidade, relevância atribuída ao 

comportamento do ofendido etc., a existência do princípio da responsabilidade, como regra 

geral, constitui elemento fundante da organização social. 

 

  Contudo, daí não decorre necessária e automaticamente um caráter absoluto 

do princípio da reparação integral, no sentido de que a indenização deve sempre e 

inelutavelmente equivaler à totalidade do dano decorrente da conduta do agente causador. 

Aliás, aplicação do princípio da reparação integral levaria a situações que Geneviève 

Giney chamou de "enfer de severité" (inferno de severidade)678. O princípio em causa 

concretiza-se pelo seguinte enunciado: os danos devem, na medida do possível, 

corresponder ao montante efetivo do prejuízo sofrido pela vítima em decorrência da 

conduta do agente, observadas, contudo, as limitações, qualificações e exceções aplicáveis 

                                                                                                                                       
possível, aos prejuízos reais e efetivos sofridos pela vítima, o que deve ser objeto de avaliação concreta pelo 
juiz." (Op. cit., p. 76). 
674 "Art. 391. Pelo inadimplemento das obrigações respondem todos os bens do devedor." 
675 "Art. 591. O devedor responde, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes 
e futuros, salvo as restrições estabelecidas em lei." 
676 "Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas 
obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei." 
677 "Todo o acervo patrimonial do devedor constitui a garantia do credor, e responde pelo adimplemento. Não 
se restringe, portanto, o princípio da responsabilidade aos bens contemporâneos à constituição da obrigação. 
Aqueles que de futuro vierem a integrar o patrimônio aderem à garantia genérica." (PEREIRA, Caio Mário 
da Silva, Instituições de direito civil: obrigações. 22. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, vol. II, p. 312). 
678 VINEY, Geneviève. Traité de droit civil: Les obligations − la responsabilité, effets. Paris: L.G.D.J., 1988, 
p. 84. 
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à luz das circunstâncias de cada caso concreto. Assim, "muito embora se reconheça a 

importância do referido princípio, este não é absoluto, comportando temperamentos, 

primordialmente, na seara da responsabilidade contratual"679. 

 

  As limitações, qualificações e exceções mencionadas podem ser de distintas 

ordens. De um lado, podem ser normativas, aí compreendidas as limitações expressas e 

aquelas decorrentes da incidência de outros princípios e de normas vazadas por meio de 

cláusulas gerais. Podem, ainda, ostentar caráter negocial, quando originadas de negócios 

jurídicos e atos atribuíveis à autonomia privada das partes envolvidas. Essas diversas 

exceções, limitações e fatores de qualificação incidem para dar flexibilidade ao princípio 

da reparação integral, fazendo com que a determinação da indenização ocorra no montante 

mais próximo possível àquele dos danos sofridos pela vítima. 

 

  Como reconhece Paulo de Tarso Sanseverino, "o enunciado normativo do 

art. 944, caput, do CC/2002 expressa a exigência legal de que, na medida do possível, 'a 

indenização mede-se pela extensão do dano'"680. E, como visto oportunamente, a 

determinação de que algo ocorra na medida do possível ou desejável constitui 

característica própria da eficácia jurídico-normativa dos princípios de direito681. 

 

  O princípio da reparação integral informa o Direito Civil de diversos 

ordenamentos nos quais a mitigação de danos ou "duty to mitigate" mereceu acolhida em 

alguma medida. Este é o caso da Itália682, onde Giovanni Criscuoli anotou, a respeito da 

suposta contradição entre mitigação e reparação integral: 

 

"Che sussista la regola che il dannegiante deve rispondere di tutte le sue 
conseguenze non v'è dubbio; ma rimane da dimostrare che essa abbia valore 
assoluto: ecco perché il dovere di mitigazione, se, come a noi pare, sussiste, 
appresenta nella disciplina del risarcimento un principio cardine di valore pari 
a quello della regola nei cui confronti viene a porsi come limite. 
(...) 
L'idea che si voglia colpire il dannegiante evitandogli il vantaggio conseguente 
al comportamento di diligenza del dannegiato non può giocare contro la 

                                             
679 MORSELLO, Marco Fábio. Op. cit., p. 17. 
680 SANSEVERINO, Paulo de Tarso. Op. cit., p. 59. 
681 Vide item 1.3.3. 
682 Como se viu no item 2.2. 
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doverosità di tale comportamento perchè anche nel nostro sistema, como in 
quello inglese, il risarcimento non ha una funzione punitiva, ma essenzialmente 
reintegrativa e riparatoria."683 

 

  Analisando a problemática no contexto do direito francês, Le Pautremat, 

com razão, lembra que nem mesmo a santidade do princípio da reparação integral constitui 

obstáculo insuperável. O princípio da reparação não ostenta caráter absoluto. Vem 

relativizado por regras diversas regras, como a da causalidade, da concorrência de causas e 

da previsibilidade do dano684. 

 

  Ao contrário do que ocorre no direito francês, a previsibilidade do dano não 

foi referida no Código Civil como requisito para que o dano seja considerado indenizável. 

Contudo, como lembra Paulo de Tarso Sanseverino, ao passo que consagra o princípio da 

reparação integral, o Código Civil estabelece duas grandes restrições expressas685 -- além, 

é claro, daquelas já mencionadas -- quais sejam: a "cláusula geral de redução da 

indenização por excessiva desproporção entre a culpa e o dano"686 e a "redução da 

indenização na responsabilidade civil dos incapazes"687. 

 

  Ademais, admite-se a limitação ao princípio em questão pela própria 

autonomia das partes, o que se dá por diversos instrumentos, tais como a cláusula penal 

compensatória e a cláusula de limitação de responsabilidade688. Em ambos os casos, é da 

natureza da própria disposição contratual a possibilidade de uma porção do dano causado 

decorrente do inadimplemento contratual imputável à contraparte não ser reparado, caso 

supere o valor acordado pelas partes. 

                                             
683 CRISCUOLI, Giovanni. Op. cit., p. 564. No mesmo sentido, Solène Le Pautremat, na obra citada, adverte 
que a contraposição, pretendida por parte da doutrina e da jurisprudência, entre princípio da reparação 
integral e mitigação, revela um posicionamento que navega perigosamente perto de um ranço de vingança 
contra o agente causador do dano, ao passo que a vocação da reparação civil é eminentemente reparatória. 
(Op. cit., p. 213-214). 
684 LE PAUTREMAT, Solène  Op. cit., p. 213. 
685 SANSEVERINO, Paulo de Tarso. Op. cit., p. 80. 
686 "Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano. 
Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz 
reduzir, equitativamente, a indenização." 
687 "Art. 928. O incapaz responde pelos prejuízos que causar, se as pessoas por ele responsáveis não tiverem 
obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. 
Parágrafo único. A indenização prevista neste artigo, que deverá ser equitativa, não terá lugar se privar do 
necessário o incapaz ou as pessoas que dele dependem." 
688 SANSEVERINO, Paulo de Tarso, Op. cit., p. 213. 
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  Por fim, deve-se ter presente que à contradição aqui refutada opõe-se, ainda, 

a circunstância de a mitigação possuir fundamentos éticos, econômicos e também jurídicos 

que tornam o seu acatamento medida absolutamente coerente com a pauta axiológica 

ditada pela Constituição Federal e acolhida pelo Código Civil, pauta esta que privilegia o 

caráter reparatório da responsabilidade civil contratual e repudia qualquer ranço punitivo 

em desfavor da parte de cujo inadimplemento decorram danos à contraparte. 

 

  Bem de ver o caráter não absoluto – aliás, longe disso -- do princípio da 

reparação integral dos danos, o qual, portanto, não constitui óbice ao acolhimento da 

mitigação de danos pelo ordenamento brasileiro. 

 

4.1.3. MITIGAÇÃO DO DANO, NEXO CAUSAL E CONCORRÊNCIA DE CAUSAS 

 

  A mitigação do dano é tratada em vários ordenamentos, quer seja 

expressamente, quer seja de forma implícita, como uma questão de causalidade. Outras 

vezes, ainda, em julgados oriundos de países em que não se admite a exigência de 

mitigação de danos, nota-se o recurso ao conceito de concorrência de causas para atingir o 

resultado análogo àquele possivelmente atingido mediante a aplicação da mitigação. Tais 

tentativas, contudo, não se mostram adequadas.  

 

  A concorrência de causas caracteriza-se pela contemporaneidade ao evento 

danoso, ainda que relativas ao seu aumento. Diz Pontes de Miranda, a propósito das causas 

concorrentes, que "a causa a seria suficiente para exsurgir o dano d, bem assim a causa b; 

mas acontece que houve as causas a e b."689 Por outro lado, a questão da mitigação surge 

necessariamente após o evento danoso. Não se trata de conduta culposa que contribui para 

a causação do dano, mas de pura e simples omissão não violadora de um dever específico 

de conduta, que adquire relevância jurídica por meio da valoração da pretensão 

indenizatória que a sucede. Cumpre aprofundar essas noções, a fim de precisar a (não) 

relação entre causalidade e mitigação de danos. 

                                             
689 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado... Op. cit., t. XXII, p. 274. 
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  Para Teresa Ancona Lopez, "nexo causal em responsabilidade civil é o 

liame obrigatório entre o fato (causa) e o dano (efeito)"690. Representa a busca pela 

"existência de um vínculo entre duas realidades, de forma a que se reconheça que um 

dano é consequência de uma certa atividade ou omissão"691. É o "elemento que indica 

quais são os danos que podem ser considerados como consequência do fato verificado"692. 

Incorpora, portanto, a relação de causa e efeito entre conduta e resultado693. Daí a doutrina 

afirmar seu caráter absolutamente central para o estudo da responsabilidade civil e sua 

respectiva aplicação prática694. 

 

  Trata-se de noção aparentemente simples por trás da qual se esconde 

enorme complexidade, geradora de intensos debates há mais de um século695. Sua 

complexidade decorre não só dos fundamentos filosóficos da questão da causa, como das 

múltiplas dificuldades de ordem prática, quando os elementos causais, os fatores de 

produção de um prejuízo se multiplicam no tempo e no espaço696. Entram em cena, 

também, implicações de ordem moral697. 

 

                                             
690 LOPEZ, Teresa Ancona. Nexo causal e produtos potencialmente nocivos: a experiência brasileira do 
tabaco. São Paulo: Quartier Latin, 2008,  p. 22. Vale destacar que nem sempre a questão da responsabilidade 
civil decorre da conduta humana, seja ela configurada mediante ação ou omissão. Eventos naturais podem 
ensejar responsabilidade civil. O primeiro exemplo, mais facilmente lembrado, consiste na existência de 
obrigação contratual pela qual o devedor tenha se responsabilizado por danos decorrentes de casos fortuitos 
ou de força maior (art. 393 do Código Civil). Outro, menos comum, é lembrado por Clóvis Veríssimo do 
Couto e Silva, consistindo na responsabilidade por indenização por "modificações no mundo natural de que 
decorra vantagem em favor  de um, correlacionado com perda em desfavor de outrem, como sucede, por 
exemplo, em se tratando de acessão" (COUTO E SILVA, Clóvis V. do. Dever de indenizar. In: FRADERA, 
Vera Jacob de (Org.). O direito privado na visão de Clóvis do Couto e Silva. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 1997, p. 194). 
691 MARTINS-COSTA, Judith. Comentários... Op. cit., v. V, t. II, p. 196. 
692 NORONHA, Fernando. Direito das... Op. cit., p. 476. 
693 MORSELLO, Marco Fábio. MORSELLO, Marco Fábio. O nexo causal e suas distintas teorias: 
apreciações críticas. Revista do Instituto dos Advogados de São Paulo, v. 19, jan. 2007, p. 211. 
694 MORSELLO, Marco Fábio. O nexo... Op. cit., 211. 
695 LOPES, Miguel Maria de Serpa. Op. cit., v. 5, p. 218. No mesmo sentido, GONÇALVES, Carlos Roberto. 
Op. cit.,  p. 269, GARCEZ NETO, Martinho. Responsabilidade civil no direito comparado. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2000, p. 201. 
696 LOPES, Miguel Maria de Serpa. Op. cit., v. 5, p. 218. 
697 "É, talvez, de todos os pressupostos da responsabilidade, o mais de perto ancorado na perspectiva moral 
da ação humana, pois indica, primariamente, que se responde pelo dano injusto que se causa (imputação 
subjetiva)" (MARTINS-COSTA, Judith. Comentários... Op. cit., v. V, t. II, p. 196). 
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  A intrincada relação da noção de causa com as ciências naturais698 serve 

para turvar o raciocínio jurídico e apresentar um primeiro obstáculo. Dentro desse campo, 

causa não pode ser senão um fato sem o qual outro não pode ter lugar. Adivinha-se uma 

relação automática de causa e efeito699. Já no campo do direito, a causa (rectius: 

causalidade jurídica) deve ser objeto de investigação bifásica: primeiro, a partir do liame 

natural ou físico estabelecido entre o fato ou ato e o resultado (dano); depois, a partir da 

definição de quais elementos e fatos serão efetivamente considerados pelo direito para 

estabelecimento da respectiva responsabilidade, portanto, limitando os danos 

ressarcíveis700. Para Guido Alpa, "Si deve quindi distinguere la riscostruzione materiale 

del concatenamento degli eventi che hanno prodotto il danno (c.d. causalità materiale) 

dalla riscostruzione giuridica dei fatti e della imputazione (c.d. causalità giuridica)" 701. A 

esse mesmo respeito, Paulo José da Costa Jr. demonstra que  

 

"o senso comum vê, sucederem-se no tempo, dois estados de coisas: pode, desde 
logo, perceber que um produz o outro ou que, sem o primeiro, o segundo não se 
daria; mas a relação de causalidade pode também passar despercebida a 
princípio, para só se tornar latente depois da repetição, mais ou menos 
numerosa, de ambos os estados ou fenômenos, na mesma ordem temporal"702. 

 

  Apesar das origens filosóficas, naturais e morais da discussão sobre a causa, 

no campo da dogmática jurídica, passa-se à ideia normativa de causalidade703, ou seja, a 

causalidade como apreendida pelo direito em sua dimensão normativa, como definição dos 

elementos caracterizadores do nexo de causalidade, ponto de partida da imputação dos 

danos. Tanto que a norma jurídica pode ampliar o espectro do nexo de causalidade, 

fazendo atribuir responsabilidade a quem, embora não tenha agido diretamente para causar 

o dano, esteja sujeito, por nexo de imputação, por exemplo, pelo risco de sua atividade 

(imputação objetiva)704. 

 
                                             
698 COUTO E SILVA, Clóvis V. do. Dever de indenizar. Op. cit., p. 195 e CAVALIERI FILHO, Sérgio. 
Programa de responsabilidade civil. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 67. 
699 LOPEZ, Teresa Ancona. Op. cit., p. 23. 
700 Idem, ibidem. 
701 ALPA, Guido. La responsabilità civile: principi. Turim: UTET, 2012, p. 126. Em tradução livre do autor: 
"Deve-se portanto a reconstrução material da concatenação dos eventos que produziram o dano (chamada 
causalidade material) da reconstrução jurídica dos fatos e da imputação (chamada causalidade jurídica)." 
702 COSTA JR., Paulo José da. Do nexo causal. Tese. São Paulo, 1964, p. 83. 
703 MARTINS-COSTA, Judith. Comentários... Op. cit., v. V, t. II, p. 196. 
704 Idem, ibidem. 



238 
 

 

  Em termos jurídicos, podem ser diagnosticadas três grandes correntes às 

quais outras com afinidade pela doutrina podem, em alguma medida, ser identificadas: a 

teoria da equivalência das condições (ou conditio sine qua non), a teoria da causalidade 

adequada e a teoria dos danos diretos e imediatos. Introduzida ao direito pelas mãos do 

penalista Maximilian Von Buri em meados do século XIX, a teoria da equivalência das 

condições é marcada pela atribuição do valor de causa a todas as condições sem as quais o 

evento não se teria produzido da forma como se deu705. Segundo essa concepção, todos os 

fatos que provocaram o evento danoso, assim tidas as condições cuja falta implicaria 

alteração do resultado final, constituem suas causas706. Como define Clóvis Veríssimo do 

Couto e Silva, segundo essa teoria, "causa é toda condição que contribuiu para o 

efeito"707. Não se estabelece qualquer distinção entre causa e condição708, sendo 

desconsideradas quaisquer medidas de preponderância, sucessividade, temporalidade etc. 

Basta, então, reconstituir mentalmente a cadeia de eventos que levou ao resultado, 

retirando a condição (ou cada condição), a fim de verificar se o resultado persiste e, em 

caso positivo, em que termos persiste.  

 

  Essa teoria até hoje encontra larga aceitação no campo do direito penal709. 

Contudo, sofre procedente crítica da doutrina pelo fato de potencialmente conduzir a uma 

dilatação da causalidade e uma regressão quase infinita do nexo causal710, passível de ser 

interrompida apenas por um critério de direito positivo ou por uma causa relativamente 

independente711 e que, levada a teoria às últimas consequências, seria, ela mesma, 

                                             
705 LOPEZ, Teresa Ancona, op. cit., p. 24, CAVALIERI FILHO, Sérgio. Op. cit., p. 67, RIPERT, Georges. 
Op. cit., p. 217, nota 564 e TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena; MORAES, Maria Celina 
Bodin de (Org.). Código Civil interpretado conforme a Constituição da República. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2007, v. 1, p. 735 e TEPEDINO, Gustavo. Notas sobre o nexo causal. Revista Jurídica. Porto 
Alegre: Notadez, n. 296, junho de 2002, p. 7-18. 
706 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Op. cit., p. 67 e GONÇALVES, Carlos Roberto. Op. cit., p. 270. 
707 COUTO E SILVA, Clóvis Veríssimo do. Dever de indenizar. Op. cit., p. 195. CHAVES, Antonio. 
Tratado de direito civil: responsabilidade civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1985, p. 577. 
708 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Op. cit., p. 67. 
709 COUTO E SILVA, Clóvis V. do. Dever de indenizar. Op. cit., p. 195 e CAVALIERI FILHO, Sérgio. Op. 
cit., p. 67. 
710 TEPEDINO, Gustavo et alii. Código Civil... Op. cit., v. 1, p. 735-736, CAVALIERI FILHO, Sérgio. Op. 
cit., p. 67 e GONÇALVES, Carlos Roberto. Op. cit., p. 270. 
711 Considera-se causa relativamente independente "aquela que, em apertada síntese, torna remoto o nexo de 
causalidade anterior, importando aqui não a distância temporal entre a causa originária e o efeito, mas, sim, o 
novo vínculo de necessariedade estabelecido entre a causa superveniente e o resultado danoso. A causa 
anterior deixou de ser considerada, menos por ser remota e mais pela interposição de outra causa, responsável 
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considerada condição do resultado712. Ambos são, portanto, estranhos à teoria como 

concebida e aplicada puramente. Segundo o exemplo lembrado pela doutrina, a partir da 

teoria da equivalência das condições, seria passível de responsabilização por atropelamento 

de pedestre não só o condutor imprudente, mas também quem tenha fabricado o veículo e 

efetuado a sua venda para o condutor713. 

 

  O exemplo extraído da doutrina serve para introduzir a segunda teoria 

difundida para explicar o nexo de causalidade: a teoria da causalidade adequada. 

Aplicando-se essa teoria, o vendedor e o fabricante do veículo não responderiam pelo 

atropelamento de pedestre pelo condutor imprudente. E isso pelo fato de que seus atos não 

constituem causa adequada para o evento danoso, isto é, lesão por atropelamento, dado não 

ser este, em condições ordinárias, resultado de tais condutas: fabricação e venda de veículo 

automotor a motorista habilitado. Não constituem, portanto, causas adequadas para o 

resultado de atropelamento. 

 

  A teoria da causalidade adequada foi elaborada pelo filósofo J. V. Kries em 

1888714 e está calcada na noção da adequação de causa, no que dá um passo além da teoria 

da equivalência das condições. Segundo esta, como se viu, considera-se causa qualquer 

condição que tenha concorrido para o evento, ou seja, sem a qual o evento não se teria 

dado. Já segundo a teoria da causalidade adequada, considera-se causa todo aquele evento 

necessário à causação do evento dano, quando analisado em concreto, e que também seja 

adequado a essa causação, a partir de uma análise abstrata, isto é, efetuada de acordo com 

o curso normal das coisas, numa análise probabilística e prospectiva. Dito de outro modo, 

sendo verificada a ocorrência de circunstâncias contingentes ou acidentais para 

                                                                                                                                       
pela produção do efeito, estabelecendo-se outro nexo de causalidade" (TEPEDINO, Gustavo. Notas... Op. 
cit., p. 11-12). 
712 Conforme voto do Min. Sepúlveda Pertence no Recurso Extraordinário n. 130.764-1-PR (RTJ, v. 143, p. 
270). 
713 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Op. cit., p. 67 e CHAVES, Antonio. Tratado... Op. cit., p. 577. 
714 COUTO E SILVA, Clóvis V. do. Dever de indenizar. Op. cit., p. 195, CAVALIERI FILHO, Sérgio. Op. 
cit., p. 67-68, LOPEZ, Teresa Ancona. Op. cit., p. 24 e TEPEDINO, Gustavo. Notas...Op.  cit., p. 9. Segundo 
alguns autores, a teoria teria sido proposta anteriormente, com alguma confusão, por Von Bar e apenas 
"libertada" ou desenvolvida por Von Kries (RIPERT, Georges. Op. cit., p. 216, nota 563, ALVIM, 
AGOSTINHO. Op. cit., p. 329 e GARCEZ NETO, Martinho. Op. cit., p. 208). 
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constituição do liame entre a condição e o efeito, esta não terá sido a causa deste, por lhe 

faltar adequação715. 

 

  Um exemplo citado por Sérgio Cavalieri Filho ilustra bem a diferença. 

Lembra o autor da situação de alguém que ilicitamente retém uma pessoa que se apressava 

para tomar um avião, fazendo-a perder o voo. Imagine-se que, em razão disso, a pessoa 

ilicitamente retida deva tomar outro avião no dia seguinte, o qual vem a se acidentar, 

ocasionando a morte de todos a bordo, ao passo que o voo em que originalmente deveria 

viajar chegou sem qualquer incidente ao seu destino. É certo que, inexistente a ilícita 

retenção, a vítima não teria tomado o voo seguinte e, por isso, vindo a falecer em razão do 

acidente. Trata-se, portanto, de evento necessário para o resultado fatal do qual, pela 

doutrina da equivalência das condições, seria considerado causa. Contudo, observado o 

curso normal das coisas, as regras de probabilidade e da experiência comum, é fácil chegar 

à conclusão de que, em abstrato, não se pode afirmar que reter uma pessoa ilicitamente não 

constitui causa adequada para o efeito verificado, isto é, o acidente aéreo. Logo, segundo a 

teoria da causalidade adequada, essa retenção, conduta ilícita, não constitui causa do dano 

verificado716. 

 

  A perquirição exigida para a aplicação correta da teoria da causalidade 

adequada requer a investigação bifásica a que já se aludiu. Em primeiro lugar, busca-se 

identificar a existência de uma condição necessária para o evento. Sendo positivo o 

resultado dessa investigação, passa-se à análise da existência, ou não, do vínculo de 

adequação entre a causa e o efeito determinado717. Como lembra Clóvis V. do Couto e 

Silva, "O problema da causalidade adequada deve ser proposto apenas quando se 

verificou a causalidade no sentido da teoria das condições ou da equivalência. (...) A 

valorização, porém, não é objetiva. Não pode ser respondida em abstrato, mas em face da 

situação concreta." 718 

                                             
715 GONÇALVES, Carlos Roberto. Op. cit., p. 270-271. 
716 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Op. cit., p. 68. 
717 GARCEZ NETO, Martinho. Op.  cit., p. 209 e TEPEDINO, Gustavo et alii. Código Civil...Op.  cit., v. 1, 
p. 736. 
718 COUTO E SILVA, Clóvis V. do. Dever de indenizar. Op. cit., p. 195. No mesmo sentido: "Portanto, o 
ponto central da Teoria não está em indagar, abstratamente, se tal ou qual fato teria acarretado tal efeito 'em 
quaisquer condições', mas naquelas condições: não devemos confundir a emissão do juízo in abstracto com 
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  Segundo se postula na teoria da causalidade adequada, apenas aquele evento 

concretamente necessário para geração do efeito danoso e abstratamente adequado para 

essa causação, pode ser tido como efetivamente causa do dano, para efeitos de 

responsabilidade. Segundo Agostinho Alvim, dá-se a adequação quando o fato do qual a 

responsabilidade deriva é, por natureza e em condições ordinárias, idôneo e bastante para 

produzir tal dano, de modo que qualquer terceiro, analisando a partir do curso ordinário das 

coisas e conhecimento dos acontecimentos, poderia ter previsto o dano719. Ao se falar em 

causa adequada, "Tem-se como tal quando o fato ainda que distante, em geral e não em 

circunstâncias especiosas, totalmente inverossímeis e que no curso normal das coisas não 

devem ser consideradas, tenha sido adequado ao surgimento de determinado efeito."720 Ao 

final da investigação bifásica, deve ser possível identificar a(s) causa(s) mais próxima(s) 

do efeito. 

 

  Contudo, essa proximidade não possui dimensão temporal ou espacial, mas 

sim uma dimensão lógica, de modo que eventos antecedentes, porém mais adequados à 

causação do dano, serão tidos como causa, desconsiderando-se eventos temporalmente 

mais próximos à eclosão do efeito danoso721. A própria expressão direto e imediato do art. 

403 do Código Civil deve ser contextualizada, não indicando uma proximidade 

cronológica entre causa e evento, mas uma proximidade mais determinante e, por isso, 

lógica, segundo o curso natural e ordinário das coisas722. Naturalmente, tende a ser mais 

comum que a causa mais adequada seja também a mais próxima temporalmente. Contudo, 

trata-se de mera tendência e, portanto, o fator temporal constitui simples indício -- não 

                                                                                                                                       
uma mera equação de probabilidades desligada da realidade, uma vez que é tomada em conta a 
circunstancialidade que cerca o ato produtor do dano, isto é, a integração do fato em suas circunstâncias" 
(MARTINS-COSTA, Judith. Comentários... Op. cit., v. V, t. II, p. 205). Ainda: "Em tema de nexo causal é 
preciso argumentar com a realidade existente no momento do evento, e não com hipóteses, isto é, com aquilo 
que teria ocorrido se houvesse isso ou aquilo" (CAVALIERI FILHO. Op. cit., p. 73). 
719 ALVIM, AGOSTINHO.  Op. cit., p. 329. 
720 COUTO E SILVA, Clóvis V. do. Dever de indenizar. ,Op. cit., p. 194 e MARTINS-COSTA, Judith. 
Comentários... Op. cit., v. V, t. II, p. 206-208. 
721 CHAVES, Antonio. Op. cit., p. 579. 
722 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Op. cit., p. 70. No mesmo sentido, TEPEDINO, Gustavo et alii. Código 
Civil... Op. cit., v. 1, p. 737. 
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assim, prova cabal -- de adequação. Revela-se, com isso, que o "nexo de causa e efeito é o 

aspecto lógico de verificação de causação do dano" 723. 

 

  Uma terceira teoria é identificada pela doutrina na busca de uma ideia 

abstrata aglutinadora de soluções mais adequadas em matéria de nexo causal. Trata-se da 

teoria dos danos diretos e imediatos, para alguns um amálgama das teorias da equivalência 

das condições e da causalidade adequada, apresentando-se como "uma espécie de meio-

termo, mais razoável"724. Agostinho Alvim observa que "a fonte remota da teoria é um 

texto de Paulo (D. XIX, 1, L. 21, §3º), segundo o qual o devedor deve responder pelo dano 

que diz respeito à coisa, fórmula esta que permitiu aos comentadores, mais tarde, 

afirmarem não ser devida indenização pelo dano extrínseco extra rem"725. 

 

  Nos termos dessa teoria, entre a conduta e o dano deve haver uma relação de 

causa e efeito imediata. É indenizável o dano que decorra direta e imediatamente da 

conduta imputável ao agente, conduta esta que será considerada causa, à míngua de outra 

que possa justificar a existência do resultado danoso. Segundo os cultores dessa teoria, a 

intenção do direito é atribuir ao agente as consequências danosas que decorram 

diretamente de sua conduta726. Por via de consequência, à vista de um fato superveniente, 

imputável ao credor ou a terceiro, interrompe-se o nexo causal, com a liberação do autor da 

primeira causa, que deixa de ser necessária para o dano e, portanto, também rui a ligação 

direta e imediata antes configurada727. 

 

  O famoso exemplo da vítima de acidente transportada por ambulância e que 

vem a falecer em razão de novo acidente por esta sofrido, em abalroamento com outro 

veículo, bem exemplifica o funcionamento dessa teoria. O motorista culpado pelo primeiro 

acidente responde pelos danos causados à vítima em decorrência desse primeiro acidente, 

no qual tal motorista e a vítima estiveram envolvidos. Já pela morte da vítima 

responderiam o motorista da ambulância e/ou o motorista do veículo que com ela se 

                                             
723 COUTO E SILVA, Clóvis V. do. Dever de indenizar. Op. cit., p. 195. 
724 GONÇALVES, Carlos Roberto. Op.  cit., p. 271. 
725 ALVIM, Agostinho. Op. cit., p. 331. 
726 GONÇALVES, Carlos Roberto. Op. cit., p. 271. 
727 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Op. cit., p. 71. ALVIM, Agostinho. Op. cit., p. 331. 
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chocou, a depender da responsabilidade pela causação deste segundo acidente728. 

Naturalmente, tanto mais graves os danos causados à vítima em decorrência do primeiro 

acidente, tanto mais difícil será isolar o potencial lesivo de cada um dos acidentes. 

 

  Para Gustavo Tepedino, a aplicação pura e simples de uma interpretação 

literal da expressão direto e imediato, isto é, da teoria da causalidade direta e imediata 

levada às últimas consequências, geraria uma situação insustentável. Isso porque de tal 

aplicação resultaria que apenas danos diretos seriam indenizáveis. Por outro lado, a 

jurisprudência pátria, de há muito, consagrou a possibilidade de indenização de danos 

indiretos em certas circunstâncias, os chamados danos em ricochete. Cita, a esse respeito, o 

exemplo da pensão a ser paga pelo autor do ilícito fatal a quem o autor da vítima a 

devia729. Ao mesmo tempo, critica também as duas teorias mais conhecidas, quais sejam, 

as teorias da equivalência das condições e da causalidade adequada. A primeira, pela 

exagerada expansão do nexo causal; a segunda, pela potencial imprecisão dos resultados 

gerados pela redução da questão da causalidade a uma relação de proporcionalidade730. 

 

  Segundo o Professor Titular de Direito Civil da UERJ, julgadores, ao 

buscarem soluções satisfatórias para decidir questões concretas intrincadas protagonizadas 

pelo nexo causal, independentemente da nomenclatura utilizada, visam a encontrar um 

vínculo de necessariedade entre a causa (conduta humana) e o dano. Em outros termos, diz 

ele, "o dever de reparar surge quando o evento danoso é efeito necessário de certa causa. 

Pode-se identificar, assim, na mesma série causal, danos indiretos, passíveis de 

ressarcimento, desde que sejam consequência direta (o adjetivo aqui pode ser 

empregado), porque necessária, de um ato ilícito ou atividade objetivamente 

considerada"731. 

 

  Julgados brasileiros citados na doutrina revelam a busca intuitiva da relação 

de necessariedade entre causa e dano, a despeito da teoria supostamente aplicada para 

                                             
728 GONÇALVES, Carlos Roberto. Op. cit., p. 271-272. 
729 Art. 948, inc. II, do Código Civil. 
730 TEPEDINO, Gustavo. Notas... Op.  cit., p. 10. 
731 Idem, ibidem. 
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formação da convicção dos julgadores acerca da (não) configuração do nexo causal732. Um 

bom exemplo é extraído do Supremo Tribunal Federal. No julgamento do Recurso 

Extraordinário n. 88.407-RJ, de 7.8.1990, o Min. Soares Munhoz afirmou: "Quer se adote 

esta teoria, do dano direto e imediato, quer a da causalidade adequada, não é possível (...) 

concluir-se que a morte do marido da autora, resultante do tiroteio que ele manteve com 

os assaltantes do ônibus, constitua dano direto e imediato resultante do contrato de 

transporte."733 Percebe-se claramente a menor relevância da teoria utilizada e a maior 

importância atribuída à necessariedade da causa. 

 

  Surge, dessa forma, um caminho para superação da incômoda contradição 

entre a causalidade direta imediata e a questão dos danos indiretos: ultrapassar a 

intepretação meramente literal da expressão direto e imediato do art. 403 do Código Civil, 

de modo a ver nessa ênfase repetitiva do legislador uma referência à necessariedade da 

causa. Seria indenizável o dano caracterizado como consequência necessária de uma dada 

causa, sem embargo do caráter direto ou indireto desse liame. O dano indireto, nesse 

cenário, deixa de ser indenizável não pelo simples fato de ser indireto. Deixa de ser 

indenizável quando não for efeito necessário do evento apontado como causa734. Daí Henri 

de Page sugerir a cessação do uso da expressão "dano indireto". Segundo o autor belga, o 

nexo causal exige a necessariedade do dano, sendo irrelevante o caráter direto ou indireto 

do liame, contanto que se possa estabelecer o dano como consequência certa da conduta 

apontada como causa735. E esse caminho se materializa com o desenvolvimento da 

subteoria da necessariedade da causa, como evolução da teoria da causalidade adequada736. 

 

  Não existe consenso na doutrina a respeito de qual teria sido a teoria 

adotada pelo Código Civil de 2002737. Há quem sustente ter havido a filiação do legislador 

à teoria dos danos diretos e imediatos738, em razão da pura e simples literalidade do art. 

                                             
732 Idem, ibidem,  p. 12-14. 
733 RTJ, v. 96, p. 1214-p. 1216. 
734 ALVIM. AGOSTINHO. Op. cit., p. 360-361. No mesmo sentido: VISINTINI, Giovanna. Tratado de la 
responsabilidad civil. Trad. Aída Carlucci. Buenos Aires: Astrea, 1999, v. 2, p. 703. 
735 DE PAGE, Henri. Traité Élémentaire de Droit Civil Belge. Bruxelas-Paris: Bruyiant-Sirey, 1934, p. 818. 
736 TEPEDINO, Gustavo. Notas... Op. cit., p. 10. 
737 O dissenso verificado no Brasil repete-se também na doutrina italiana. Vide ALPA, Guido. La 
responsabilità... Op. cit., p. 128. 
738 ALVIM, Agostinho. Op. cit., p. 330 e GONÇALVES, Carlos Roberto. Op. cit., p. 272. 
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403 do Código Civil, segundo o qual "ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, 

as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela 

direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual"739. Por outro lado, Judith 

Martins-Costa sustenta a inviabilidade de tratamento da teoria dos danos diretos e 

imediatos de forma autônoma da teoria da causalidade adequada. Para a autora, 

"causalidade adequada é causalidade necessária", reclamando a correta solução da 

questão uma interpretação elaborada da locução direto e imediato do art. 403 Código Civil, 

segundo a qual os vocábulos formadores ("direto" e "imediato"), enquanto sinônimos, 

denotam a intenção do legislador de reforço à ideia de necessariedade740. Em sentido 

similar, há quem entenda a necessariedade da causa como uma subteoria da causalidade 

adequada e a melhor explicação apta a justificar a teoria dos danos diretos e imediatos741. 

Afirma-se ser esse o motivo da vacilante jurisprudência que, ao tempo em que invoca 

frequentemente a causalidade adequada, consagra a possibilidade de indenização do 

chamado "dano em ricochete". Isso demonstraria claramente a verdadeira motivação dos 

julgadores, qual seja, encontrar o "liame de necessariedade entre causa e efeito, de modo 

que o resultado danoso seja consequência direta do fato lesivo"742. 

 

  No entanto, há unanimidade na doutrina ao reconhecer que cada teoria, por 

si só, é insuficiente para abarcar a miríade de situações que o mundo real, em sua 

multiplicidade, pode submeter ao julgador para que encontre uma solução justa. A esse 

respeito, Agostinho Alvim afirma que "a teoria da necessariedade da causa não tem o 

condão de resolver todas as dificuldades práticas que surgem, embora seja a que de modo 

mais perfeito e mais simples cristalize a doutrina do dano direto e imediato"743. E, mais 

                                             
739 A expressão "direta e imediata" ou expressões equivalentes aparecem no Código Civil francês (Art. 1.151) 
e Código Civil italiano (art. 1.223). 
740 MARTINS-COSTA, Judith. Comentários... Op. cit., v. V, t. II, p. 501-502. 
741 TEPEDINO, Gustavo et alii. Código Civil...Op.  cit., v. 1, p. 737. 
742Idem, ibidem, p. 738. 
743 ALVIM, Agostinho. Op. cit., p. 351 e GONÇALVES, Carlos Roberto. Op. cit., p. 272. No mesmo 
sentido: "(...) é forçoso concluir que, não obstante as teorias existentes sobre o nexo causal e tudo quanto já 
se escreveu sobre o tema, o problema da causalidade, como ressaltamos, não encontra solução numa fórmula 
simples e unitária, válida para todos os casos. Na minha experiência de magistrado tenho constatado que este 
é um ponto onde se registra o maior número de divergências entre os julgadores de todos os graus. E assim é 
porque esta ou aquela teoria fornece apenas um rumo a seguir, posto que a solução do caso concreto sempre 
exige do julgador alta dose de bom senso prático e da justa relação das coisas; em suma, é imprescindível um 
juízo de adequação, a ser realizado com base na lógica do razoável" (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Op. cit., 
p. 72). Vide, também TEPEDINO, Gustavo et alii. Código Civil... Op. cit., v. 1, p. 738. 
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adiante, reconhece a necessidade de, diante das peculiaridades de cada caso concreto, 

serem ponderadas as respectivas peculiaridades e aplicados os critérios mais justos e 

equânimes744, sempre e quando tal aplicação seja motivada a partir de elementos obtidos na 

ordem jurídica. 

 

  Qualquer que seja a teoria adotada -- e a partir de agora, quando necessário, 

adotar-se-á como referência a subteoria da necessariedade da causa --, o nexo causal 

desempenha duas funções no universo da responsabilidade civil: pressuposto do dever de 

indenizar e, além disso, medida da indenização745. Essa segunda função diz respeito 

diretamente à questão da concorrência de causas (expressão mais correta do que "culpa 

concorrente", popularizada na doutrina), ou concausas simultâneas e concausas sucessivas. 

O ponto central, em suma, reside na análise da quebra, ou não, do nexo de causalidade, em 

razão de conduta da vítima. Isso porque, de um lado, o presente trabalho versa sobre a 

mitigação de danos contratuais. Logo, a falha em mitigar é da vítima do inadimplemento. 

De outro lado, porque nos ordenamentos em que a mitigação de danos é vista como uma 

questão de causalidade entende-se haver uma quebra parcial do nexo de causalidade em 

razão de uma conduta da própria vítima do inadimplemento, isto é, do credor, seja ela uma 

omissão (i.e., não mitigar), seja ela uma ação (i.e., causar danos na tentativa de mitigação), 

sendo esta última opção naturalmente menos comum. 

 

  Portanto, das diversas hipóteses de concorrência ou pluralidade de causas, 

afiguram-se relevantes no contexto do presente trabalho aquelas potencialmente 

decorrentes da atuação da própria parte lesada, isto é, da vítima do inadimplemento 

imputável à parte contrária. A conduta da vítima do inadimplemento poderia, então, 

constituir causa de rompimento do nexo causal ou causa do aumento do dano? Eis o ponto 

nuclear da relação entre mitigação e causalidade. 

 

  A chamada concorrência de causas exige a existência de uma conduta 

culposa imputável à parte vitimada pelo inadimplemento, que contribua direta e 

                                             
744 ALVIM, Agostinho. Op. cit., p. 352. 
745 ALMEIDA COSTA, Mário Júlio de. Direito das obrigações. 12. ed. Coimbra: Almedina, 2009, p. 605; 
MARTINS-COSTA, Judith. Comentários... Op. cit., v. V, t. II, p. 198-199 e ALPA, Guido. La 
responsabilità... Op. cit., p. 126. 
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necessariamente para a conformação do resultado danoso verificado. Sendo possível 

estabelecer a preponderância da conduta da vítima, não haverá responsabilidade para o 

devedor inadimplente746. Não havendo como definir uma preponderância, deverá haver a 

repartição da responsabilidade entre vítima e devedor-ofensor747. Havendo, outrossim, 

identificação da conduta com um dano específico -- ou com uma porção específica do dano 

-- será esse dano -- ou porção específica do dano -- imputada à vítima. 

 

  A esse respeito, deve-se analisar desde logo a omissão da vítima, isto é, do 

credor lesado pelo inadimplemento imputável à contraparte, que não adota medidas 

razoáveis a seu alcance para tentar mitigar os danos decorrentes do dito inadimplemento. 

Como se viu oportunamente748, a ilicitude exige a contrariedade ao direito, elemento 

objetivo caracterizado pela violação a um dever jurídico específico ou genérico, mas 

preexistente749. Já quando se trata de responsabilidade civil, em regra, exige-se também no 

suporte fático, excluída aquela espécie de ilicitude objetiva positivada no art. 187 do 

Código Civil750, o elemento subjetivo751. No que tange à omissão, a violação a um dever 

jurídico exige a existência de um dever de agir. Confira-se: 

 

"A omissão, todavia, como pura atitude negativa, a rigor não pode gerar, física 
ou materialmente, o dano sofrido pelo lesado, porquanto do nada provém. Mas 
tem-se entendido que a omissão adquire relevância jurídica, e torna o omitente 
responsável, quando este tem dever jurídico de agir, de praticar um ato para 
impedir o resultado, dever, esse, que pode advir da lei, do negócio jurídico ou de 
uma conduta anterior do próprio omitente, criando o risco da ocorrência do 
resultado, devendo, por isso, agir para impedi-lo. 

                                             
746 "Não há, pois, duas responsabilidades: o ofensor responde, ou deixa de responder porque só até certo 
ponto foi responsável ou não foi responsável. A conduta da vítima ou pré-exclui a responsabilidade do 
ofensor ('culpa exclusiva'); ou pré-diminui essa responsabilidade ('culpa parcial' e aumento do dano, quando 
poderia diminuí-lo por sua ação)" (MARTINS-COSTA, Judith. Comentários... Op. cit., v. V, t. II, p. 510-
511). 
747 Conforme art. 945 do Código Civil. 
748 Vide item 1.7.3, item 3.2.1, item 3.3.1 e item 4.4.1, supra. 
749 "Qual a natureza do dever jurídico cuja violação induz culpa? Em matéria de culpa contratual, o dever 
jurídico consiste na obediência ao avençado. E, na culpa extracontratual, consiste no cumprimento da lei ou 
do regulamento. Se a hipótese não estiver prevista na lei ou no regulamento, haverá ainda o dever 
indeterminado de não lesar a ninguém, princípio este que, de resto, acha-se implícito no art. 186 do Código 
Civil, que não fala em violação de 'lei', mas uma de uma expressão mais ampla: violar 'direito'" 
(GONÇALVES, Carlos Roberto. Op. cit., p. 292). 
750 Vide item 1.7, supra. 
751 "O elemento objetivo da culpa é o dever violado. (...) A imputabilidade do agente representa o elemento 
subjetivo da culpa. (...) Culpa, em sentido lato, é toda violação a um dever jurídico" (GONÇALVES, Carlos 
Roberto. Op. cit., p. 291). 
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Em casos tais, não impedir o resultado significa permitir que a causa opere. O 
omitente coopera na realização do evento com uma condição negativa, ou 
deixando de movimentar-se, ou não impedindo que o resultado se concretize 
(...). 
Em suma, só pode ser responsabilizado por omissão quem tiver o dever jurídico 
de agir, vale dizer, estiver numa situação jurídica que o obrigue a impedir a 
ocorrência do resultado. Se assim não fosse, toda e qualquer omissão seria 
relevante e, consequentemente, todos teriam contas a prestar à Justiça."752 

 

  No mesmo sentido: 

 

"Para que se configure a responsabilidade por omissão é necessário que exista o 
dever jurídico de praticar determinado ato (de não se omitir) e que se demonstre 
que, com a sua prática, o dano poderia ter sido evitado. 
O dever jurídico de agir (e não se omitir) pode ser imposto por lei (dever de 
prestar socorro às vítimas de acidente imposto a todo condutor de veículos, de 
prestar alimentos) ou resultar de convenção (dever de guarda, de vigilância, de 
custódia) e até da criação de alguma situação especial de perigo."753 

 

  Em outras palavras, para que possa romper o nexo de causalidade -- 

isentando o devedor a quem o inadimplemento seja imputável -- ou atuar como concausa 

sucessiva não preponderante ou limitada apenas ao agravamento -- reduzindo a 

responsabilidade do citado devedor --, a falha do credor vítima do inadimplemento em 

mitigar os danos por ele sofridos deveria corresponder à violação de um dever de mitigar, 

na acepção técnica do vocábulo "dever". Ocorre que, como se abordou oportunamente754, 

nem mesmo na doutrina anglo-saxônica, em que consagrada a expressão duty to mitigate 

the loss, admite-se a existência de um dever de mitigação. O mesmo ocorre à luz do direito 

brasileiro, como se discorreu ao refutar, ainda que parcialmente, a tese da equiparação do 

chamado "dever de mitigação de danos" aos deveres anexos decorrentes da boa-fé 

objetiva755. 

 

  Por um lado, é verdade que não existe, do ponto de vista técnico, um dever 

de mitigação, de modo a tornar obrigatória para o credor vitimado pelo inadimplemento 

imputável ao devedor uma dada conduta (i.e., não se omitir e agir, adotando medidas 

razoáveis para mitigar os danos sofridos). Se é assim, então é também verdade que a 

                                             
752 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Op. cit., p. 43-44. 
753 GONÇALVES, Carlos Roberto. Op. cit., p. 290. 
754 Vide item 3.2.1 a item 3.2.3, acima. 
755 Vide item 3.2.2, acima. 
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omissão do credor inerte não constitui causa estranha, causa relativamente independente ou 

concausa superveniente que pudesse impactar o alcance e a configuração do nexo causal já 

estabelecido entre o inadimplemento imputável ao devedor e os danos dele decorrentes. 

Nesse sentido, a omissão constitui um nada e, do nada, nada surge. 

 

  Quanto à utilização da concorrência de causas, enfim, a reprimenda a ser 

feita consiste em que esta se configura no momento do inadimplemento. Isto é, devem 

concorrer as condutas de ambas as partes que sejam anteriores ou, no máximo, 

contemporâneas ao inadimplemento. Contudo, as medidas de mitigação de danos devem 

ser sempre tomadas depois de verificado o inadimplemento, o que afasta as figuras da 

mitigação de danos e da concorrência de causas. Aliás, na doutrina italiana, C. Massimo 

Bianca já advertia que  

 

"questa regola non va confusa con la regola sul concorso di colpa del 
dannegiato. Il concorso di colpa del dannegiato concerne infatti il danno che il 
fatto obiettivamente colposo del dannegiato concorre a causare: la regola del 
danno evitabile attiene invece al danno que ha causa esclusiva 
nell'inadempimento o nell'illecito ma che il dovere di correttezza impone al 
danneggiato di evitare"756. 

 

  Então, como conciliar o fato de a não mitigação constituir, via de regra, uma 

omissão do credor não violadora de um dever de agir e, ao mesmo tempo, possuir alguma 

relevância jurídica, como proposto neste trabalho757? Para responder a essa questão, basta 

lembrar que, segundo aqui se propõe, o credor que não mitiga os danos decorrentes do 

inadimplemento imputável à contraparte não comete, pelo só fato de haver se omitido, 

qualquer ilicitude. Sua ilicitude, de caráter objetivo, com fulcro no art. 187, decorre de 

situação complexa, tendo como ponto inicial a omissão do credor (recusa em adotar 

medidas razoáveis para mitigar os danos decorrentes do inadimplemento) e, como ponto 

culminante, a dedução de pretensão indenizatória abarcando integralmente os danos afinal 

verificados, isto é, os evitáveis e os inevitáveis. É a articulação desses elementos, a ser 

                                             
756 BIANCA, C. Massimo. Diritto civile: la responsabilità. Op. cit., p. 143. Em tradução livre do autor: "Esta 
regra não se confunde com a regra sobre o concurso de culpa da vítima. o concurso de culpa da vítima 
concerne, de fato, o dano que o fato objetivamente culposo da vítima concorre a causar: a regra do dano 
evitável refere-se, pelo contrário, ao dano que tem causa exclusivamente no inadimplemento ou no ilícito 
mas que o dever de retidão impõe à vítima evitar." 
757 Em especial item 3.3, acima. 
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apontada e circunstanciada pelo devedor inadimplente ao resistir à pretensão indenizatória 

deduzida, que põe em evidência o exercício abusivo do direito, pelo credor, a ativar a força 

caducificante apta a tolher parcialmente a indenização a ser eventualmente concedida. 

 

  É oportuno, assim, que a deflagração de consequências pela prática de 

ilicitude objetiva característica do abuso do direito não requeira propriamente a existência 

de uma violação direta a dever jurídico preexistente. Pelo contrário, como se teve a 

oportunidade de versar758, é peculiar do abuso do direito que constitua, do ponto de vista 

estrutural, mero exercício de um direito (rectius: de uma faculdade ou posição jurídica), 

embora desvirtuado. A ilicitude decorre do divórcio entre o exercício empreendido e a 

finalidade da norma que respalda o direito exercido. Esse divórcio retira-lhe a dignidade e 

torna-o desmerecedor da tutela jurídica abstratamente prevista para a fattispecie em causa. 

Como lembra Carlos Roberto Gonçalves, o abuso do direito "não exige, para que o agente 

seja obrigado a indenizar o dano causado, que venha a infringir culposamente um dever 

preexistente. Mesmo agindo dentro do seu direito, pode, não obstante, em alguns casos, 

ser responsabilizado" 759. 

 

  É possível, ainda, que a questão da mitigação dos danos surja não já na 

forma de omissão, mas sim de uma ação propriamente dita. Tal pode ocorrer quando o 

credor vítima do inadimplemento adotar medidas visando à mitigação, porém sem obter 

um resultado positivo (aí incluídos a não redução ou até o aumento dos danos) ou, também, 

quando esse mesmo credor vitimado pelo inadimplemento agir com a intenção de majorar 

os danos, sob o pretexto de uma tentativa de mitigação dos danos. 

 

  Na primeira situação, que será objeto de análise mais detalhada em tópico 

específico760, cumpre ter presente não haver, para o credor que se dispõe a empreender 

medidas mitigadoras, uma "obrigação de resultado". Em outras palavras, não pesa sobre o 

credor atingido pelo inadimplemento imputável ao devedor a necessidade de efetivamente 

mitigar os danos. Desincumbe-se daquilo que sobre ele recai o credor que empreende 

                                             
758 Vide item 1.7, acima. 
759 GONÇALVES, Carlos Roberto. Op. cit., p. 293. 
760 Vide item 4.2.2, infra. 
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medidas razoáveis visando à mitigação, de acordo com as características específicas do 

caso concreto. Caso, por algum motivo que não seja imputável ao credor, tal resultado 

redutor dos danos efetivamente não se verificar, isso não implicará a ocorrência de uma 

causa superveniente independente ou relativamente independente, a tornar os danos não 

evitados imputáveis ao credor. Tal só ocorrerá se o credor agir dolosamente, com malícia, 

no intuito de não mitigar os danos, apenas para criar a percepção de que teria empreendido 

medidas visando a tal finalidade. 

 

  O mesmo vale para o credor cuja atuação, desde que não eivada de erro 

inescusável ou dolo, acabar por aumentar o montante da indenização devida pelo devedor 

inadimplente761. A esse respeito, não se deve esquecer que o nível de tolerância com 

eventuais equívocos cometidos com o credor que atua de maneira legítima efetivamente 

visando a mitigar os danos decorrentes do inadimplemento e, nesse mister, acaba por 

majorar o quantum debeatur, não pode ser de forma alguma responsabilizado. Afinal, o 

credor atingido pelo inadimplemento pode simplesmente não ter a mesma perícia esperada 

do devedor inadimplente para tratar com as medidas necessárias para a mitigação. 

Interessa, sim, que as medidas sejam razoáveis e que não tenham sido adotadas com 

nenhum traço de subjetividade tendente a prejudicar o devedor inadimplente. 

 

  Por fim, no que tange às despesas suportadas pelo credor para execução das 

medidas de mitigação, as quais também serão objeto de tópico específico762, vale ressaltar 

desde logo que a sua inclusão no quantum debeatur da indenização a ser carreada ao 

devedor inadimplente decorre do próprio princípio da reparação integral, sobre o qual já se 

discorreu763. A sua indenizabilidade decorre, ademais, do simples fato de o ordenamento 

jurídico atribuir consequências jurídicas, ainda que sob forma menos branda do que uma 

sanção propriamente dita, à inércia do credor atingido pelo inadimplemento imputável à 

contraparte. Se o credor estiver sujeito a ter seu direito tolhido caso não adotar medidas 

mitigadoras, nada mais natural do que lhe permitir demandar o reembolso das despesas 

havidas na adoção dessas mesmas medidas. Afinal, se suportou as despesas, é porque 

                                             
761 A matéria será objeto de análise específica no item 4.2.3, infra. 
762 Vide item 4.2.3, supra. 
763 Vide item 3.3, supra. 
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adotou um comportamento positivamente valorado pela ordem jurídica, não podendo, por 

isso, sofrer qualquer atitude negativa ou de reprovação por parte dessa mesma ordem. 

 

  Em suma, a mitigação de danos não constitui um problema de causalidade. 

Não havendo tecnicamente um dever preexistente de adoção de uma certa conduta 

mitigadora pelo credor, sua omissão não caracteriza violação inerente à culpa e, por isso, 

não constitui causa superveniente independente ou relativamente independente. Daí a 

importância de se considerar o comportamento abusivo do credor inerte ao deduzir a 

pretensão indenizatória integral, abarcando, inclusive, todos os danos evitáveis, fazendo 

cristalizar o abuso do direito surgido para o credor em razão do dano por ele sofrido. 

 

4.1.4. NOVO REQUISITO PARA CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR OU MÉTODO DE 

 LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO?

 

  Da forma como proposta a sua configuração neste trabalho, a exigência de 

mitigação opera como um encargo. Tal se dá em razão da atitude outorgada pela 

sistemática de operação das cláusulas gerais aos órgãos a quem for incumbida a resolução 

de disputas, sejam eles magistrados, árbitros, membros de dispute boards, mediadores etc. 

 

  As cláusulas gerais permitem, a quem tenha autoridade para decidir o 

conflito, adaptar a solução ao caso concreto, visando a atingir a decisão (i.e., a 

consequência para o caso de não mitigação) ótima admitida pelo ordenamento, de acordo 

com a pauta axiológica vigente. Sua dimensão normativa propicia essa margem ao conter 

certa maleabilidade no antecedente, ao estatuir a hipótese de incidência dessa espécie 

normativa e multiplicando as situações em que pode incidir, e, no consequente, ao não 

delimitar de antemão as formas de reação admitidas pela ordem jurídica nos casos de 

aplicação da norma.  

 

  No caso da mitigação de danos, cuja operatividade dá-se mediante a 

cláusula geral de vedação ao abuso do direito, a maleabilidade emprestada pela ordem 

jurídica permite que tenha lugar a força caducificante a tolher, ainda que parcialmente, a 
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pretensão do credor injustamente inerte ao recebimento de indenização por todos os danos 

decorrentes do inadimplemento imputável ao devedor. Trata-se do remédio mais adequado 

a ser aplicado pelo julgador em caso de imotivada omissão do credor em adotar medidas 

razoáveis visando a mitigar os danos que fluem do descumprimento da avença. 

 

  Existe uma clara função delimitadora do montante da indenização a ser 

arbitrada em função do inadimplemento do contrato por parte do devedor. Os danos não 

deixam de restar configurados. Tampouco deixa de existir, quando inicialmente 

configurado, um nexo de causalidade entre estes, os danos, e o inadimplemento contratual. 

Como se teve a oportunidade de estabelecer em tópico específico764, a falha do credor em 

mitigar não espraia efeitos sobre o nexo de causalidade nem é este o fundamento para 

redução da indenização a ser estabelecida em favor do credor imotivadamente omisso. Tal 

se dá pelo simples motivo de que a omissão não constitui elemento de rompimento do nexo 

causal quando não existe um dever específico preexistente de agir. 

 

  Não se trata, portanto, de novo requisito para configuração do dever de 

indenizar, os quais consistem, essencialmente, na existência de uma conduta imputável ao 

agente, um dano e o nexo causal entre ambos. Os requisitos para a configuração do dever 

de indenizar encontram-se estabelecidos pelo direito positivo, lastreando-se essencialmente 

nos arts. 394 a 396, 402 e 403, 927, 944 do Código Civil. Em termos de responsabilidade 

contratual (ou negocial), havendo inadimplemento do contrato (ainda que de deveres 

anexos) imputável a uma parte, em decorrência do qual a contraparte venha a sofrer 

prejuízo, estará configurado o dever de indenizar, a responsabilidade do inadimplente por 

compensar os prejuízos causados. 

 

  Configurados os aludidos requisitos, terá, então, surgido, o direito da parte 

inocente vitimada pelo inadimplemento de ser indenizada por todos os danos sofridos, tal 

como preconizado pelos arts. 395765, 402766 e 402767 do Código Civil, tanto quanto seja 

                                             
764 Vide item 4.1.3, acima. 
765 "Art. 395. Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos 
valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado." 
766 "Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidos ao credor 
abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar." 
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possível estabelecer o nexo de causalidade na forma preconizada acima768. Contudo, a 

pretensão indenizatória que movimenta a tutela a ser oferecida pela ordem jurídica a esse 

direito pode ter a eficácia limitada ou encoberta por incidência da cláusula de vedação ao 

abuso do direito, em sua manifestação específica relativa à mitigação de danos, quando 

restar configurada a injustificada omissão do credor em adotar medidas para mitigar os 

danos decorrentes do inadimplemento imputável ao devedor769. 

 

  A mitigação de danos consiste, assim, num mecanismo de limitação da 

admissibilidade da pretensão indenizatória, que opera de forma análoga a uma carga, 

manifestação específica da cláusula geral de repressão ao abuso do direito. Não se trata de 

novo requisito para configuração da responsabilidade civil. E a distinção, muito mais do 

que simples apuração técnica ou discussão meramente acadêmica, tem ao menos uma 

consequência relevante: tratando-se de requisito para a configuração do dever de indenizar, 

a sua ausência poderia ser reconhecida ex officio pelo julgador responsável por julgar a 

demanda na qual uma pretensão indenizatória tenha sido deduzida. Por outro lado, 

entendendo-se haver, aí, um método de limitação da indenização, sua apreciação requereria 

a alegação, pela parte interessada, isto é, pelo inadimplente demandado de quem fosse 

exigida indenização por todos os danos decorrentes do inadimplemento, da necessidade de 

redução da indenização em razão da injustificada omissão do credor demandante em atuar 

para mitigar os danos cuja indenização pretende. 

 

  Claro está que a discussão é influenciada pelo disposto na legislação 

processual civil vigente. A esse respeito, o art. 333, do Código de Processo Civil, ao 

estipular a distribuição do ônus da prova entre as partes de um litígio, estabelece caber à 

parte demandante comprovar o fato constitutivo de seu direito, enquanto cabe à parte 

demandada fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito 

invocado. A regra é repisada no art. 373, da Lei n.º 13.105/2015, apenas com o 

componente variável da distribuição dinâmica da carga probatória. 
                                                                                                                                       
767 "Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos 
efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual." 
768 Vide item 4.1.3, acima. 
769 Em sentido diverso, entendendo tratar-se propriamente de um ônus e, ainda assim, constituindo um 
impeditivo ao nascimento do direito do credor à indenização, podendo ser reconhecido de ofício pelo 
julgador, vide LOPES, Christian Sahb Batista. Op. cit., p. 199-202 e 217-218. 
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  De forma consistente com a solução aqui pressuposta, segundo a qual a 

mitigação de danos constitui um fator de limitação da indenização, não assim, um novo 

requisito de índole negativa para a configuração da responsabilidade civil, entende-se 

recair sobre a parte demandada o ônus de comprovar o comportamento injustificadamente 

omisso do credor, indicando especificamente as medidas de mitigação que poderiam ter 

sido adotadas e seus impactos razoavelmente esperados, não sendo possível ao julgador 

apreciar a questão à míngua de provocação específica da parte interessada a que o faça. A 

esse ponto se retornará oportunamente770. 

 

 4.2. REQUISITOS

 

  Como adiantado, afigura-se relevante, em especial para atribuir 

operabilidade à aplicação da mitigação de danos no direito brasileiro, precisar quais os 

requisitos de sua incidência, de modo a atribuir um mínimo de previsibilidade e coerência 

às decisões jurisdicionais, sejam elas judiciais ou arbitrais. 

 

  Com isso, evita-se a perda da racionalidade num verdadeiro arbítrio ou num 

jogo de azar, sem o menor critério de decidibilidade e de controle da qualidade das 

decisões, de fundamental relevância para manter a função do Direito na sociedade. 

 

  Vale esclarecer que, de forma coerente com a construção apresentada no 

presente trabalho, no qual a mitigação deve ser encarada sob o prisma do abuso do direito, 

manifestando-se no momento da dedução da pretensão indenizatória integral e desde que 

preenchidos os demais elementos do suporte fático, abaixo são apresentados os requisitos 

para que a defesa seja acolhida e a mitigação opere efeitos, efetivamente limitando o 

quantum debeatur. 

 

4.2.1. EXISTÊNCIA DE CONTRATO ENTRE AS PARTES 

 

                                             
770 Item 4.5, abaixo. 
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  O presente trabalho versa sobre os efeitos da mitigação -- ou não mitigação -

-, pelo credor, dos danos decorrentes do inadimplemento contratual imputável ao devedor. 

Pressupõe-se, portanto, a existência de um contrato ao qual as partes estejam vinculadas. 

 

  Tradicionalmente, a responsabilidade civil é considerada gênero, do qual 

são espécies a responsabilidade extracontratual e a responsabilidade contratual. Ao lado 

destas, Agostinho Alvim indica, ainda, a existência da responsabilidade por risco, que 

identifica como uma espécie autônoma, em razão da distinção do critério de imputação 

(risco e não culpa)771. E segue o autor, afirmando haver responsabilidade contratual 

"quando a falta consiste na inexecução de um contrato", responsabilidade extracontratual 

ou delitual "quando alguém, por culpa, causa dano a terceiro" e, por fim, 

"responsabilidade legal, quando a lei impõe a certa pessoa a reparação de um dano 

cometido sem culpa"772. 

 

  A primeira observação cabível a esse respeito consiste na imprecisão do 

termo contratual (e, a seu turno, também extracontratual). Isso porque, a rigor, aquilo que 

vem tratado no direito brasileiro sob a alcunha de responsabilidade contratual abrange 

também os negócios jurídicos unilaterais, os quais não são reconduzíveis à figura do 

contrato. Essa circunstância não passou despercebida por Agostinho Alvim, segundo se 

colhe do trecho abaixo: 

 

"Em nosso direito, dentro da responsabilidade contratual devemos colocar a que 
deriva de obrigação unilateral, embora esta não se considere contrato, em face 
do Código, ao contrário do que sucede no direito alemão, onde a obrigação por 
declaração unilateral de vontade é tratada como contratual."773 

 

  Embora não questione a nomenclatura ora em comento, o citado autor 

identifica a impropriedade na terminologia, ao destacar a inclusão da "obrigação 

unilateral" no regime da responsabilidade contratual, "embora esta não se considere 

contrato". A impropriedade está em ignorar que a marca aglutinadora dessa espécie de  

responsabilidade civil não vem radicada na existência de vínculo contratual, mas sim, na 

                                             
771 ALVIM, Agostinho. Op. cit., p. 236-237. 
772 Idem, ibidem. 
773 Idem, ibidem. 
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existência de vínculo negocial, isto é, de um negócio jurídico, figura da qual o contrato 

pode ser a manifestação mais eminente, porém certamente não exaustiva. Mais preciso, 

então, o emprego da locução responsabilidade civil negocial, identificando o negócio 

jurídico como figura aglutinadora. Na mesma toada, pode-se falar em responsabilidade 

civil extranegocial774. Nada obstante, feita a ressalva, dada a difusão do termo na doutrina, 

adota-se as expressões responsabilidade civil contratual/extracontratual. 

 

  Superada essa questão, outra surge: haveria, atualmente, espaço para a 

dicotomia entre responsabilidade civil contratual e responsabilidade civil extracontratual? 

Para parte da doutrina, a dicotomia encontra-se superada pelo estágio atual de 

desenvolvimento das relações sociais, não havendo mais sentido na dicotomia entre 

responsabilidade civil contratual e extracontratual. Já se escreveu ser "proveitoso que as 

responsabilidades contratual e extracontratual interajam, enriquecendo-se mutuamente, 

em ordem a possibilitar a gradual construção de um sistema unitário de 

responsabilidade"775. 

 

  Por outro lado, há quem sustente a clara distinção entre uma e outra 

espécies, em razão da distinção dos efeitos, tais como a definição do prazo prescricional 

aplicável776. Já para Marcos Ehrhardt Jr., embora subsista a dicotomia na responsabilidade 

civil, "de acordo com o atual estágio do sistema jurídico pátrio, a melhor alternativa 

aponta para a autonomia do dever de reparar", havendo "recursos teóricos suficientes 

para caminhar no sentido da aproximação entre os regimes de responsabilidade"777. 

 

  Sustenta-se, em síntese: (i) a crescente interação entre as duas espécies, 

como, por exemplo, no caso da responsabilidade profissional ou, ainda, em casos 

                                             
774 EHRHARDT JR., Marcos. Em busca de uma teoria geral da responsabilidade civil. In: EHRHARDT JR, 
Marcos (coord.). Os 10 anos do Código Civil: evoluções e perspectivas. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 
333-335. 
775 BRAGA NETTO, Felipe Peixoto. A responsabilidade civil e a hermenêutica contemporânea: uma nova 
teoria contratual? In: Lôbo, Paulo Luiz Netto; LYRA JUNIOR, Eduardo Messias Gonçalves de (Coord.). A 
teoria do contrato e o novo Código Civil. Recife: Nossa Livraria, 2003, p. 268. 
776 FIGUEIREDO, Gabriel Seijo Leal de. Pretensão indenizatória fundada em responsabilidade contratual: 
inaplicabilidade do prazo prescricional de três anos. In: LOTUFO, Renan, NANNI, Giovanni Ettore e 
MARTINS, Fernando Rodrigues (Coord.). Temas relevantes do direito civil contemporâneo: reflexões sobre 
os 10 anos do Código Civil. São Paulo: Atlas, 2012, p. 177-178. 
777 EHRHARDT JR., Marcos. Em busca de uma teoria geral... Op. cit., p. 355. 
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emblemáticos como o do transporte gratuito778; e (ii) o crescimento dos casos em que há 

violação a dever previsto em lei, não no negócio jurídico, mesmo nos casos de relação 

negocial preexistente, no qual, em síntese, deveria predominar a violação a deveres 

específicos de conduta. 

 

  Quanto à primeira objeção, não parece apresentar óbice intransponível, pois 

que, como se verá logo abaixo, a existência de duas espécies de responsabilidade civil, 

contratual e extracontratual, não impede que ocorra entre elas uma desejável interação. 

Quanto à segunda, tampouco parece definitiva, eis que a definição sobre a índole 

contratual ou extracontratual da responsabilidade advém da preexistência de negócio 

jurídico associada à violação de um dever específico, isto é, distinto do dever geral de 

abstenção de causação de danos a terceiros (neminem laedere). Ambas as características 

estão presentes, mesmo quando ocorre a violação a um dever anexo da boa-fé objetiva, o 

qual opera por força de lei, em razão do conteúdo normativo da boa-fé objetiva. Trata-se, 

afinal, de dever específico, não de um dever genérico de abstenção. 

 

  Quer parecer que a solução da questão não reside nem num extremo, 

tampouco n'outro. Não se pode negar a existência de distinções cabíveis na respectiva 

disciplina legal, de acordo com a preexistência -- ou não -- de um vínculo negocial a unir 

as partes ou, ainda, de acordo com a caracterização da violação como tendo atingido um 

dever específico de conduta ou um de caráter geral779. Afinal, como lembra Aguiar Dias, 

"o Código Civil distinguiu entre responsabilidade contratual e extracontratual, regulando-

as em seções marcadamente diferentes do seu texto. Nisto, acompanha a generalidade das 

codificações mais antigas"780.  

 

                                             
778 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: teoria geral das obrigações e teoria geral dos contratos. 11. ed. 
São Paulo: Atlas, 2011, p. 485-486. 
779 "O Direito e, em especial, o direito das obrigações impõem deveres de conta. Esses deveres que nos são 
impostos resultam de um dever geral de conduta segundo o Direito e os bons costumes ou de obrigações 
voluntariamente contraídas, emanadas de contratos." (VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: teoria geral... 
Op. cit., p. 485). 
780 AGUIAR DIAS, José de. Da responsabilidade civil. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1994, v. I, p. 123. 
Embora o autor estivesse se referindo ao Código Civil de 1916, a lição afigura-se plenamente aplicável ao 
Código Civil de 2002. 
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  Mas a distinção não é tal que possa tornar a responsabilidade civil 

extracontratual absolutamente autônoma e independente da responsabilidade civil 

contratual, nem o contrário. Trata-se, como visto, de espécies de um mesmo gênero que 

compartilham uma origem e princípios ordenadores. Nesse sentido, observou-se na 

doutrina que é, em última análise, "pressuposto inicial do dever de indenizar, portanto da 

responsabilidade em geral, o exame de um dever de conduta. (...) A responsabilidade civil 

em geral parte, pois, de princípios fundamentais idênticos, quer esse dever de indenizar 

decorra do inadimplemento contratual, quer decorra de uma transgressão geral de 

conduta." 781. 

 

  Ou seja, as diferenças específicas não comprometem a unidade do gênero782. 

Reconhecer a existência de princípios fundamentais que disciplinam a responsabilidade 

civil em geral e lhe dão unidade não implica endossar a conclusão radical de identidade 

absoluta, necessária e constante nas soluções dadas pelo ordenamento jurídico à pretensão 

indenizatória, de acordo com a preexistência, ou não, de vínculo negocial ou, se se preferir, 

de acordo com o caráter específico ou genérico do dever jurídico malferido. 

 

  Existe, por assim dizer, o que se poderia chamar de parte geral da 

responsabilidade civil, marcada por um núcleo constante, sem embargo da índole negocial 

ou aquiliana da violação. É formada pelo escopo de recomposição dos danos causados à 

vítima, visando primariamente à sua indenização (embora, como já abordado, possa 

desempenhar outras funções). Repousa, por isso, na existência do dever de reparação, 

como consequência da violação de um dever jurídico783, a exigir a presença de seguintes 

                                             
781 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: teoria geral...Op.  cit., p. 486. 
782 AGUIAR DIAS, José de. Op. cit., p. 130. 
783 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: teoria geral...Op.  cit., p. 486. 
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requisitos: dano, ato contrário a um dever, nexo de causalidade784 e, segundo parte da 

doutrina, também o nexo de imputabilidade785. 

 

  Contudo, há também distinções entre responsabilidade extracontratual e 

contratual. Em primeiro lugar, deve-se destacar que, embora o conceito de culpa seja 

uno786, seu funcionamento dá-se de forma distinta em cada uma das espécies. Havendo 

contrato, a verificação da culpa ocorre a partir da conformidade -- ou não -- da conduta do 

agente com a conduta assumida na avença. Uma vez comprovado o inadimplemento, cabe 

ao demandado comprovar a inexistência de responsabilidade ou de conduta culposa787. Já 

na responsabilidade extracontratual, partindo-se da regra geral (responsabilidade 

subjetiva), avulta o exame da culpa como violação de dever genérico de conduta, 

incumbindo à parte demandante o ônus de sua comprovação. Nesse sentido, já se escreveu 

que "no caso de inadimplemento contratual, compete à vítima apenas demonstrar a 

celebração do negócio jurídico e a existência de prestações não cumpridas, ao contrário 

do que ocorre no âmbito extracontratual"788. 

 

  Não só isso. Como lembra Sílvio de Salvo Venosa, "a responsabilidade civil 

contratual ocupa um campo mais limitado em relação à responsabilidade aquiliana, 

porque fica jungida justamente aos termos do contrato. A responsabilidade 

extracontratual permite voos integratórios do dever de indenizar mais profundos dentro da 

amplitude do art. 186"789 Da mesma forma, o agente incapaz não pode contratar, mas seus 

                                             
784 AGUIAR DIAS, José de. Op. cit., p. 124. O autor fala, a rigor, de ato ilícito em lugar de ato contrário a 
dever jurídico. Contudo, em razão da necessidade de abarcar as hipóteses de responsabilidade objetiva ou 
pelo risco, prefere-se a segunda expressão, que logra englobar também os casos em que a conduta 
deflagradora do dever de reparar consiste na exposição ao risco, não à prática de ilícito subjetivamente 
considerado. A esse respeito, Fernando Noronha define que há culpa "quando não são respeitados 
precedentes deveres de conduta que, se observados, teriam evitado o dano. Nestes casos, estamos perante 
atos ilícitos, os quais, como se sabe, comportam dois elementos: a antijuridicidade (violação do direito) e a 
culpabilidade". (NORONHA, Fernando. Direito das... Op. cit., p. 473. Itálicos no original). 
785 "Nexo de imputação é o fundamento, ou a razão de ser da atribuição da responsabilidade a uma 
determinada pessoa, pelos danos ocasionados ao patrimônio ou à pessoa de outra, em consequência de um 
determinado fato antijurídico. É o elemento que aponta o responsável, estabelecendo a ligação do fato danoso 
com este." (NORONHA, Fernando. Direito das... Op. cit., p. 472). 
786 Exige uma conduta comissiva ou omissiva do agente, violadora de um dever jurídico preexistente. Vide, a 
respeito AGUIAR DIAS, José de. Op. cit., p. 124. 
787 AGUIAR DIAS, José de. Op. cit., p. 130. 
788 EHRHARDT JR., Marcos. Em busca de uma teoria geral... Op. cit., p. 339. 
789 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: teoria geral das... Op. cit., p. 487. 
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atos, quando causadores de dano, não podem gerar uma situação de não ressarcimento, 

operando, portanto, a atribuição do dever de reparação ao respectivo responsável790. 

 

  Por fim, não é demais lembrar a diferença marcante existente no que tange à 

quantificação do dano, a partir da identificação do interesse violado pela conduta 

antijurídica do agente, isto é, se positivo ou negativo. Na esfera contratual, a conduta 

indevida ocasiona violação do interesse positivo da vítima, consubstanciado na legítima 

expectativa de obtenção do benefício decorrente do contrato. Trata-se do que se 

denominou, na doutrina anglo-saxônica, de performance interest. A parte tem o direito de 

ser colocada na situação em que estaria caso o contrato tivesse sido cumprido. 

 

  Por outro lado, quando se está na esfera extracontratual, a conduta indevida 

do agente -- imagina-se aqui a situação de rompimento unilateral e injustificado de 

tratativas em seu estágio final -- ensejará a violação do chamado interesse negativo da 

vítima. Consiste no interesse de não ser envolvido em negociações estéreis, de não 

dispender recursos em inférteis tratativas ou na celebração de negócios fadados à 

invalidade ou à ineficácia. Neste caso, que equivale ao conceito anglo-saxônico de reliance 

interest, a parte tem direito de ser recolocada na mesma situação em que estaria caso o 

negócio maculado não tivesse sido celebrado ou se as negociações tardia e 

injustificadamente interrompidas nunca tivessem sido iniciadas. 

 

  Como se pode verificar, há sim distinções que justificam a identificação das 

duas espécies de responsabilidade civil -- contratual e extracontratual -- sem embargo de se 

preservar intacto o fluxo de influência recíproca que devem exercer um sobre o outro e a 

submissão de ambas a uma gama de princípios e vetores comuns. 

 

  Nesse sentido, importa destacar que o objeto de estudo no presente consiste 

na mitigação de danos decorrentes do inadimplemento contratual. De modo que, para que a 

atividade de mitigação seja juridicamente relevante, torna-se imprescindível a existência de 

                                             
790 EHRHARDT JR., Marcos. Em busca de uma teoria geral... Op. cit., p. 339-340 e VENOSA, Sílvio de 
Salvo. Direito Civil: teoria geral das... Op. cit., p. 487-488. 
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vínculo contratual entre as partes -- devedor inadimplente e credor inerte -- bem como que 

tal contrato seja válido791. 

 

4.2.2. INADIMPLEMENTO IMPUTÁVEL AO DEVEDOR, O QUAL CONSTITUA A CAUSA DE 

DANOS SOFRIDOS PELO CREDOR 

 

  Para que se fale de mitigação de danos pelo credor, é necessária a existência 

de inadimplemento imputável a uma das partes. Trata-se de conduta desviada daquela 

devida nos termos do contrato, da qual decorrem os danos à contraparte, aqui tratada como 

o credor, a quem caberá, em princípio, a atividade de mitigação e o direito de ser 

indenizado por despesas suportadas nessa atividade. Fundamental, assim, para o estudo 

proposto, a análise do inadimplemento como requisito para atribuir relevância à atividade 

mitigadora. 

 

4.2.2.1. CONCEITO DE INADIMPLEMENTO 

 

  O regular cumprimento, tratado no direito como pagamento, constitui a 

regra geral ou o fim esperado de toda obrigação. O não cumprimento, a patologia, situação 

de crise, gerando consequências normalmente indesejáveis para a parte infratora, tratada 

como devedor. 

 

  Em termos amplos, conforme Renan Lotufo, inexecução ou inadimplemento 

da obrigação identifica a falta da prestação devida, independentemente de seu objeto – seja 

ele uma prestação de dar, fazer ou não fazer. Dele nasce, para o credor, o direito de exigir o 

cumprimento forçado e/ou de pleitear indenização por perdas e danos792. Silvio Luís 

Ferreira da Rocha esclarece que "a violação do dever de prestar, por causa imputável ao 

devedor, pode se revestir de uma tripla forma: a mora, o não cumprimento definitivo ou a 

                                             
791 "Particularizemos o estudo da responsabilidade contratual. Ela pressupõe um contrato válido, concluído 
entre o responsável e a vítima. Decompondo-se esse conceito, obtemos três elementos: existência do 
contrato; a sua validade, envolvendo, naturalmente, a questão da responsabilidade no caso de contrato nulo; 
estipulação do contrato entre o responsável e a vítima." (AGUIAR DIAS, José de. Da responsabilidade... Op. 
cit., p. 132). 
792 LOTUFO, Renan. Código Civil comentado. São Paulo: Saraiva, 2003, v. 2, p. 247. 
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falta de cumprimento (denominado inadimplemento) e o cumprimento defeituoso"793. 

 

  Cumpre destacar que o inadimplemento da obrigação, uma das modalidades 

não-satisfativas de extinção do vínculo obrigacional, em rigor, é distinguível do 

inadimplemento do contrato, mas estão de tal modo relacionados que aquele implica neste 

quando a obrigação descumprida integra um determinado programa contratual794. 

 

  Em termos mais restritos, o inadimplemento absoluto (total e parcial) 

distingue-se do relativo, também chamado de mora, além do adimplemento ruim, como se 

passará a abordar. 

 

4.2.2.2. INADIMPLEMENTO ABSOLUTO. TOTAL E PARCIAL 

 

  Quando a obrigação não foi cumprida e nem poderá sê-lo, por não mais 

subsistir para o credor a possibilidade ou o interesse no seu recebimento795, ter-se-á 

inadimplemento absoluto. Mesmo ainda possível a realização da prestação, o 

inadimplemento terá caráter absoluto se ela não lhe for útil ou se credor não mais tiver 

interesse na sua realização, respeitados os limites impostos pela boa-fé objetiva, pela 

função social do direito em questão e pela vedação ao abuso do direito. Por isso, nada 

impede a transformação da mora em inadimplemento absoluto, em face de um evento que 

impossibilite o credor (ainda que por inutilidade) de receber a prestação ou mesmo que lhe 

retire o interesse em recebê-la. Em comentário ao art. 389 do Código Civil, Renan Lotufo 

observa: 

 

"O inadimplemento absoluto, sobre o qual discorre o artigo ora comentado, dá-
se quando a obrigação não foi cumprida, nem poderá sê-lo de forma útil ao 
credor. Ressalte-se que a possibilidade de cumprimento pode existir, mas se este 
não for mais de utilidade ao credor, haverá inadimplemento absoluto."796 

                                             
793 ROCHA, Silvio Luís Ferreira da. Curso avançado de Direito Civil: contratos. Coord. Everaldo Cambler. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 113. 
794 ALPA, Guido. Corso di Diritto Contrattuale. Padova: CEDAM, 2006, p. 145. 
795 ALVIM, Agostinho. Op.  cit., p. 25. 
796 LOTUFO, Renan. Código Civil... Op. cit., v. 2, p. 428. 
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  Por outro lado, pode-se falar em inadimplemento total e parcial, a partir das 

dimensões integrais do objeto da prestação. Assim, será total o inadimplemento que atingir 

toda a prestação. Na hipótese de haver atingimento de apenas parte da prestação, ocorrendo 

o adimplemento de outra parte, haverá inadimplemento parcial797. Não se confundem 

inadimplemento absoluto parcial e mora, pois que, no primeiro caso, a parte não adimplida 

da prestação não mais poderá sê-lo, ao passo que a mora ainda admite a remediação. 

Exemplo típico de inadimplemento absoluto parcial consiste na entrega de apenas alguns 

itens, quando vários deles constituírem objeto da prestação a cargo do devedor, 

permanecendo, a despeito da demora, possiblidade de cumprimento integral e interesse do 

credor na purgação. 

 

  No caso da mitigação de danos, sendo o inadimplemento absoluto, adquirirá 

relevância jurídica a atividade de mitigação pelo credor dos danos dele decorrentes, não 

havendo distinção apreciável segundo esse inadimplemento seja total ou parcial. 

 

4.2.2.3. INADIMPLEMENTO RELATIVO. MORA 

 

  No direito romano, estabeleceu-se a clássica noção de mora calcada no 

efeito temporal: mora est dilatio culpa non carens, debiti solvendi accipiendi. Embora até 

hoje a conexão entre mora e tempo povoe o pensamento leigo, não há essa limitação no 

sistema adotado pelo legislador brasileiro798. 

 

  Caracteriza-se a mora pelo não cumprimento, pelo devedor, e o não 

recebimento, pelo credor, da obrigação no tempo, lugar e/ou forma devidos, seja por força 

de convenção, seja por incidência direta da lei799. Como lembra Giovanni Ettore Nanni, "a 

                                             
797 ALVIM, Agostinho. Op. cit., p. 25 e LOTUFO, Renan. Código Civil... Op.  cit., v. 2, p. 427-428. 
798 Vide item 1.7.2 para uma distinção entre a definição de mora nas codificações europeias, tributária da 
noção romana, enclausurada na questão temporal e a definição adotada pelo legislador do Código Civil de 
1916, em critério adotado novamente no Código Civil de 2002. Essa clausura originou o surgimento da 
figura da violação positiva do contrato, em esforço doutrinário despiciendo no Direito brasileiro. 
799 Art. 394 do Código Civil. 
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mora não é apenas o atraso (aspecto temporal), mas também o cumprimento defeituoso em 

relação ao lugar ou à forma convencionados"800. Liga-se a mora a todos os aspectos do 

adimplemento devido pelo devedor ao credor, abrangendo o descumprimento de qualquer 

"interesse na prestação"801, o que significa dizer todos os pressupostos subjetivos, objetivos 

e temporais do adimplemento802. 

 

  Ademais, embora seja evidentemente mais comum -- e, por isso, muito mais 

estudada pela doutrina --, a mora não se aplica apenas ao devedor que não pagar no tempo, 

lugar e forma devidos. Também o credor pode incorrer em mora, na medida em que se 

recusar a receber a prestação no tempo, lugar e forma devidos803. Não se pode, contudo, 

confundir a mora do credor (mora accipiendi) com o descumprimento dos deveres anexos 

a que também o credor pode estar -- e, via de regra, está -- sujeito em razão de sua posição 

na estrutura obrigacional. O credor em mora sujeita-se às consequências dispostas no art. 

400, do Código Civil, isto é, subtração da responsabilidade pela conservação da coisa em 

poder do devedor, imputabilidade das despesas empregadas em dita conservação e 

tratamento favorável em caso de variação entre a data para cumprimento e a data de sua 

efetivação804. 

 

  Ao lado de sua abrangência, também caracteriza a mora -- e, principalmente, 

distingue-a do inadimplemento absoluto -- a subsistência da possibilidade de cumprimento 

da obrigação e o interesse do credor de que tal cumprimento ocorra805. Como escreve 

Giovanni Ettore Nanni, "o critério principal que diferencia a mora do inadimplemento do 

devedor é a possibilidade ou a impossibilidade de o credor receber utilmente a 

prestação"806. E, mais adiante, complementa, afirmando que "o mesmo critério é válido 

                                             
800 NANNI, Giovanni Ettore. Mora. Op. cit. p. 575. 
801 MARTINS-COSTA, Judith. Comentários... Op. cit., v. V, t. I, p. 89. 
802 NANNI, Giovanni Ettore. Mora. Op. cit., p. 576. 
803 "Art. 394. Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser 
recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer." (Destaques acrescentados). 
804 "Art. 400. A mora do credor subtrai o devedor isento de dolo à responsabilidade pela conservação da 
coisa, obriga o credor a ressarcir as despesas empregadas em conservá-la, e sujeita-o a recebê-la pela 
estimação mais favorável ao devedor, se o seu valor oscilar entre o dia estabelecido para o pagamento e o da 
sua efetivação." 
805 LOTUFO, Renan. Código Civil... Op. cit., v. 2, p. 428. 
806 NANNI, Giovanni Ettore. Mora. Op. cit., p. 582. 
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para a diferenciação entre a mora do credor e o inadimplemento absoluto"807.  

 

  Embora não o diga o Código Civil expressamente no art. 394, dedicado à 

definição de mora, tal circunstância é extraída não só da tradição do instituto, como 

também do texto dos arts. 400 e 401808. O primeiro, já transcrito, refere expressamente ao 

recebimento posterior da coisa pelo credor. Já o segundo trata especificamente das 

hipóteses de purgação, isto é, de remediação da mora, suprimindo-lhe os efeitos. 

  Havendo inadimplemento relativo, também se poderá falar em mitigação de 

danos: as partes estarão sujeitas respectivamente aplicáveis: para o credor, o tolhimento da 

pretensão indenizatória em caso de inércia caracterizadora da não-mitigação; para o 

devedor: o reembolso das despesas razoáveis havidas na atividade de mitigação, 

independentemente do resultado. 

 

4.2.2.4. ADIMPLEMENTO RUIM 

 

  Classicamente ligado ao aspecto temporal, seguindo a tradição romana, a 

mora como tratada no Código Civil brasileiro obedece a uma noção mais ampla, atingindo, 

como se viu, todos os aspectos do adimplemento. Quando o devedor realiza a prestação, 

dever primário, ainda assim pode ser defeituoso o adimplemento, se levado a cabo em 

desacordo com a forma e o lugar devidos por força de lei ou de convenção. Existe, aí, o 

chamado adimplemento ruim, defeituoso ou insatisfatório809. O conceito adotado pelo 

legislador brasileiro e hoje plasmado no art. 394 do Código Civil810, portanto, extrapola os 

limites da noção clássica transmitida às grandes codificações europeias a partir do Século 

                                             
807 Idem, ibidem.. 
808 "Art. 401. Purga-se a mora: 
I - por parte do devedor, oferecendo este a prestação mais a importância dos prejuízos decorrentes do dia da 
oferta; 
II - por parte do credor, oferecendo-se este a receber o pagamento e sujeitando-se aos efeitos da mora até a 
mesma data." 
809 ASSIS, Araken de. Op. cit., p. 125-126. 
810 "Art. 394. Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser 
recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer." Equivalente ao art. 955, do Código 
Civil de 1916. 
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XIX811. 

 

  De modo que restou superado ab initio o entrave que, na Alemanha, levou 

ao surgimento de teorias criticadas, embora não desprovidas de mérito, como a da violação 

positiva do crédito812. No direito brasileiro, a inobservância de deveres anexos à obrigação 

principal, assim como o adimplemento tempestivo, porém realizado não na forma ou no 

lugar devidos, caracteriza o adimplemento ruim. 

 

  A distinção entre o adimplemento ruim e inadimplemento reside em que, 

naquele, realiza-se a prestação no tempo devido, embora possa ser identificada vicissitude, 

a macular outro(s) aspecto(s) do adimplemento813. Para caracterizar o adimplemento ruim, 

o devedor fez o que deveria fazer, mas não como deveria fazer, devendo tê-lo feito de 

outro modo. Havendo inadimplemento, o devedor simplesmente não faz o que deveria ter 

feito814. Naturalmente, avulta a relevância dos deveres anexos de conduta, pois, como 

lembra Giovanni Ettore Nanni,  

 

"A teoria da relação obrigacional complexa ganhou corpo no Brasil, sendo 
atualmente muito difundida, de tal maneira que não é lícito o mero 
comportamento do dever primário em uma prestação obrigação, sendo 
necessário o adimplemento dos deveres secundários de prestação e dos deveres 
acessórios de conduta, com especial destaque à boa-fé em todos os momentos 
deste processo, a fim de se satisfazer o interesse do credor."815 

 

  Não se trata, portanto, de mera desconformidade quanto à identidade ou 

quantidade da prestação. Fosse este o caso, ter-se-ia inadimplemento, total ou parcial, 

dependendo da situação concreta. Adimplemento ruim e mora andam lado a lado816, o que, 

contudo, não quer dizer que daquele não possa, também, advir o inadimplemento absoluto. 

Pelo contrário, embora seja hipótese menos comum, nada impede que a violação 

caracterizadora do adimplemento ruim seja de tal forma relevante que possa ensejar o 

                                             
811 Vide item 1.7, em especial item 1.7.2, supra. Vide ALVIM, Agostinho. Op. cit., p. 28. 
812 NANNI, Giovanni Ettore. Mora. Op. cit., p. 583-589. 
813 ASSIS, Araken de. Op. cit., p. 126. 
814 NANNI, Giovanni Ettore. Mora. Op. cit., p. 584. 
815 Idem, ibidem., p. 587. 
816 No mesmo sentido, NORONHA, Fernando. Direito das... Op. cit., , p. 84. 



268 
 

 

inadimplemento absoluto, por frustrar a possiblidade de cumprimento ou mesmo o 

interesse do credor no seu recebimento817. Segundo escreve Giovanni Ettore Nanni, 

"conforme variar a relação obrigacional, assim como a complexidade dos deveres 

laterais, o incumprimento dos deveres laterais pode dar azo ao inadimplemento absoluto, 

à mora, ao ressarcimento dos danos, à resolução do contrato etc."818. 

 

  No que respeita à mitigação de danos, terá relevância a atuação do credor a 

partir do momento da ocorrência do inadimplemento imputável ao devedor, mesmo em se 

tratando de adimplemento ruim ou defeituoso. Importa que ocorra o inadimplemento e que 

dele decorram danos ao credor, de modo a constituir a pretensão indenizatória a ser 

deduzida. 

 

4.2.2.5. IMPUTABILIDADE DO INADIMPLEMENTO AO DEVEDOR 

 

  Resta, ainda, discorrer a respeito da imputabilidade do inadimplemento -- e, 

portanto, dos danos dele decorrentes -- ao devedor, assim tido como a parte cuja conduta se 

distancia daquela devida, implicando a violação de um dever jurídico. 

 

  A mitigação de danos -- já foi dito -- manifesta-se e adquire relevância 

jurídica no momento em que o credor deduz pretensão indenizatória em face do devedor, a 

fim de ver-se compensado pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento. 

 

  Exige-se, por isso, que o inadimplemento seja imputável ao devedor, a teor 

do que estabelece o art. 396 do Código Civil, segundo o qual "Não havendo fato ou 

omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora." Complementando a dita regra, 

vê-se no art. 393 que "O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito 

ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado." De modo que, 

salvo convenção em sentido diverso, o devedor não estará em mora e, portanto, não será 

                                             
817 Idem, ibidem, p. 84. 
818 NANNI, Giovanni Ettore. Mora. Op. cit., p. 589. 
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responsável por indenizar danos ao devedor na hipótese de não cumprimento escusável. A 

esse respeito, Agostinho Alvim observa que  

 

"A culpa contratual, assim, se estabelece em terreno mais bem definido e 
delimitado, e consiste... na inexecução previsível e evitável, por uma parte ou 
seus sucessores, de obrigação nascida de contrato prejudicial à outra parte ou 
seus sucessores."819 

 

  No mesmo sentido, Giovanni Ettore Nanni escreve que 

 

"Para que se possa cogitar a respeito da mora ou do inadimplemento, requer-se 
que tenha sido causado por fato imputável àquele que descumpriu a obrigação. 
(...) pode ocorrer um obstáculo independente de fato positivo ou negativo do 
devedor, e superior às suas forças, que lhe impeça de adimplir a obrigação, pelo 
que é considerado inadimplente. 
Então, duas ordens diversas de causas podem gerar o incumprimento: causas 
dependentes de fato do devedor e causas não dependentes. Se o incumprimento é 
imputável ao devedor, são produzidas as consequências decorrentes da 
inexecução das obrigações; se ao contrário, sendo reconhecida uma 
circunstância estranha a algum fato do devedor, tais consequências não se 
verificam, e a obrigação remanesce extinta como se não tivesse nunca 
nascido."820 

 

  Ao discorrer sobre a imputabilidade, Agostinho Alvim explica: 

 

"A imputabilidade, por sua vez, compreende dois elementos: a) possibilidade, 
para o agente, de conhecer o dever; b) possibilidade de observá-lo. (...) O 
segundo elemento da imputabilidade é a possibilidade, para o agente, de 
observar o dever. 
Se a possibilidade existe, mas o agente, inteiramente cônscio, deixa de observar 
o dever, há dolo. Outras vezes, ele não infringe voluntariamente o dever: antes 
expõe-se a isso. 
Diz-se, então, haver simples culpa, o que é mais comum."821 

 

  Preferindo a expressão nexo de imputação para denominar o pressuposto da 

Responsabilidade Civil, Fernando Noronha diz tratar-se do "fundamento, ou a razão de ser 

da atribuição da responsabilidade a uma determinada pessoa, pelos danos ocasionados ao 

patrimônio ou à pessoa de outra, em consequência de um determinado fato 

                                             
819 AGUIAR DIAS, José de. Op. cit., p. 130. 
820 NANNI, Giovanni Ettore. Mora. Op. cit., p. 581-582. 
821 ALVIM, Agostinho. Op.  cit., p. 247-248. 
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antijurídico"822. Constitui o elemento pelo qual se aponta o responsável, atraindo para este 

as consequências do fato danoso. 

 

  Não havendo, na configuração do incumprimento, fato imputável ao 

devedor, este não será responsável pela recomposição dos respectivos danos suportados 

pelo credor823. Por isso que a mitigação manifesta-se apenas no momento em que o credor 

deduz a pretensão indenizatória, a questão não se põe diante da inexistência de um 

incumprimento imputável a quem poderia arguir a falha em mitigar. Da mesma forma, não 

se pode cogitar de o credor contabilizar as despesas com a atividade de mitigação, a fim de 

possibilitar a sua inserção na pretensão indenizatória, a qual não deverá ser deduzida, à luz 

da inexistência de inadimplemento imputável ao devedor. 

 

  Mas, embora a mora debitoris esteja "sujeita a circunstância atribuível ao 

devedor, mediante ação ou omissão culposa"824, há acentuada distinção entre a culpa 

contratual e a culpa extracontratual ou aquiliana. É que o descumprimento da obrigação no 

tempo, lugar e/ou forma devidos, configura, por esse só fato, a culpa do devedor825. Existe 

uma presunção simples de culpa, de caráter juris tantum, portanto superável por prova em 

sentido contrário. Cabe ao devedor comprovar a ausência do elemento subjetivo da mora 

ou, ainda, que o incumprimento não lhe é imputável e, portanto, não configura 

inadimplemento, na forma do art. 394 do Código Civil826. 

                                             
822 NORONHA, Fernando. Direito das Obrigações ... Op. cit., p. 472. 
823 Note-se que a expressão inadimplemento, em sentido mais amplo, pode designar também a situação 
objetiva da ausência de prestação. A esse respeito, para Renan Lotufo "ao se falar de inadimplemento, 
comumente se enfatiza o seu aspecto subjetivo, ou seja, o referido à culpa do devedor em face da obrigação 
que lhe incumbe. No entanto, o inadimplemento serve também para designar a situação objetiva, que se 
especifica na falta de satisfação do interesse do credor, prescindindo do comportamento culposo do 
devedor" (Código Civil... Op. cit., v. 2, p. 425). Contudo, para os fins do estudo da atividade de mitigação, 
interessa apenas o inadimplemento imputável ao devedor, a partir do qual será viável ao credor deduzir 
pretensão indenizatória, incluindo despesas razoáveis incorridas na mitigação, em face do devedor, ao qual 
competirá arguir a necessidade de redução da indenização em decorrência da não mitigação. 
824 NANNI, Giovanni Ettore. Mora. Op. cit., p. 599. 
825 "Sob tais aspectos, ou seja, da distinção entre responsabilidade contratual e extracontratual, a 
responsabilidade extracontratual tem maior relevância para o exame da conduta culposa. Se há contrato, o 
exame da culpa inicia-se pela verificação da conduta do agente cotejada com o que ele se obrigou no 
contrato. No entanto, esse exame pode extravasar a simples investigação contratual e partir para o dever de 
conduta em geral, dependendo da relação jurídica em jogo." (VENOSA, Sílvio. Direito Civil: teoria geral 
das… Op. cit., p. 486). 
826 NANNI, Giovanni Ettore. Mora. Op. cit., p. 599. Da mesma forma, caberá ao devedor especificar, tanto 
quanto possível, as medidas cabíveis de mitigação e os respectivos impactos sobre o valor da indenização. 
Vide, a respeito, item 4.5, abaixo. 



271 
 

 

 

  Por fim, vale destacar que, na hipótese de haver sido convencionada a 

responsabilidade do devedor mesmo em caso de caso fortuito ou de força maior, na forma 

do art. 396 do Código Civil, então, preenchidos os demais requisitos, terá relevância a 

atividade de mitigação de danos pelo credor para liquidação da indenização, na forma aqui 

descrita. 

 

  Exige, portanto, que o inadimplemento seja imputável ao devedor a fim de 

que tenha relevância jurídica a atividade de mitigação ou, ainda, que o devedor tenha se 

responsabilizado também pelo descumprimento decorrente de caso fortuito ou de força 

maior. Em comum, ambas as hipóteses ostentam a possiblidade de o credor deduzir 

pretensão indenizatória em face do devedor. 

 

4.2.3. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO PELO CREDOR VÍTIMA DOS DANOS DECORRENTES 

DO INADIMPLEMENTO IMPUTÁVEL AO DEVEDOR 

 

  A mitigação de danos manifesta-se no momento da dedução da pretensão 

indenizatória, seja tornando parcialmente ineficaz a pretensão, como consequência da 

abusividade do exercício promovido pelo credor, seja legitimando a inclusão de despesas 

havidas na tomada de medidas mitigadoras por esse mesmo credor. Em ambas as situações, 

pressupõe-se que as medidas de mitigação sejam possíveis827. 

 

  A ideia subjacente à mitigação de danos reside na valoração do elemento 

ético no cumprimento das obrigações, que se manifesta por meio da exigência de uma 

conduta colaborativa por parte do credor, diretamente decorrente de imposição legal firme, 

portanto, extravasando os foros de mera cartilha programática. Dá-se relevância ao 

comportamento do credor a partir do momento da configuração do inadimplemento, 

relevância essa que se cristaliza pela atribuição da mácula da ilicitude por abusividade à 

                                             
827 Deixa-se de mencionar, neste rol, uma das manifestações da mitigação de danos - a restrição da 
indenização ao montante dos danos efetivamente sofridos, não dos danos que poderia o credor ter suportado, 
caso não houvesse atuado para sua mitigação - pois esta constitui mera consequência das demais, à luz do 
princípio da reparação integral, isto é, indeniza-se todo o dano, mas nunca mais do que o dano. 
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conduta do credor que, podendo mitigar danos decorrentes do inadimplemento imputável 

ao devedor mediante o emprego de medidas razoáveis, não o faz. Da mesma forma, essa 

relevância manifesta-se pela legitimação da inclusão, no quantum debeatur, das despesas 

razoavelmente havidas na atividade de mitigação. 

 

  Para que a inércia do credor adquira, juntamente com os demais elementos 

do suporte ático do ato complexo, os contornos da ilegalidade por abusividade, essa inércia 

deve ser relevante, assim do ponto de vista jurídico, como fático. Em rigor, a primeira 

decorre da segunda. Quer isto dizer que a atividade de mitigação só será relevante e só 

atribuirá a força caducificante aqui versada na hipótese de ser possível a mitigação. 

 

  Em termos de responsabilidade contratual -- seara da qual não se escapa 

pelo simples fato de estar-se tratando de ilicitude decorrente do abuso do direito -- a 

possibilidade da realização do comportamento imposto, exigido ou desejado pela lei 

constitui pressuposto para a atribuição de qualquer responsabilidade ao obrigado. Exige-se 

que o comportamento não conforme decorra de atuação consciente e evitável. Nesse 

sentido, para Giovanni Ettore Nanni, "Requer-se a possibilidade da prestação, isto é, que 

seja passível de adimplemento e consequente exigibilidade. Se há a impossibilidade de 

prestar, mediante obstáculo absoluto e intransponível, a obrigação é extinta."828 No 

mesmo sentido, Fernando Noronha escreve que 

 

"para que possamos considerar inevitável o acontecimento que se pretende 
caracterizar de força maior, é necessário que ele seja um fato natural ou uma 
ação humana que, em relação à pessoa que poderia ser tida como responsável, 
reúna determinadas características, ou requisitos, que sintetizaremos dizendo 
que ele deve apresentar-se como fato externo, irresistível e normalmente 
imprevisível"829. 

 

  De tal maneira que, tecnicamente, não se fala de inadimplemento nas 

hipóteses de impossibilidade de prestar em decorrência de ato alheio ao devedor e 

inevitável. É o que se encontra na doutrina pátria: 

 

                                             
828 NANNI, Giovanni Ettore. Mora. Op. cit., p. 592. No mesmo sentido, AMARAL, Francisco. Direito 
Civil... Op. cit., p. 555. 
829 NORONHA, Fernando. Direito das obrigações... Op. cit., p. 624-625. Destaques no original. 
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"Em todos os casos de impossibilidade superveniente não imputável, a mora não 
se verifica porque, em rigor, não há incumprimento, há impossibilidade em 
realizar a prestação devida. (...) [E]m todos os casos em que, no momento da 
prestação, esta não tem lugar por fato não-imputável (seja impossibilidade, em 
sentido restrito, seja ato de terceiro, seja ato do credor ou qualquer outro fato 
não voluntário), o que ocorre é que a prestação não é então devida. Não ocorre 
propriamente 'inadimplemento' porque este constitui, como vimos, a não-
realização da prestação devida enquanto devida."830 

 

  O mesmo entendimento pode ser encontrado na doutrina italiana, conforme 

se colhe do trecho abaixo transcrito: 

 

"(...) il reale esonero da responsabilità è necessariamente legato alla 
dimostrazione della non imputabilità - all'obligato - del fatto o della circostanza 
che hanno reso la prestazione manchevole o impossibile. 
E dunque oggetto della prova non è l'osservanza della diligenza, ma il fatto che 
ha impedito l'adempimento, il quale non sarà ascrivibile a sua colpa solo se - 
per tabulas - estraneo al controlle del debitore"831. 

 

  A falha do credor de mitigar os danos não constitui, por si só, conduta 

ilegítima capaz de desencadear qualquer consequência negativa. Constitui parte 

fundamental do complexo de fatos e circunstâncias que levam à ineficácia parcial da 

pretensão indenizatória deduzida em face do devedor. Esse complexo forma-se a partir da 

inércia do credor quando possível a mitigação por meio de medidas razoáveis, combinada 

com a posterior dedução, em face do devedor a quem o inadimplemento é imputável, de 

pretensão indenizatória contemplando também os danos evitáveis. É o que se extrai da 

doutrina estrangeira, ao tratar da relevância de demanda competitiva (competitive supply): 

 

"General recourse to mitigation may be had only in an economy characterised 
by the ready availability of goods in competitive supply, including a margin of 
excess capacity, so that, following D[ebtor]'s breach, alternative goods and 
services of the same quality are readily available to C[reditor]. The capitalist 
economies are, however, characterised by the availability of goods in this 
fashion, and its role in allowing 'switching' production when original plans and 
obligations prove to have been mistaken has been analysed. Mitigation is, then, 

                                             
830 MARTINS-COSTA, Judith. Comentários... Op. cit., v. V, tomo II, p. 389-390. Destaques no original. 
831 PARISI, Annamaria Giulia. Colpa e dolo nella responsabilità: saggi di diritto comparato. Torino: G. 
Giapichelli Editore, 2012, p. 150. Em tradução livre do autor: "(...) A real exoneração da responsabilidade é 
necessariamente ligada à demonstração da não imputabilidade - ao obrigado - do fato ou da circunstância que 
tornaram a prestação faltante ou impossível.  
E portanto objeto da prova não é a observância da diligência, mas o fato que impediu o adimplemento, o qual 
não será atribuível à sua culpa só se − per tabulas − estranho ao controle do devedor." 
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essential for the breach to be efficient, but mitigation requires the ready 
availability of substitute goods on a market."832 

 

  Nada obstante, a referência à impossibilidade da prestação como fato 

extintivo da obrigação e liberador do obrigado demonstra a tradição do direito brasileiro de 

isentar o obrigado -- aqui tido em acepção ampla, para abarcar inclusive a figura do credor 

inerte -- na hipótese de que a conduta imposta, devida ou fomentada reste impossibilitada 

em razão de fato que lhe seja alheio e inevitável. 

 

  No que respeita à mitigação de danos, a impossibilidade de intervenção do 

credor elimina a relevância jurídica da atividade mitigadora ausente e que constitui o 

núcleo da manifestação da figura do abuso do direito. Sendo impossível a atuação do 

credor para mitigar danos decorrentes do inadimplemento imputável ao devedor, não se 

configura a conduta a que se atribui a mácula da ilicitude por abusividade, qual seja, a 

inclusão de danos evitáveis na pretensão indenizatória deduzida em face do devedor. 

 

  Quanto às despesas havidas em razão da atividade mitigadora, a 

possibilidade de efetiva mitigação manifesta-se na avaliação da razoabilidade exigida para 

autorizar a sua inclusão no montante da indenização devida ao credor. Não são 

consideradas razoáveis as despesas havidas pelo credor na hipótese de a mitigação não ser 

possível. 

 

4.2.4. CREDOR EM POSIÇÃO MAIS FAVORÁVEL PARA MITIGAR 

 

  A mitigação de danos só adquire relevância jurídica na hipótese de o credor 

estar em melhor posição do que o devedor a quem o inadimplemento seja imputável para 

                                             
832 HARRIS, Donald; CAMPBELL, David; HALSON, Roger. Op. cit., p. 114. Em tradução livre do autor: 
"A mitigação pode, em geral, ser alegada apenas em uma economia caracterizada pela pronta disponibilidade 
de bens em demanda competitiva, incluindo uma margem de capacidade em excesso, de modo a que, após o 
inadimplemento imputável ao D[evedor], bens e serviços alternativos da mesma qualidade estejam 
prontamente disponíveis ao C[redor]. As economias capitalistas, contudo, são caracterizadas pela 
disponibilidade de bens nessa condição, e seu papel em permitir a 'mudança' de produção quando planos 
originais e obrigações provam-se equivocados já foi analisado. A mitigação é, então, essencial para que o 
inadimplemento seja eficiente, mas a mitigação requer a pronta disponibilidade de bens substitutivos num 
mercado." 
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adotar as medidas necessárias para mitigação. Essa característica está radicada na própria 

razão de ser da mitigação de danos. 

 

  No direito brasileiro, tradicionalmente, a conduta do credor posterior à 

cristalização do inadimplemento recebia pouca ou nenhuma atenção, contanto que não 

configurasse uma causa relativamente independente a surtir efeito sobre o nexo de 

causalidade entre o dano verificado e a conduta imputável ao devedor. A alteração dos 

filtros da responsabilização civil e da valoração da dignidade da conduta das partes -- todas 

elas -- da relação jurídica subjacente à pretensão indenizatória fez surgir as condições 

propícias para o despertar de uma maior consciência acerca da necessidade de alteração 

desse padrão de interpretação do fenômeno jurídico, a fim de atribuir relevância à conduta 

do credor, deixando de lado uma leitura focada apenas e tão-somente no devedor. 

 

  A mitigação de danos surge nesse contexto, como uma exigência dos 

padrões éticos que informam o exercício dos direitos, com as faculdades e posições que o 

integram, tudo a partir da pauta axiológica que preside a ordem jurídica, calcada na 

solidariedade, na socialidade, na eticidade, na boa-fé objetiva e na função social. Tais 

fundamentos erigem uma estrutura que se mostra incompatível com uma postura egoísta do 

credor que, vitimado pelo inadimplemento imputável ao devedor, cruza os braços, 

encontrando conforto na certeza de que todos os danos que vier a sofrer serão 

integralmente indenizados, a despeito de sua inatividade. 

 

  Existe, portanto, claro afastamento entre tal conduta e o já referido princípio 

da atividade833, por meio do qual a ordem jurídica manifesta o fomento a uma postura 

positiva, colaborativa, de integração. Não condiz com as exigências impostas pela 

eticidade e pela socialidade, a passividade do credor que assiste impassível ao aumento dos 

danos decorrentes do inadimplemento de que é vítima, da mesma forma como com elas 

não condiz a passividade do devedor que, ignorando os pressupostos para poder efetuar o 

pagamento devido, liberando-se do vínculo obrigacional que o ata ao credor, nada faz para 

remediar a situação. A esse respeito, Giovanni Ettore Nanni escreveu: 

                                             
833 Vide item 3.3, acima. 
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"Se o devedor ignora os pressupostos do pagamento, deve ir ao encalço do 
credor e tomar as providências para a obtenção de tais dados. 
O credor, por sua vez, deve cooperar para o adimplemento fornecendo as 
informações necessárias ou praticando os atos exigidos no caso concreto. 
Compete a ambos serem ativos. 
(...) 
Assim sendo, o devedor não pode ficar inerte. Nem o credor. É a exigência do 
princípio da atividade, também presente no Código Civil de 2002..."834 

 

  O princípio da atividade encontra-se inerentemente atrelado à 

autorresponsabilidade ou à diligência para consigo mesmo. A esse respeito, embora se 

tenha refutado a tese da lacuna jurídica com recurso à autorresponsabilidade presente no 

direito romano835, tal não quer dizer que a autorresponsabilidade não seja relevante no 

direito brasileiro e tampouco quer dizer que esse elemento esteja ausente da formulação da 

exigência de mitigação. Pelo contrário, apenas entende-se que tal recurso não justificaria a 

regra de mitigação, por si só, por não se vislumbrar a lacuna identificada pela doutrina 

defensora de tal ponto de vista, afastando, por isso, a necessidade da analogia empregada. 

Em realidade, a diligência para consigo mesmo ou autorresponsabilidade constitui figura 

de grande relevância, que se manifesta rotineiramente quando se pensa no conceito de ônus 

ou encargo. E, como visto oportunamente, a mitigação de danos, pela via do abuso de 

direito, acaba por operar de forma mecanicamente análoga à dessas figuras836. 

 

  No núcleo do julgamento da conduta do credor inerte que pretende o 

recebimento de indenização integral como abusiva reside a consideração de que, se o 

credor não valorou o patrimônio que pretende ver indenizado a ponto de evitar a majoração 

dos danos que o atingiram, tampouco merece ver essa indenização operar de forma 

integral. Contudo, essa postura do credor só adquire uma postura eticamente reprovável, a 

ponto de retirar parcialmente a eficácia de sua pretensão indenizatória, quando o devedor 

revelar, ele mesmo, um comportamento diligente para consigo mesmo e para com o credor, 

isto é, preocupado com o avultar dos danos que causou em razão do inadimplemento 

contratual. Dito de outro modo, o credor só pode sofrer consequências por se portar de 

                                             
834 NANNI, Giovanni Ettore. Mora. Op. cit., p. 598. 
835 Vide item 3.2.1, acima. 
836 Vide item 3.3, acima. 
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forma abusiva se a sua inércia for relevante e não for equiparada pela inércia do próprio 

causador original dos danos sofridos pelo credor. 

 

  Em trecho já citado da obra de Anderson Schreiber, já se identificou a 

preocupação da doutrina em identificar os métodos para aferir o merecimento da tutela 

pelo credor da indenização, isto é, pela vítima dos danos, ao mesmo tempo reconhecendo a 

relevância da análise casuística promovida pela jurisprudência, mas evitando a eliminação 

completa da coerência sistêmica do ordenamento, que aniquilaria a previsibilidade das 

soluções oferecidas pela legislação837. 

 

  Tratando-se de mitigação de danos, o crivo de validação do merecimento da 

tutela jurídica pretendida pelo credor ao pleitear indenização tem como um dos filtros de 

análise a própria conduta do devedor cuja defesa escora-se na suposta falha em adotar 

medidas razoáveis para mitigar os danos decorrentes do inadimplemento a este último 

imputável. Se, por um lado, o credor que não mitiga fica sujeito à crítica de que não obrou 

de maneira constritiva e tampouco zelou da melhor forma pelos seus interesses, assim 

como pelos do devedor, a mesma crítica procede quanto à conduta do devedor que, 

podendo, esperou que o credor agisse para minorar os danos que estaria ele, devedor, 

sujeito a indenizar, certo de que poderia contar com a defesa reducionista da não mitigação 

de danos pelo credor caso este assim não agisse. 

 

  Esmaece, portanto, abusividade que tingia a postura do credor inerte que 

posteriormente veio a pretender indenização pela integralidade dos danos decorrentes do 

inadimplemento. A conduta passa a indicar, por si só, uma crença do próprio credor, em 

princípio legítima, de que o devedor, sendo isso perfeitamente possível e razoável, agiria 

para mitigação dos danos que ele, devedor estaria sujeito a indenizar. A mesma crença, por 

outro lado, não ostenta a mesma legitimidade, quando revertida em seu sentido: não parece 

sustentável, em princípio, a legitimidade da crença do devedor de que, em condições 

menos favoráveis ou mesmo em condições semelhantes às dele, devedor, o credor deveria 

                                             
837 SCHREIBER, Anderson. Novos paradigmas... Op. cit., p. 109. 
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empreender despesas e assumir riscos, por mais razoáveis que sejam, para mitigar os danos 

decorrentes do inadimplemento imputável ao devedor. 

 

  A falta de autorresponsabilidade ou de diligência para consigo mesmo, 

além, é claro, da falta de comportamento colaborativo e solidário por parte do devedor, 

retira a dignidade da tutela jurídica por este invocada ao arguir a falha do credor em agir 

para mitigar os danos decorrentes do inadimplemento. Se credor e devedor possuem a 

mesma oportunidade para adotar as medidas mitigadoras, o fato de o devedor não o fazer 

revela a ausência de diligência para com seus próprios interesses e faz esmaecer a 

valoração negativa da pretensão indenizatória do credor inerte pelo ordenamento jurídico. 

Afinal, a valoração negativa decorre do comportamento não solidário e contrário à boa-fé 

objetiva de malferir um interesse valorizado pelo próprio titular. Se o próprio titular não 

valoriza o interesse a ser tutelado, então a desestima do ordenamento jurídico perde sua 

força. Trata-se do mero reflexo da mesma axiologia que retira, ainda que parcialmente, a 

eficácia da pretensão indenizatória deduzida pelo credor injustificadamente omisso ou 

inerte. Não se pode justificar uma reação do ordenamento jurídico, de modo a tutelar um 

interesse do devedor quando este mesmo interesse foi menoscabado pelo próprio devedor, 

seu legítimo titular, ao permanecer inerte, mesmo estando em condições mais favoráveis de 

mitigar (ou ao menos em condições semelhantes) do que o credor. 

 

  A discussão quanto à mitigação de danos perde a sua razão de ser quando 

ocorre uma negligência do devedor para com seus próprios interesses, uma omissão quanto 

à redução do potencial danoso de sua conduta já por si violadora de um dever jurídico, 

tanto que enquadrada como inadimplemento contratual. Essa omissão, somada ou não à 

omissão do credor, tornam irrelevante a questão da mitigação de danos, suprimindo a sua 

relevância para a fixação do quantum debeatur que, reduzida à sua essência, torna-se 

novamente uma questão de estabelecimento de nexo de causalidade entre o dano verificado 

-- todo ele -- e o inadimplemento imputável ao devedor. 

 

  Assim, para que se configure a exigência de mitigação por parte do credor, é 

necessário que a medida cabível para reduzir ou não agravar os danos decorrentes do 

inadimplemento não possa por ele mesmo ser adotada ou, quando passível de ser adotada 
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por ambos, credor e devedor, que o primeiro possa fazê-lo em condições muito mais 

favoráveis, nunca em condições semelhantes ou menos favoráveis do que aquelas em que o 

devedor o faria. 

 

   4.2.5. RAZOABILIDADE DAS MEDIDAS DE MITIGAÇÃO 

 

  No que consiste a exigência de mitigação? Consiste em que o credor não 

pode permanecer inerte simplesmente assistindo de braços cruzados o infortúnio do 

devedor, a despeito de ter sido vítima do inadimplemento. Contudo, tampouco pode se 

exigir do credor a prática de medidas extraordinárias, arriscadas ou sacrificantes. Exige-se, 

numa fórmula sintética, a adoção de medidas razoáveis tendentes a reduzir ou estancar os 

efeitos danosos decorrentes do inadimplemento contratual verificado. 

 

  Largamente utilizada pela doutrina em todos os países nos quais a mitigação 

de danos encontra eco na dogmática jurídica, a razoabilidade já foi, inclusive, identificada 

como o próprio núcleo da tutela jurídica correspondente. Em artigo no qual analisam a 

umbilical relação entre mitigação e razoabilidade na CISG, Stephan Reifegerste e 

Guillaume Weiszberg afirmam que "in this Convention, 'reasonableness' is the same as the 

obligation to mitigate loss. It is only to the extent that it is reasonable that this obligation 

exists". E prosseguem, concluindo que "the practice of reasonableness in international 

commercial law undoubtely led to the emergence of certain principles, such as the 

obligation to mitigate loss"838. 

 

  A simples referência à razoabilidade das medidas, divorciada de qualquer 

contexto e de qualquer suporte teórico, contudo, não faz reduzir a angústia do intérprete-

aplicador em busca de uma solução justa para o caso concreto, dada a amplitude léxica do 

termo. Pelo contrário, o recurso pode, inclusive, agravar o problema, eis que permite a 

                                             
838 REIFEGERSTE, Stephan; WEISZBERG Guillaume. Obligation to mitigate loss and the concept os 
'reasonableness' in international commercial law. In: International Business Law Journal, n. 2, 2004. p. 188. 
Em tradução livre do autor: "Nesta Convenção, 'razoabilidade' é o mesmo que obrigação de mitigação de 
danos. É somente na medida em que é razoável que essa obrigação existe." (...) "o exercício da razoabilidade 
no direito comercial internacional levou ao surgimento de certos princípios, tais como a obrigação de 
mitigação de danos." 
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quem deva aplicar a jurisdição, bem assim a quem cabe solicitar a tutela jurisdicional, 

envolver equívocos ou arbitrariedades num simulacro de raciocínio jurídico. A doutrina 

brasileira já apontou que a vagueza do termo torna "o discurso sobre o razoável uma 

preocupante fonte de incerteza"839, exigindo esforços para dotar o termo razoabilidade de 

significado normativo, uma vez que "somente esta delimitação poderá impedir que o 

princípio se esvazie de sentido, por excessivamente abstrato, ou que se perverta num 

critério para julgamento ad hoc"840. Descrevendo o mesmo risco em países de common 

law, Stephan Reifegerste e Guillaume Weiszberg anotaram que "numerous Anglo-

American magistrates sprinkle their judgments with references to 'reasonableness' with the 

aim of rendering their decisions more acceptable"841. Ainda, Edwin Peel, analisando as 

regras de mitigação estabelecidas pela doutrina inglesa, afirma que "these are only general 

rules: the crucial question in each case is whether the claimant has acted reasonably"842. 

 

  Ao se tratar sobre as cláusulas gerais, os princípios, os conceitos 

indeterminados (rectius: termos indeterminados de conceitos) e os valores, ficou 

esclarecido que não existe sempre e necessariamente uma divisão estanque entre eles. De 

fato, claramente as cláusulas gerais constituem uma espécie normativa e, por isso, 

apresentam uma estrutura mínima consistente num antecedente descritivo ao qual se soma 

uma previsão de consequente, marcados ambos os elementos por amplitude semântica 

incomum em normas de tipo fechado. Essa amplitude semântica, por sua vez, é usualmente 

determinada pelo emprego de termos indeterminados de conceitos legais. Da mesma 

forma, as cláusulas gerais não constituem necessariamente princípios, embora, quando 

explícitos, os princípios geralmente vêm expressos por meio de cláusulas gerais, dada a 

propriedade da amplitude semântica típica da espécie para veicular o nível de abstração 

inerente aos princípios jurídicos. 

                                             
839 BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. A razoabilidade na dogmática jurídica contemporânea: em busca 
de um mapa semântico. Revista Trimestral de Direito Civil. Rio de Janeiro: Padman n. 22, abr-jun/2005, p. 
137. 
840 BARROSO, Luis Roberto. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no direito 
constitucional. Revista Forense. Rio de Janeiro: Forense, n. 366, out-dez/1996, p. 129. 
841 REIFEGERSTE, Stephan e WEISZBERG Guillaume. Op. cit., p. 181. Em tradução livre do autor: 
"Numerosos magistrados anglo-americanos borrifam seus julgamentos com referências à 'razoabilidade' com 
o objetivo de tornar suas decisões mais aceitáveis." 
842 PEEL, Edwin. The law of contract. 12. ed. Londres: Sweet & Maxwell, 2010, p. 1060. Em tradução livre 
do autor: "essas são apenas regras genéricas: a questão crucial em cada caso consiste em se o demandante 
atuou com razoabilidade". 
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  Não é de surpreender, então, a observação de que a razoabilidade, ao tempo 

em que incorpora um termo indeterminado de conceito legal, constitui também um 

postulado normativo, isto é, uma metanorma, dever de segundo grau que estabelece as 

condições de aplicação de outras normas, sejam estas princípios ou regras. Não promovem 

um estado ideal de coisas, como os princípios, nem descrevem comportamentos ou 

atribuem poder de forma imediata, como ocorre com as regras. Colocados em segundo 

grau, daí a expressão metanormas -- estruturam e viabilizam a aplicação do dever de 

fomentar uma determinada finalidade, além de prescreverem formas de raciocínio e de 

argumentação sobre normas, as quais, estas sim, prescrevem condutas e comportamentos. 

Por essas características, atuam em caráter de mediação, como vetores, oferecendo filtros 

para que se identifiquem ilegalidades, embora não sejam objeto de violação direta843. 

 

  O postulado normativo da razoabilidade estrutura a aplicação de princípios e 

regras. Nesse mister, possui três dimensões distintas, que se retroalimentam e não podem 

ser vistas de forma isolada ou estática. Trata-se da razoabilidade como equidade, como 

congruência e, por fim, como equivalência844. A primeira dimensão, a razoabilidade como 

equidade, corporifica a exigência de harmonização entre a norma geral e abstrata e a sua 

individualização para o caso concreto, de modo a corrigir eventuais injustiças decorrentes 

da excessiva abstração normativa. Deve o intéprete, quando da aplicação do direito, 

considerar o que geralmente acontece, o curso normal das coisas e, por outro lado, ter 

sempre presentes as peculiaridades do caso concreto, que podem, inclusive, justificar a não 
                                             
843 "Superou-se o âmbito das normas para adentrar o terreno das metanormas. Esses deveres situam-se num 
segundo grau e estabelecem a estrutura de aplicação de outras normas, princípios e regras. Como tais, eles 
permitem verificar os casos em que há violação às normas cuja aplicação estrutura. Só elipticamente é que se 
pode afirmar que são violados os postulados da razoabilidade, da proporcionalidade ou da eficiência, por 
exemplo. A rigor, violadas são as normas − princípios e regras − que deixaram de ser devidamente aplicadas. 
(...) 
Com efeito, os princípios são definidos como normas imediatamente finalísticas, isto é, normas que impõem 
a promoção de um estado ideal de coisas por meio da prescrição indireta de comportamentos cujos efeitos 
são havidos como necessários àquela promoção. Diversamente, os postulados, de um lado, não impõem a 
promoção de um fim, mas, em vez disso, estruturam a aplicação do dever de promover um fim; de outro, não 
prescrevem indiretamente comportamentos. Rigorosamente, portanto, não se podem confundir princípios 
com postulados. 
As regras, a seu turno, são normas imediatamente descritivas de comportamentos devidos ou atributivas de 
poder. Distintamente, os postulados não descrevem comportamentos, mas estruturam a aplicação de normas 
que o fazem." (ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 
4. ed. 2. tir. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 88-89). 
844 ÁVILA, Humberto. Op. cit. p. 102-103. 
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aplicação da regra teoricamente incidente ou ensejar a modulação de seus efeitos. Nessa 

dimensão de equidade, a razoabilidade atua como vetor de harmonização do geral com o 

individual e de fomento à aplicação do direito a partir da presunção de normalidade das 

circunstâncias de fato, sempre tendo presentes as peculiaridades específicas do caso 

concreto. Segunda dimensão da razoabilidade, a congruência exige que o intérprete recorra 

a um substrato empírico ou de fato efetivamente existente, bem como requer a adequação 

entre o critério de diferenciação eleito e a medida adotada pelo intérprete, julgador ou 

legislador. Traduz, em síntese, a necessidade de observância de uma relação congruente 

entre as normas jurídicas e as suas condições externas de aplicação, isto é, ao mundo que 

as cerca. Como lembra Robert Alexy, a congruência constitui "condição fundamental da 

racionalidade do decidir e fundamentar jurídico"845. A terceira dimensão da razoabilidade 

é a da equivalência: deve haver uma relação de equivalência entre a medida adotada e o 

critério que lhe serve de dimensão. É nesse sentido que se diz equivalência entre a pena e o 

ato contrário ao direito, transparecendo a função aqui desempenhada de estabelecimento de 

vinculação entre duas grandezas, embora sem qualquer exigência de um vínculo necessário 

de causalidade entre as grandezas846. 

 

  A razoabilidade veicula um feixe de ideias norteadas pela equidade, pela 

normalidade, pela individualização justa da norma ao caso concreto e de proibição de 

excessos, privilegiando a confiança no curso normal das coisas e a adequação entre 

critérios e medidas, entre meios e fins, tudo com vistas a guiar e estruturar a aplicação de 

princípios de direito e normas jurídicas, fomentando o atingimento da justa medida. Além 

de atuar como "mecanismo de controle da discricionariedade legislativa e administrativa, 

assume também a função de um parâmetro para avaliar e, essencialmente, criticar 

decisões jurídicas"847. Incorpora um standard jurídico, critério e paradigma contra o qual 

medidas, condutas e comportamentos podem ser comparados, a fim de terem a sua 

adequação, equivalência ou congruência aferidas, extraindo-se dessa aferição as 

correspondentes conclusões em termos de violação -- ou não -- de normas e/ou princípios, 

                                             
845 ALEXY, Robert. Fundamentação jurídica, sistema e coerência. Revista de Direito Privado. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, n. 25, jan-mar/2006, p. 297. 
846 ÁVILA, Humberto. Op. cit. p. 103-109. 
847 GUEDES, Gisela Sampaio da Cruz. Lucros cessantes: do bom-senso ao postulado normativo da 
razoabilidade. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 257. 
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com violação elíptica do próprio postulado da razoabilidade. Essa aferição denota, de seu 

turno, o gosto do direito pelo recurso à figura do terceiro imparcial, gosto esse que se 

manifesta no prestígio perene de figuras que incorporam fisicamente o terceiro, como as do 

magistrado, do árbitro, do mediador e do conciliador, até as  que apenas metaforicamente 

implicam a figura do terceiro, como ocorre com o recurso à imagem do homem médio, do 

bonus pater familiae etc., utilizados como critérios imparciais de aferição da legitimidade 

da conduta analisada num dado caso concreto. Aplicar esses critérios para aferir a 

razoabilidade da conduta ou medida significa, muitas vezes, investigar se um terceiro, 

imparcial e desinteressado, se colocado em situação análoga, adotaria a mesma conduta ou 

medida ou, no mínimo, consideraria a conduta ou medida adotadas normal ou adequada. 

 

  Em termos de mitigação de danos, a razoabilidade é o filtro pelo qual se 

analisa as medidas que o credor adotou, ou deveria ter idealmente adotado, à luz do 

inadimplemento imputável ao devedor, com vistas a mitigar os danos daí decorrentes, 

como forma de evitar o risco de tolhimento de sua pretensão indenizatória. Destacando a 

relevância dos conceitos de razoabilidade e de mitigação de danos no direito do comércio 

internacional, Stephan Reifegerste and Gillaume Weiszberg anotam que 

 

"'Reasonableness', we know, refers to good sense and practical reason. It 
dictates to each party the behaviour it must adopt in a given situation. The party 
that takes the right decision is considered to be a 'reasonable man'. The model 
for a reasonable man is probably not dissimilar to that used for the French 
concept of 'bon père de famille'. His behaviour is not necessarily heroic but we 
expect from him at least a certain amount of rigor in the management of his 
business which is in accordance with what would be considered as normal. Any 
generalization would however be hasty and the application of the obligation to 
mitigate loss illustrates this. The obligation to mitigate loss is not applied 
everywhere the same way. What is considered reasonable in one case is not in 
another. The concept of reasonableness can be more or less demanding 
according to the circumstances. It does not have one base or reference but 
several that are variable according to the nature of the activity. 
In international commercial relations, the concept of 'reasonableness' is 
demanding. Its assessment is objective as it is more often than not carried out in 
the abstract. The attitude of the victime - it will generally be a contractual 
creditor who is a victim of non-performance by its debtor of its contractual 
obligations - must be compared to that of a person who is experienced, prudent 
and who has the interests of all the parties in mind. Therefore, when the 
international commercial arbitrators impose the obligation to mitigate losses on 
unsatisfied creditors, they are generally basing this decision on the assumption 
that the commercial operators are professionally competent. However, this 
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assumption presumes that they are 'in a position to behave as reasonable 
practitioners of international trade'."848 

 

  Outra distinção deve ser efetuada. O critério aplicável seria o da 

razoabilidade ou o da ordinária diligência? Haveria, ainda, distinção entre ambos? Para 

Giovani Criscuoli, sim. Segundo o autor italiano, a razoabilidade -- critério adotado 

expressamente no direito inglês -- constituiria critério neutro, um dado puramente racional 

que deixa à consciência soberana e sensível do magistrado a avaliação sobre a sua eventual 

variação no tempo e a valoração das circunstâncias do caso concreto. Já diligência 

ordinária -- critério utilizado pelo direito italiano -- consistiria num parâmetro de 

responsabilidade fixado a priori de acordo com uma precisa escolha de mérito, ligada a um 

fator de normalidade e vinculante para o juiz849. 

 

  Ousa-se discordar do citado autor, uma vez que, no preenchimento dos 

conceitos legais ou jurídicos vazados em termos indeterminados, tais como o de 

razoabilidade, a doutrina brasileira já sedimentou o entendimento da necessidade de 

recurso a padrões socialmente aceitos, o que não deixa de conter, em si, o elemento de 

normalidade. Além disso, o critério de razoabilidade encontra-se vinculado aos standards 

jurídicos que devem guiar a interpretação de textos normativos de textura mais permeável. 

Assim, adota-se o termo "razoabilidade", em consonância com a doutrina majoritária, 

inclusive estrangeira. A definição do que é razoável dependerá sempre de múltiplos fatores 

                                             
848 REIFEGERSTE, Stephan e WEISZBERG Guillaume. Op. cit., p. 191-192. Em tradução livre do autor: 
"Razoabilidade', sabemo-lo, refere-se a bom-senso e razão prática. Dita a cada parte o comportamento que 
deve adotar em uma dada situação. A parte que toma a decisão correta e considerada um 'homem razoável'. O 
modelo de homem razoável é provavelmente similar àquele usado pelo conceito francês de 'bom pai de 
família'. Seu comportamento não é necessariamente heroico, mas esperamos dele pelo menos certo nível de 
rigor na gestão de seu negócio o que está em acordo com o que seria considerado normal. Qualquer 
generalização, conduto, seria açodada e a aplicação do dever de mitigar danos ilustra-o. O dever de mitigar 
danos não é aplicado da mesma forma em todo lugar. O que é considerado razoável em um caso não o é em 
outro. O conceito de razoabilidade pode ser mais ou menos exigente de acordo com as circunstâncias. Não 
possui uma base de referência, mas diversas que variam de acordo com a natureza da atividade. 
Em relações comerciais internacionais, o conceito de 'razoabilidade' é exigente. A respectiva avaliação é 
objetiva, pois é usualmente realizada de forma abstrata. A atitude da vítima − geralmente o credor contratual 
que é a vítima de incumprimento pelo devedor de obrigações contratuais que lhe são devidas − deve ser 
comparada à de uma pessoa que tenha experiência, seja prudente e que tenha os interesses de todas as partes 
em mente. Portanto, quando árbitros comerciais internacionais impõem a credores insatisfeitos a obrigação 
de mitigar danos, eles estão geralmente baseando suas decisões na presunção de que os operadores 
comerciais são profissionalmente competentes. Contudo, essa presunção pressupõe que estes 'em posição de 
agir como comerciantes internacionais razoáveis'.". 
849 CRISCUOLI , Giovani. Op. cit., p. 587-588. 
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e influências externas. O conteúdo da razoabilidade sujeita-se às circunstâncias e ao 

momento histórico, dotado, portanto, de uma dinamicidade dificultadora de sua apreensão 

pelo aplicador do direito850. 

 

  Muito embora a definição exata do que seja razoável só possa ser dada em 

confronto com as circunstâncias concretas851, é possível colher exemplos da experiência 

estrangeira a partir dos quais exsurjam diretrizes aplicáveis ao direito brasileiro hipóteses 

de condutas razoáveis e desarrazoadas de credores à luz do inadimplemento imputável ao 

devedor. Para ilustrar, considera-se razoável, no Direito inglês, que o credor prejudicado 

aceite oferta de cumprimento alternativo formulada pelo devedor inadimplente, após a 

constatação do inadimplemento, sempre e quando tal oferta implique a redução dos danos 

decorrentes do evento danoso. No caso Payzu Ltd. v Saunders852, os vendedores 

obrigaram-se a fornecer aos compradores em parcelas. Para a segunda e terceira parcelas, 

passaram a exigir o pagamento antecipado, o que foi recusado pelos compradores. Os 

compradores, então, processaram os vendedores pela não entrega da mercadoria, cujo 

preço de mercado subiu no intervalo. Considerou-se, ao final, que o credor deveria ter 

aceitado a oferta de fornecimento mediante pagamento à vista e, por isso, não faria jus à 

indenização integral. No caso Harries v Edmonds853, decidiu-se ser razoável exigir-se do 

credor prejudicado a aceitação da oferta de cumprimento mediante prestação similar à 

originalmente contratada. Tratava-se de contrato de afretamento, no qual o contratante do 

frete propôs ao armador o embarque de outra carga, embora com frete menor. 

 

  Caso a oferta implique o simples desfazimento do negócio, isto é, na 

hipótese de a proposta do devedor contemplar apenas e tão-somente o retorno das partes ao 

estado anterior, a proposta deixa de ser razoável, à luz da jurisprudência britânica. Isso 

ocorreu no caso Strutt v. Whitnell854, no qual os demandados, tendo vendido uma 

propriedade residencial, mas restado impossibilitados de entregá-la ao comprador livre de 

                                             
850 GUEDES, Gisela Sampaio da Cruz. Op. cit., p. 247. 
851 BURROWS, Andrew. Op. cit., p. 123. 
852 [1919] 2 KB 581. 
853 [1845] 1 Car & K. 686. 
854 [1975] 1 WLR 870. 
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ônus e embaraços855, ofereceram recomprá-la pelo mesmo preço, o que foi rejeitado. A 

recusa não foi considerada uma atitude desarrazoada, justamente pelo fato de não consistir 

numa proposta de cumprimento alternativo. Da mesma forma, na hipótese de a oferta estar 

condicionada à extinção do direito do credor ao recebimento de indenização, a recusa da 

oferta não é considerada desarrazoada856. 

 

  Vale ressaltar, outrossim, que o Restatement (Second) of Contracts dos 

Estados Unidos da América, consolida o entendimento adotado naquele país, segundo o 

qual não se espera do credor prejudicado a adoção de qualquer conduta que requeira 

"undue risk, burden or humiliation"857. Nesse sentido, acompanha a jurisprudência inglesa, 

na qual é possível encontrar precedente no qual se considerou razoável a não aceitação, 

pelo comprador-credor, de oferta do vendedor-devedor de prestação alternativa, mas de 

qualidade inferior à dos bens originalmente contratados858. Acompanha, ainda, a doutrina 

daquele país, onde se aponta não ser razoável exigir do credor a adoção de medidas de 

mitigação que não possui meios para custear859. Ainda na Inglaterra, decidiu-se não ser 

razoável exigir do credor a adoção de medidas que possam comprometer a sua 

reputação860, exigir que se envolva em contencioso complexo861. 

 

  Ilustrando o filtro pelo qual deve ser analisada a crítica feita pelo devedor 

inadimplente ao comportamento adotado pelo credor vitimado pelo inadimplemento, não 

se pode deixar de citar o caso Banco de Portugal v Waterlow & Sons Ltd862. Neste caso, 

considerado um relevante precedente em matéria de mitigação de danos, o demandado foi 

contratado pelo demandante para imprimir cédulas monetárias, tendo, por equívoco, 

entregue um lote a criminosos, que o distribuiu em Portugal. Cientificado, o demandante 

interrompeu a emissão e substituiu todas as notas que lhe foram apresentadas, visando a 

                                             
855 BURROWS, Andrew. Op. cit., p. 123-124. 
856 Shindler v Northern Raincoat Co Ltd. [1960] 1 W.L.R. 1038; Velmore Estates v Roseberry Homes Ltd. 
[2005] EWHC 3061. 
857 Em tradução livre do autor: "risco indevido, oneração, humilhação." [§305(1)]. 
858 Heaven & Kesterton Ltd. v Et François Albiac & Cie [1956] 2 Lloyd's Rep. 316. 
859 BURROWS, Andrew. Op. cit., p. 126. 
860 James Finlay & Co Ltd. v Kiwik Hoo Tong [1929] 1 KB 400 e London and South of England Building 
Society v Stone [1983] 1 WLR 1242. 
861 Pilkington v Wood [1953] Ch 770. 
862 [1932] AC 452. 
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não sofrer abalo de imagem. Os demandados defenderam-se do pleito indenizatório sob a 

alegação de falha em mitigar os danos decorrentes do inadimplemento. Argumentaram não 

ser razoável a decisão do banco demandante de substituição das cédulas. Pleitearam, por 

isso, a redução da indenização ao custo de reimpressão. O argumento reducionista foi 

rejeitado, tendo a House of Lords afirmado que  

 

"The measures which [the claimant] may be driven to adopt in order to extricate 
himself ought not to be weighted in nice scales at the instance of the party whose 
breach of contract has occasioned the difficulty. It is often easy after an 
emergency has passed to criticise the steps which have been taken to meet it, but 
such criticism does not come well from those who have themselves created to 
emergency... [The plaintiff] will not be held desintitled to recover the cost of 
such measures merely because the party in breach can suggest that other 
measures less burdensome to him might have been taken."863 

 

  No mesmo sentido, a afirmação de Sedley LJ, também na Inglaterra: 

 

"It is not enough for the wrongdoer to show that it would have been reasonable 
to take the steps he has proposed; he must show that it was unreasonable of the 
innocent party not to take them. This is a real distinction. It reflects the fact that 
if there is more than one reasonable response open to the wrongdoead party, the 
wrongdoer has no right to determine his choice. It is where, and only where, the 
wrongdoer can show affirmatively that the other party has acted unreasonably in 
relation to his duty to mitigate that the defence will succeed."864 

 

  Os julgados oferecem uma luz sobre a identificação dos filtros de análise da 

questão da razoabilidade das medidas adotadas pelo credor visando à mitigação. A 

razoabilidade, ou não, de tais medidas não deve ser avaliada do ponto de vista da 

comodidade do devedor inadimplente ou de seu mero interesse egoístico. Tampouco deve 

ser avaliada a partir de uma postura individualista e crítica daquele que, ignorando a 

                                             
863 Lorde MacMillan, [1932] AC 452, 506. Em tradução livre do autor: "As medidas as quais [o demandante] 
pode ser levado a adotar de modo a livrar-se não devem ser pesadas em escaladas adequadas ao talante da 
parte cujo inadimplemento ocasionou a dificuldade. É usualmente fácil, depois de passada a emergência, 
criticar os passos adotados para enfrentá-la, mas tal crítica não vem bem quando feita pelos mesmos que 
criaram a emergência. [O demandante] não será considerado carecedor do direito de reaver o custo de tais 
medidas simplesmente porque a parte inadimplente pode sugerir que outras menos onerosas para ela poderia 
ter sido adotadas." 
864 Wilding v British Telecommunications plc [2002] IRLR 524 (CA), parágrafo 55. Em tradução livre do 
autor: "Não é suficiente para o malfeitor mostrar que teria sido razoável tomar as medidas que ele propôs; ele 
deve mostrar que seria desarrazoado da parte inocente não tomá-las. Esta é a distinção real. Ela reflete o fato 
de que, se houver mais do que uma resposta razoável aberta à parte transgredida, o malfeitor não tem o 
direito de determinar a escolha desta última. É onde, e apenas onde, o transgressor puder mostrar 
afirmativamente que a outra parte tiver agido desarrazoadamente em relação ao seu dever de mitigar que a 
defesa vai ter sucesso." 
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responsabilidade inerente a quem causou o inadimplemento, busca, na calmaria posterior à 

emergência dele decorrente, questionar as decisões tomadas por quem agiu na tentativa de 

mitigar danos. 

 

  Não procede, ainda, a simples alegação de existência de uma medida 

razoável específica não adotada pelo credor vitimado pelo inadimplemento, diante de outra 

medida adotada e que também se afigure razoável. Se numa dada situação se apresentarem 

duas ou mais medidas razoáveis passíveis de serem adotadas, não cabe ao devedor 

inadimplente efetuar um juízo de valor a respeito do ato de escolha efetuado pelo credor 

prejudicado. Cabe ao devedor comprovar não a existência de outra medida (também) 

razoável -- ainda que mais eficiente. Cabe-lhe comprovar a falta de razoabilidade da 

medida adotada pelo credor ou, ante a omissão deste, a falta de razoabilidade de sua 

conduta inerte, do seu não adotar a medida mitigadora sugerida em defesa. 

 

  Há, enfim, uma diferença entre, de um lado, ter agido de forma razoável, 

dentro de padrões considerados aceitáveis de acordo com certos valores sociais aplicáveis a 

determinadas circunstâncias, e, de outro, ter adotado a postura mais eficiente e correta, apta 

a apresentar os melhores resultados, numa dada situação. Em termos de mitigação de 

danos, aplica-se o primeiro critério. É dizer, o filtro de avaliação da conduta adotada -- ou 

que deveria ter sido adotada -- pelo credor vitimado reside na razoabilidade da medida 

adotada, não na sua maior eficiência. Em regra, tem maior importância a adequação entre a 

medida tomada e a finalidade mitigadora do que a própria comparação entre todas as 

medidas passíveis de serem adotadas. Vale relembrar, nesse sentido, que muitas vezes 

essas medidas são adotadas em regime de urgência e por quem não necessariamente possui 

conhecimento, ferramental ou preparação para enfrentar a situação originada pelo 

inadimplemento imputável exatamente por quem vem a posteriormente lançar a crítica. 

 

  Em Compañia Soleada SA v Harmoor Tanker Corpn Inc, The Borag865, o 

demandante contratou empréstimo bancário com juros altíssimos visando a obter recursos 

para a liberação imediata de embarcação indevidamente retida pelos demandados. O 

                                             
865 [1981] 1 WLR 274. 
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tribunal entendeu não ter sido razoável tal medida de mitigação e, por isso, não 

indenizáveis as despesas financeiras. Contudo, vale destacar que doutrina866 e 

jurisprudência867 destacam que o simples fato de despesas aumentarem, em última análise, 

o valor da indenização, não indica necessariamente não ter sido razoável a medida de 

mitigação e, portanto, um óbice à sua compensação. 

 

  Não pode ser exigido do credor que assuma riscos não inerentes à sua 

atividade negocial, sejam eles os riscos à reputação, os riscos decorrentes da causação de 

outros danos pelos quais possa ser objetivamente responsável etc. Da mesma forma, não se 

pode exigir do credor que invista quantias extraordinárias, comprometendo sua situação 

financeira, nem que realize operações substitutivas fora de sua atividade regular, por 

exemplo, vendendo produtos de qualidade inferior à qualidade dos produtos que 

usualmente comercializa. A exigência é consistente com o fato de que, embora o credor 

deva ser solidário para com o devedor infrator, tal solidariedade não pode ser tal a colocar 

em risco interesses de magnitude semelhante ou até mesmo superior de que o próprio 

credor seja titular. Afinal, como observam Schwenzer, Hachem e Kee, "it should not be 

forgotten that the primary addresee of the mitigation duty is the aggrieved party and not 

the breaching party. It would seem odd if the duty to mitigate operated in a fashion to add 

insult to injury. Consequently, there are limits to the extent of the duty to mitigate"868. 

Desse modo o altruísmo que, de alguma forma, vem introduzido na relação contratual pela 

atividade de mitigação, não pode justificar uma oneração da parte prejudicada pelo 

inadimplemento. 

 

4.2.5.1. A INFLUÊNCIA DOS ARTIGOS 313 E 314 DO CÓDIGO CIVIL 

 

  Os artigos 313869 e 314870 do Código Civil atribuem ao credor a prerrogativa 

de exigir do devedor exatamente a prestação contratada, não podendo ser obrigado a 

                                             
866 BURROWS, Andrew. Op. cit., p. 127 e KRAMER, Adam. Op.  cit., p. 359-361. 
867 Lloyds and Scottish Finance Ltd v Modern Cars and Caravans (Kingston) Ltd., [1966] 1 KB 764. 
868 SCHWENZER, Ingeborg, HACHEM, Pascal e KEE, Christopher. Op. cit., p. 631. Em tradução livre do 
autor: "Não se deve esquecer que o destinatário primário do dever de mitigação é a vítima e não a parte 
inadimplente. Seria estranho se o dever de mitigação operasse de forma a acrescentar insulto à injúria. 
Consequentemente, existem limites para a extensão do dever de mitigação." 
869 “Art. 313. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais 
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receber coisa diversa, ainda que mais valiosa871, tampouco receber por partes ou 

parceladamente, se assim não se ajustou872. 

 

  À primeira vista, tais regras parecem incompatíveis com a regra de 

mitigação, ao menos em certos casos. Isso porque, diante do inadimplemento do devedor, o 

credor não poderia ser compelido a tomar qualquer medida para reduzir os danos ou evitar 

o seu acúmulo. 

 

  Em realidade, tais dispositivos versam sobre a própria prestação in natura, 

isto é, sobre o direito do credor de exigir do devedor o objeto da obrigação. Diferentemente 

disso, a mitigação constitui método de limitação à indenização, atuando como mecanismo 

de potencial redução do quantum debeatur, em razão da conduta do credor verificada após 

o inadimplemento contratual imputável ao devedor. Portanto, liga-se apenas à prestação 

secundária, consubstanciada nas perdas e danos decorrentes do aludido inadimplemento 

contratual. 

 

  Ademais, a mitigação atua segundo mecânica análoga à do ônus ou encargo. 

Quem a ele sujeito não fica obrigado a fazer ou deixar de fazer aquilo que constitui a 

conduta esperada. Pelo contrário, cabe-lhe escolher entre adotar ou não dita conduta, a 

saber, a conduta de mitigação. Caso o faça e tenha pretensão indenizatória para deduzir, 

poderá fazê-lo integralmente, inclusive com despesas havidas no desempenho de tais 

atividades. Caso não o faça, poderá da mesma forma deduzir pretensão indenizatória, mas 

limitada aos danos inevitáveis, sempre e quando a recusa tenha constituído falha em 

mitigar, contaminando com a eiva da abusividade a subsequente pretensão indenizatória, 

ao menos de maneira parcial. 

 

  A mesma solução é afirmada na Itália, por C. Massimo Bianca, para quem 

"il creditore può legittimamente rifiutare l'adempimento parziale (1181 cc) o inesatto. (...) 
                                                                                                                                       
valiosa.” 
870 “Art. 314. Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a 
receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou.” 
871 Art. 313, Código Civil. 
872 Art. 314, Código Civil. Esta regra garante também ao devedor a prerrogativa de não pagar em em partes, 
ainda que divisível a prestação, salvo se assim ajustado. 
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L'accettazione della prestazione parciale o diffetuosa può allora rilevare come doverosa in 

quanto atto idoneo a limitare l'ammontare del risarcimento dovuto dal debitore"873. De 

modo que, segundo o citado autor, a não aceitação pode constituir um comportamento 

esperado e "devido", no sentido de que a sua não adoção implica a limitação do 

ressarcimento. Nada mais. 

 

  Questão idêntica foi enfrentada na Itália, no suposto conflito entre a 

submissão a procedimento cirúrgico como medida de mitigação e a prerrogativa garantida 

pela Constituição daquele país a todos os seus cidadãos, de apenas poderem ser submetidos 

a tratamento médico ou sanitário obrigatório por força de lei. A esse respeito, Giovanni 

Criscuoli anotou com razão: 

 

"In aderenza a questa prospettiva non sono mancate da parte di nostri giuristi 
prese di posizione che, mentre da un canto risconoscono l'assolutezza del diritto 
all'integrità fisica, dall'altro considerano il rifiuto di prestare il consenso al 
trattamento medico-chirurgico una violazione del dovere di mitigare, 
osservandosi che non si tratta di imporre l'operazione (come anche l'uso di 
apparechi di protesi), ma solo di far ricadere sul dannegiato le conseguenze 
patrimoniali della mancata cura nei casi in cui il rifiuto appaia, secondo la 
conscienza sociale, del tutto ingiustificato. 
(...) 
Soto questo profilo, quindi, la nostra conclusione è di piena aderenza alla 
dottrina dominante che vede nella liberà del trattamento sanitario un diritto 
inviolabile, inderrogabile, assoluto."874 

 

  Portanto, restam integralmente preservadas as prerrogativas previstas nos 

artigos 313 e 314 do Código Civil. A mitigação terá aplicação apenas e tão-somente na 

hipótese de que, havida a inércia do credor em mitigar, manifestada na recusa em receber 

prestação diversa, a qual se considere abusiva, a sua pretensão indenizatória ficará limitada 

aos danos inevitáveis. 
                                             
873 Diritto civile: La responsabilità... Op. cit., p. 149-150. Em tradução livre do autor: "o credor pode 
legitimamente recusar o adimplemento parcial (art. 1181, Código Civil) ou inexato. (...) A aceitação da 
prestação parcial ou defeituosa pode manifestar-se como devida em quanto ato idôneo a limitar o montante 
do ressarcimento devido pelo devedor". 
874 CRISCUOLI, Giovani. Op. cit., p. 576-577. Em tradução livre do autor: "Em aderência a esta perspectiva, 
não faltam da parte de nossos juristas posições que, enquanto de um lado reconhecem o absolutismo do 
direito à integridade física, do outro consideram a recusa de prestar consentimento ao tratamento médico-
cirúrgico uma violação do dever de mitigar, observando-se que não se trata de impor a operação (como 
tampouco o uso de próteses), mas apenas de fazer recair sobre a vítima as consequências patrimoniais da 
ausência de cura nos casos nos quais a recusa pareça, segundo a consciência social, de tudo injustificada. 
Nesse contexto, portanto, a nossa conclusão é de plena aderência à doutrina dominante que vê na liberdade 
de tratamento sanitário um direito inviolável, inderrogável, absoluto." 
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  Por outro lado, não se pode desconsiderar que tais dispositivos exercem 

papel importante na análise da (ir)razoabilidade do comportamento do credor, a fim de 

informar a investigação sobre a ocorrência, ou não, de falha na mitigação pelo credor. 

Como se teve a oportunidade de versar875, a razoabilidade reside no núcleo da mitigação de 

danos, constituindo a sua substância. Oferece ao intérprete o filtro pelo qual se determina 

se o credor deveria ou não ter mitigado danos e se as medidas porventura adotadas foram 

adequadas. 

 

  A existência dos dispositivos citados, legitimando a postura do credor que 

insiste no recebimento de sua prestação tal como contratada, demonstra sua relevância na 

hipótese em que o devedor oferece ao credor, como medida de mitigação, os próprios 

produtos que enviou em desconformidade com as especificações contratuais, de menor 

qualidade. Nesta situação, o credor não agirá de forma desarrazoada pelo simples fato de 

rejeitar a oferta. Será necessário ao devedor comprovar minuciosamente que a recusa 

caracterizou abuso do direito do credor, utilizando-se de elementos específicos do caso 

concreto.  

 

  Imagine-se a situação do credor que recusa a oferta do devedor de entrega 

parcial dos bens objeto do contrato de compra e venda. Neste caso, a recusa do credor 

poderá muito bem ser justificada, em razão da inutilidade da, ou a falta de interesse na, 

prestação quando cumprida parcialmente. Essa inutilidade ou falta de interesse pode até 

mesmo consistir na simples circunstância de que, em menor escala, a operação comercial 

deixa de atender a uma equação financeira considerada quando da celebração do contrato 

e, portanto, não interessa ao credor. 

 

  Por outro lado, a situação pode ser distinta, caso o credor não tenha tido 

nenhum elemento racional objetivamente apreciável a guiar a decisão de recusar a oferta 

do devedor de cumprimento parcial. De fato, nesta situação, não se pode excluir a hipótese 

de exercício abusivo da prerrogativa prevista no art. 315 do Código Civil pelo credor 

                                             
875 Item 4.2.5. 
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vitimado pelo inadimplemento. Isso porque, ao investigar as razões objetivas e subjetivas 

que devem informar o exercício dessa faculdade pelo credor, é necessário ter sempre 

presente a racionalidade exigida das partes na manutenção de uma ordem justa, equilibrada 

e solidária, na acepção prevista na Constituição Federal e no Código Civil. Deve-se 

verificar o alinhamento entre o fundamento axiológico-funcional da prerrogativa encartada 

no art. 315 do Código Civil e o efetivo exercício desta prerrogativa pelo seu titular, de 

modo a evitar uma análise meramente estrutural, lastreada num juízo formal de subsunção.  

 

  A prerrogativa de recebimento da prestação na forma como pactuada, 

excluindo qualquer dever do credor de aceitar o cumprimento fracionado ou mesmo 

prestação diversa, deita raízes no imperativo de oferecer adequada tutela às legítimas 

expectativas das partes de que compromissos assumidos sejam propriamente honrados. 

Para que tal fundamento não seja minimizado pela teoria da mitigação de danos é que 

nenhuma oferta dessa natureza pelo devedor será considerada razoável – e, portanto, 

desarrazoada a recusa do credor – se implicar renúncia ao direito à indenização, tornar 

inócuo o direito a rejeitar prestação defeituosa e/ou exigir o cumprimento integral da 

avença. 

 

  Sob a perspectiva do direito brasileiro, os arts. 314 e 315 do Código Civil 

justificam o entendimento já firmado no direito inglês de que a recusa do credor à oferta de 

prestação alternativa condicionada à renúncia ao direito a indenização não caracteriza 

postura desarrazoada e, portanto, tampouco falha na mitigação. O entendimento cristaliza 

efetivamente a existência do direito do credor à prestação tal como contratada, direito esse 

violado pela entrega de produtos não aderentes às especificações fixadas pelas partes e que 

deve ser tutelado pelo ordenamento jurídico. 

 

  Em suma, os arts. 314 e 315 do Código Civil desempenham importante 

função na teoria da mitigação de danos, ao estipularem critérios para a interpretação da 

razoabilidade da conduta do credor. 

 

4.2.6. INDICAÇÃO, PELO DEVEDOR, DAS MEDIDAS PASSÍVEIS DE ADOÇÃO PELO CREDOR 
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  A mitigação de danos opera para, fundamentalmente, limitar a indenização 

devida pelo devedor inadimplente ao credor vítima do descumprimento contratual, por não 

ter este último adotado medidas razoáveis para mitigar o dano decorrente desse mesmo 

inadimplemento. Como desdobramentos dessa regra matriz, têm-se as duas regras 

secundárias segundo as quais (i) despesas suportadas pelo credor com medidas razoáveis 

de mitigação devem ser indenizadas, ainda que não tenham surtido efeito e ainda que 

superem o dano original; e (ii) a indenização devida ao credor não abrangerá os danos 

efetivamente evitados. 

 

  Contudo, sob pena de favorecimento à parte que efetivamente descumpriu 

obrigação pactuada, cabe ao devedor876 que pretenda valer-se da não mitigação pelo credor 

como razão para redução da indenização devida indicar quais medidas razoáveis poderiam 

ter sido tomadas na conformação dos fatos verificada quando do inadimplemento 

imputável a ele, devedor. Deve, ainda, especificar a razoabilidade das medidas que vier a 

indicar e seus esperados impactos na mitigação do dano ao final verificado e cuja 

reparação o credor tido como omisso ou inerte estiver pleiteando. 

 

  O requisito aqui colocado aparece, em realidade, como um desenvolvimento 

lógico, mero desdobramento dos demais requisitos acima versados. Se a mitigação atua 

como forma de limitação da indenização, sua alegação dá-se, portanto, em favor daquele a 

quem é imputável o inadimplemento causador dos danos em questão. Ao credor atingido 

pelo inadimplemento cabe, quando em melhor posição para tal do que o devedor, adotar 

medidas razoáveis visando à mitigação do dano. O sucesso de tais medidas não é condição 

para que se conclua sobre ter ou não o credor agido adequadamente no âmbito da 

mitigação. Essa conclusão dependerá apenas da razoabilidade das medidas. Nesses termos, 

não havendo uma impugnação específica por parte do devedor, a qual compreenda não só a 

alegação de falha do credor em mitigar os danos decorrentes do inadimplemento ao 

primeiro imputável, mas também das medidas que poderiam ter sido tomadas, 

demonstrando a sua disponibilidade para o credor e a razoabilidade de sua adoção, em 

                                             
876 A distribuição do ônus da prova e a necessidade de alegação, pelo devedor, da conduta abusiva do credor 
inerte são tratadas no item 4.5., abaixo. 
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ambos os casos, mediante cotejo com as circunstâncias do caso concreto, a indenização 

não deverá ser reduzida. 

 

  Na seara internacional, como lembra Djakhongir Saidov, a posição adotada 

na vasta maioria dos precedentes disponíveis sustenta o entendimento segundo o qual o 

ônus da prova recai sobre o devedor, a quem cabe estabelecer os fatos e as respectivas 

evidências de que o credor deixou de adotar medidas razoáveis disponíveis para mitigar os 

danos decorrentes do inadimplemento em questão877. Esse ônus inclui também a indicação 

de quais medidas poderiam ser adotadas pelo credor para mitigar os danos cuja reparação 

posteriormente vem a requerer, não bastando a simples alegação genérica878. 

 

  Interessante notar que tal circunstância reforça o argumento de que recai 

sobre o devedor o ônus da alegação de falha do credor ao mitigar os danos, sob pena de 

insucesso da arguição. Isso porque, exigindo-se do devedor não apenas a simples alegação 

da falha do credor em mitigar os danos cuja reparação pretende, mas também a indicação 

específica das medidas razoáveis disponíveis para adoção nas circunstâncias concretas por 

esse credor, a omissão será duplamente gravosa e prejudicial ao devedor. 

 

  Mais ainda: no caso de o credor haver adotado medidas de mitigação, caberá 

ao devedor que ainda assim pretender a redução da indenização, indicar os motivos pelos 

quais as medidas adotadas não seriam razoáveis, mostrando também os cursos alternativos 

de conduta que o credor poderia (ou deveria) haver tomado879. De modo que, a título de 

exemplo, se um vendedor afirma que uma operação substitutiva foi realizada pelo credor 

de maneira desarrazoada por motivo do alto preço, deve provar a existência de alternativas 

menos custosas razoavelmente à disposição do comprador880, não lhe bastando apenas a 

                                             
877 SAIDOV, Djakhongir. Op. cit. p. 147. A questão da distribuição do ônus da prova será tratada no item 
4.5.1, abaixo. 
878 ICAC Caso n. 186/2003, 17.6.2004, disponível em <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040617r1.html>, 
acessado em 29.11.2015, às 16h21. 
879 Oberster Gerichtshof, Caso n. 7 Ob 301/01t, 14.1.2002 (Cooling System Case), disponível em 
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020114a3.html>, acessado em 29.11.2015, às 16hs24; Oberster 
Gerichtshof, Caso n. 10 Ob 518/95, 6.2.1996 (Propane Case), disponível em 
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960206a3.html>, acessado em 29.11.2015, às 16hs27. 
880 Oberlandesgericht Hamburg, Caso n. 1 U 167/95, 28.2.1997, (Iron Molybdenum Case), disponível em 
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970228g1.html>, acessado em 29.11.2015, às 16hs29. 
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crítica leviana ao preço praticado na operação realizada precisamente em razão da não 

entrega, pelo devedor crítico, dos produtos que se obrigada a entregar. 

 

  Está-se, em suma, diante de refinamento da exigência de razoabilidade da 

conduta do credor, sob o entendimento de que, colocado sob a necessidade de atuar para 

gerir interesses seus e do devedor inadimplente, o credor não deve ter as medidas julgadas 

a partir dos critérios da parte cujo inadimplemento criou as dificuldades em primeiro 

lugar881. 

 

 4.3. EFEITOS

 

  Delineados os principais traços da mitigação no contexto da dogmática 

brasileira, cumpre explicitar quais seriam seus efeitos predominantes dentro da prática 

contratual e do próprio relacionamento entre as partes. 

 

4.3.1. CONSEQUÊNCIAS DECORRENTES DA OMISSÃO DO CREDOR QUE NÃO AGE PARA 

MITIGAR OS DANOS 

 

  A primeira das situações a ser analisada consiste justamente naquela 

decorrente da aplicação da primeira das vertentes da mitigação de danos. Ou seja: o credor 

atingido pelo inadimplemento imputável à contraparte deve adotar medidas razoáveis que 

estejam ao seu alcance para mitigar os danos decorrentes desse evento danoso. Na hipótese 

de que não o faça e venha a pretender indenização pela totalidade dos danos verificados em 

consequência do citado evento, quid juris? 

 

  Não são raras as tentativas da doutrina de justificar a exigência de mitigação 

como um problema de causalidade. Nesse sentido, ao não mitigar, o credor afetaria o nexo 

de causalidade entre o evento danoso (a saber: o inadimplemento contratual imputável ao 

devedor) e os danos dele decorrentes. Contudo, não se pode tratar como questão de 

                                             
881 Banco de Portugal v Waterlow & Sons Ltd. [1932] AC 452 (HL), 507; Harlow & Jones Ltd v Panex 
(International) Ltd. [1967] 2 Lloyd's Rep 509; Lodge Holes Colliery Co Ltd v Wednesbury Corp [1908] AC 
323 (HL); KRAMER, Adam. Op. cit., p. 350. 
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causalidade algo que não o é. A configuração da causalidade pressupõe a violação de um 

dever específico de conduta, tese refutada em tópico específico882. Não sendo, portanto, a 

mitigação um problema relacionado à causalidade, deixa de incidir a regra prevista no art. 

945 do Código Civil883. 

 

  Como se teve a oportunidade de versar, o credor omisso que, 

posteriormente, deduz integralmente pretensão indenizatória como se houvesse agido em 

conformidade com os imperativos de boa-fé, solidariedade, socialidade, eticidade, função 

social do contrato e atividade, abusa do direito que lhe atribui a ordem jurídica. Ultrapassa 

a linha da legalidade, para cair no campo da ilicitude, ainda que parcialmente, deixando, 

por isso, de merecer a tutela do ordenamento jurídico. 

 

  Falta-lhe a meritevolezza de que fala a doutrina italiana, mas, acima de tudo, 

constitui ato ilícito, na forma do disposto no art. 187 do Código Civil. Trata-se, ademais, 

de ilícito caducificante, em razão de cuja prática deflagra-se uma eficácia que paralisa 

parcialmente o direito invocado, o qual se extingue na exata medida dos danos evitáveis884. 

Cumpre ter presente que, na doutrina italiana, Guido Alpa, embora sem descer a minúcias 

sobre o mecanismo de operação da mitigação de danos, dado o respaldo legislativo 

                                             
882 Vide item 3.2.2 e item 4.1.3, acima. Vide, também, AMARAL, Francisco. Direito Civil... Op. cit., p. 553, 
ao afirmar a possibilidade de a omissão constituir violação, desde que exista um dever jurídico. No mesmo 
sentido, PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado... Op. cit., t. XXII, p. 277-278. Deve-se, 
contudo, fazer a ressalva de que este último autor pareça inserir a mitigação de danos nos casos de 
concorrência de causas, enxergando na omissão uma violação a dever jurídico, embora sem maiores 
explicações a respeito. 
883 "Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada 
tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano." 
884 Em termos estruturais, verifica-se eficácia análoga àquela aplicável ao descumprimento do ônus ou do 
encargo, tal como preconizado por outros autores nacionais que se debruçaram sobre a matéria. Vide, a 
respeito, KULESZA, Gustavo Santos. Op.  cit., p. 220-222; DIAS, Daniel Pires de Novais. Op. cit., p. 101-
102; LOPES, Christian Sahb Batista. Op. cit., p. 194-202. Tal entendimento, contudo, apresenta dois grandes 
inconvenientes: (i) considera que o credor, ao mitigar, estaria apenas gerenciando interesses do devedor, o 
que acaba por ignorar a realidade dos fatos, eis que gere interesses de ambos, como discutido no item 3.2.1, 
acima; e (ii) por força de coerência, exigiria a conclusão de que (ii.a) o credor seria obrigado a comprovar 
que não incide a questão da mitigação, seja por não haver medidas razoáveis no caso concreto, seja por havê-
las adotado e (ii.b.) o juiz poderia oficiosamente conhecer da questão da mitigação para reduzir o valor do 
pleito indenizatório, ainda quando não invocada pelo devedor inadimplente. Em ambos os casos do item (ii), 
estar-se-ia inserindo verdadeiras injustiças no sistema jurídico, pois que encarecendo e tornando mais 
complexa a demanda para o credor, o qual já foi prejudicado pelo inadimplemento imputável à parte 
contrária e, portanto, não pode ser aprioristicamente onerado com tais fatores, sob pena de atribuir imerecidos 
benefícios ao devedor inadimplente que, ao buscar beneficiar-se dessa alegação, vale lembrar, confessa haver 
inadimplido o contrato. Para maior aprofundamento sobre o assunto, vide item 3, acima. 
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expresso no art. 1,227, alínea 2, do Código Civil daquele país, sem equivalente explícito no 

Brasil, encontra solução de mesmo efeito prático. Afirma que "Il risarcimento non è 

dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza 

(art. 1227 c.c.)"885. 

 

  A abusividade manifesta-se na ocasião em que, após permanecer inerte, o 

credor deduz pretensão indenizatória abrangendo o montante integral dos danos. Surge, 

assim, como fator de limitação potencial886 do direito ao ressarcimento do dano evitável, 

não à configuração da responsabilidade em si, tendo em vista não se tratar de fator de pré-

diminuição ou pré-exclusão. Em razão disso, como efeito da não mitigação do dano pelo 

credor, tem-se a redução potencial da indenização devida, como decorrência da eficácia 

caducificante do ilícito praticado. 

 

  Por fim, vale lembrar que o inadimplemento contratual do devedor constitui 

a causa raiz de todo o dano − a porção inevitável e a porção evitável. A inércia do credor 

que cruza os braços, muito embora não se conforme com o elemento ético e o solidarismo 

contratual, não elimina a influência do inadimplemento na cadeia de eventos que a conduta 

do devedor deflagrou. De modo que, com relação aos danos inevitáveis, a omissão do 

credor constitui ato absolutamente irrelevante. 

 

  Em resumo, a falha do credor em mitigar os danos decorrentes do 

inadimplemento imputável ao devedor, quando passível de ser efetuada mediante a adoção 

de medidas razoáveis à luz das circunstâncias específicas do caso concreto, seguida da 

dedução de pretensão indenizatória integral pelo credor, implica a prática de ato abusivo 

complexo de natureza objetiva e eficácia caducificante, em razão da qual fica tolhido o 

                                             
885 ALPA, Guido. Corso... Op. cit., p. 161. Em tradução livre do autor: "o ressarcimento não é devido para os 
danos que o credor teria podido evitar usando a diligência ordinária (art. 1.227, c.c.)". 
886 Diz-se fator de limitação potencial pois sua incidência efetiva dependerá do atendimento dos requisitos 
aplicáveis, conforme identificados no item 4.2, acima, bem como pela efetiva alegação da não-mitigação (ou 
mitigação defeituosa) pelo devedor inadimplente, acompanhada da respectiva comprovação, dado recair 
sobre este último o ônus da prova no que tange a tal alegação, veiculada mediante exceção. A respeito dos 
aspectos processuais, vide item 4.5, abaixo. 
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direito invocado pelo credor omisso, na exata medida da porção evitável dos danos cuja 

indenização pretende, caso atendidos os requisitos aplicáveis887. 

 

4.3.2. CONSEQUÊNCIAS DECORRENTES DA MITIGAÇÃO INFRUTÍFERA: NÍVEL DE 

TOLERÂNCIA COM A CONDUTA DO CREDOR E AS DESPESAS COM MEDIDAS DE MITIGAÇÃO 

DO DANO 

 

  Ao mitigar um dano decorrente do inadimplemento de sua contraparte num 

dado contrato, o credor age em consonância com o solidarismo contratual e com os 

ditames impostos pela boa-fé objetiva. Atua de modo a alinhar seus interesses aos 

interesses do devedor faltoso, uma vez que, de não haver a exigência de mitigação, os 

danos evitáveis deveriam sem qualquer dúvida ser indenizados. 

 

  Contudo, do atendimento a essa exigência não pode decorrer que o credor 

atuante acabe por ficar em situação pior do que a que estava antes de adotar as medidas 

tendentes a mitigar o dano causado pelo devedor. Da mesma forma, não pode decorrer que 

o credor atuante seja punido por não obter sucesso na empreitada ou mesmo por, sem culpa 

grave, piorar a situação ao tentar mitigar os danos decorrentes do inadimplemento alheio. 

 

  Pelo contrário, os benefícios decorrentes de uma mitigação bem sucedida, 

tanto em termos de alocação eficiente dos recursos econômicos, como demonstrado a partir 

das ferramentas desenvolvidas pela análise econômica do direito888, quanto em termos da 

própria gestão do interesse das partes, ao promover o seu alinhamento e a redução dos 

impactos negativos atribuíveis à falta contratual, determinam que o credor possa encontrar 

incentivos no ordenamento jurídico para proceder em linha com a exigência de mitigar os 

danos decorrentes do inadimplemento da contraparte. 

 

  Em razão disso, ganham relevância duas importantes noções no âmbito do 

conjunto de máximas que integram a mitigação de danos: (i) o nível de tolerância com a 

                                             
887 Conforme item 4.2, acima. 
888 Vide item 1.5.3, acima. 
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qualidade e o resultado das medidas mitigadoras adotadas pelo credor deve seguir o 

critério de razoabilidade que reside no próprio núcleo da mitigação, não devendo seguir os 

critérios rigorosos aplicáveis a situações ordinárias; e (ii) as despesas suportadas pelo 

credor com medidas razoáveis de mitigação devem integrar o montante de danos 

indenizáveis pelo devedor inadimplente. 

 

  Afastar-se dessas noções seria inserir uma contradição no seio da doutrina 

da mitigação de danos. Teria como consequência direta retirar todo e qualquer incentivo ao 

credor atingido pelo inadimplemento contratual imputável à contraparte para atuar visando 

a mitigar os danos daí decorrentes. Afinal, alocar ao credor todo o peso da gestão de uma 

situação -- não raro emergencial -- para a qual não se voluntariou, pelo contrário, à qual foi 

arrastado pela conduta faltosa do devedor --, tornaria o risco de piora da situação do credor 

de tal forma grave que retiraria qualquer incentivo a que tentasse mitigar. Da mesma 

forma, imputar ao credor consequências à sua omissão, ainda que mediante a potencial 

redução parcial de sua pretensão indenizatória, não se coaduna com o não reconhecimento 

do mérito de sua ação, ao menos para o fim de tornar indenizáveis, isto é, reembolsáveis, 

as despesas razoáveis suportadas na adoção de medidas de mitigação dos danos 

decorrentes do inadimplemento da contraparte. 

 

  Deve-se, então, dedicar um pouco mais ao detalhamento dessas noções: 

nível de tolerância com as medidas adotadas pelo credor visando à mitigação e reembolso 

de despesas razoáveis suportadas pelo credor na adoção de medidas mitigadoras. 

 

  A adequação do nível de tolerância com as medidas adotadas pelo credor no 

âmbito da atividade mitigadora constitui corolário da razoabilidade que marca toda a 

teorização da mitigação de danos. Uma vez tendo o credor tentado, por meio de medidas 

razoáveis, mitigar os danos decorrentes do inadimplemento do devedor, fará jus ao 

recebimento da indenização por todos os danos efetivamente verificados, bem como ao 

reembolso das despesas suportadas para a adoção das medidas de mitigação, ainda que 

malogradas. 
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  O importante, portanto, na atuação do credor que não se omite não é o 

resultado, mas sim o meio. Importa que o credor tenha adotado medidas aptas a, de fato, 

conter o aumento dos danos ou a reduzi-los e que tais medidas sejam razoáveis à luz das 

circunstâncias do caso concreto. Tais circunstâncias devem incluir não apenas as 

características do credor, mas também todas as condições existentes por ocasião do 

desenvolvimento da atividade de mitigação, o tempo disponível para a tomada de decisões, 

as alternativas efetivamente disponíveis ao credor no momento em que a ação se deu etc. 

Contanto que, à luz desses elementos, a conduta do credor se mostre razoável, fará este jus 

à indenização integral, inclusive ao reembolso das despesas incorridas por ocasião da 

adoção das medidas de mitigação. 

 

  Não se pode esquecer que, em inúmeros casos, o credor estará atuando fora 

de sua atividade regular ou, ainda, em regime de emergência, o que torna imperativa a 

aplicação de critérios mais lenientes para analisar a existência de culpa pelo insucesso na 

atuação mitigadora. Não por outro motivo, a lei "takes a tender approach to those who 

have been placed in a predicament by a breach of contract"889. Não é, por isso, necessário 

que atenda a rigorosos critérios de aferição de perícia, destreza, expertise e qualificação 

técnicas que possam ser exigidas em situações ordinárias, em obrigações voluntariamente 

assumidas. Em especial, não será exigível do credor que atenda às mais elevadas 

expectativas do devedor, o mesmo responsável, por meio do inadimplemento contratual: 

 

"The defendants broke this contract. It is they who put the plaintiffs in this 
difficulty. Of course, a plaintiff has always to act reasonably, and of course he 
has to do what is reasonable to mitigate his damages. But he is not bound to 
nurse the interests of the contract breaker, and so long as he acts reasonably at 
the time it ill lies in the mouth of the contract breaker to turn around afterwards 
and complain, in order to reduce his own liability to a plaintiff, that the plaintiff 
failed to do that which perhaps with hindsight he might have been wiser to 
do."890 

                                             
889 Britvic Soft Drinks Ltd v Messer UK Ltd. [2002] 1 Lloyd's Rep 2 (Tomlinson J) parágrafo 111, afirmado 
[2002] 2 Lloyd's Rep 368 (CA). Em tradução livre do autor: "adota uma abordagem tenra àqueles colocados 
numa encruzilhada por um inadimplemento contratual". 
890 Harlow & Jones Ltd. v Panex (International) Ltd. [1967] 2 Lloyd's Rep 509 (Roskill J), parágrafo 530. 
Em tradução livre do autor: "Os réus quebraram este contrato. São eles que colocaram os demandantes nesta 
dificuldade. Claro, um demandante deve sempre agir razoavelmente, e é claro que ele tem que fazer o que é 
razoável para mitigar seus danos. Mas ele não é obrigado a cuidar dos interesses do inadimplente, e desde 
que ele aja razoavelmente na ocasião não cabe na boca do violador do contrato virar-se mais tarde e reclamar, 
a fim de reduzir a sua própria responsabilidade perante um demandante, que o demandante deixou de fazer o 
que, talvez, em retrospectiva, deveria ter sido mais sensato dele fazer." 
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  A relevância atribuída a esse aspecto no direito inglês levou as cortes 

daquele país a uma lista de precedentes nos quais a questão vem tratada, com grande 

uniformidade: 

 

"Now I think a Court of justice ought to be very slow in countenancing any 
attempt by a wrong-doer to make captious objections to the methods by which 
those whom he has injured have sought to repair the injury. When a road is let 
down or land let down, those entitled to have it repaired find themselves saddled 
with a business which they did not seek, and for which they are not to blame. 
Errors of judgment may be committed in this as in other affairs of life. It would 
be intolerable if persons so situated could be called to account by the wrong-
doer in a minute scrutiny of the expense, as though they were his agents, for any 
mistake or miscalculation, provided they act honestly and reasonably. In judging 
whether they have acted reasonably, I think a Court should be very indulgent 
and always bear in mind who was to blame."891 

 

  Incide, portanto, um nível específico de tolerância com relação à conduta 

adotada pelo credor visando à mitigação dos danos que fluem do inadimplemento 

contratual da contraparte. Basta que tal conduta atenda aos critérios de razoabilidade 

sugeridos pelas circunstâncias ditadas a partir do reenvio ao caso concreto. Em especial, 

não há qualquer exigência ou dependência quanto ao resultado da conduta adotada e a 

reparabilidade integral dos danos afinal apurados. Não constitui uma atuação vinculada ao 

resultado ao final atingido, mas sim à adequação do meio empregado. Em sintética 

fórmula, um dos mais tradicionais tratadistas ingleses enfatizou que "it is possible for steps 

                                             
891 Lodge Holes Colliery Co Ltd v Wednesbury Corp [1908] AC 323 (HL), parágrafo 325. Em tradução livre 
do autor: "Agora eu acho que uma Corte de Justiça deve ser muito cuidadosa em avaliar qualquer tentativa 
por parte de um malfeitor em realizar objeções capciosas aos métodos pelos quais aqueles a quem ele 
lesionou procuraram reparar a lesão. Quando uma estrada é abandonada ou terra abandonada, aqueles com 
direito a repará-la encontram-se confrontados com um empreendimento que não procuraram, e do qual não 
são os culpados. Erros de julgamento podem ser cometidos, neste como em outros assuntos da vida. Seria 
intolerável se as pessoas assim situadas pudessem ser chamadas a prestar contas pelo malfeitor em um exame 
minucioso das despesas, como se fossem os seus agentes, por qualquer equívoco ou erro de cálculo, desde 
que atuem de forma honesta e razoável. Ao julgar se agiram razoavelmente, acredito que uma Corte deve ser 
muito indulgente e sempre ter em mente de quem foi a culpa". No mesmo sentido, John C. Everett afirma que 
"the standard of due care under the circumstances is to be applied more leniently when judging the 
reasonableness of an injured party's efforts directed toward mitigation of his damages than when judging 
reasonableness in other areas of the law." (EVERETT, John C. Op. cit., p. 134). Em tradução livre do autor: 
"O padrão de cuidado devido sob as circunstâncias deve ser aplicado de forma mais leniente quando julgando 
a razoabilidade dos esforços de uma parte prejudicada direcionados à mitigação de seus danos do que quando 
julgando razoabilidade em outras áreas do direito." Na jurisprudência dos Estados Unidos da América, vide 
Kleinclaus v Marin Realty Co., 94 Cal. App. 2d 733, 211 P.2d 582  (1949). No caso, o demandado 
intencionalmente inundou um campo aéreo do autor. A discussão consistiu em existir ou não um duty to 
mitigate e, em caso positivo, qual a sua extensão. 
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taken in performance of the duty to mitigate to be reasonable, but actually to increase the 

loss"892. 

 

  Nessa mesma linha de ideias, erige-se aquela que constitui a segunda regra 

constituinte da teoria do duty to mitigate como articulada na tradição do common law893: as 

despesas suportadas pelo credor no exercício da atividade de mitigação dos danos 

decorrentes do inadimplemento contratual devem ser reembolsadas pelo devedor a quem 

dito inadimplemento for imputável, desde que razoáveis tanto as medidas quanto as 

despesas, sempre independentemente do efetivo sucesso das medidas. Confira-se, a esse 

respeito, o trecho abaixo transcrito: 

 

"The corollary of the rule requiring the injured party to make reasonable efforts 
to mitigate his damages is that the expenses which the injured party reasonably 
and in good faith incurs in his efforts to mitigate damages are to be taken into 
account when computing the amount recoverable from the wrongdoer. For 
example, when the plaintiff's property was damaged by a negligently caused 
landslide, he was entitled to recover expenditures made in an effort to determine 
the cause of the landslide and to prevent or minimize further damages. The 
recovery of expenditures made reasonably and in good faith was not contingent 
upon the efforts toward mitigation being successful."894 

 

  No mesmo sentido: 

 

"if the claimant acts reasonably the actual loss is recoverable, whether greater 
or smaller than if the claimant had taken the steps. If a claimant incurs expense 
to avoid harm, the expense is recoverable as the measure of loss. The 
recoverable expenses will include the costs of seeking a replacement, and the 
costs of litigating with third parties, and will be recoverable even where the 
mitigation was unsuccessful. (...) 
This is simply a consequence of the correct application of the rule: the claimant 
acted reasonably, and therefore none of the legal principles exclude anything 
that occurred or deem anything contrary to reality to have occurred, and so the 

                                             
892 PEEL, Edwin. Op. cit., p. 1061. Em tradução livre do autor: "é possível que medidas tomadas no exercício 
do dever de mitigação sejam razoáveis, mas de fato aumentem o dano". 
893 MCGREGOR, Harvey. Op. cit., p. 302-307. 
894 EVERETT, John C. Op. cit., , p. 133. Em tradução livre do autor: "O corolário da regra que exige que a 
pessoa lesada empreenda esforços razoáveis para mitigar seus danos é que as despesas que a pessoa lesada 
incorra agindo razoavelmente e de boa fé em seus esforços para mitigar os danos devem ser tidos em conta 
no cálculo do valor recuperável do transgressor. Por exemplo, quando a propriedade do autor foi danificada 
por um deslizamento de terra causado por negligência, ele tinha o direito de recuperar os gastos feitos em um 
esforço para determinar a causa do deslizamento de terra e para prevenir ou minimizar danos adicionais. A 
recuperação dos gastos realizados de forma razoável e de boa fé não estava condicionada aos esforços para a 
mitigação de serem bem sucedidos." No mesmo sentido: Albers v Los Angeles County, 62 Cal. 2d 250, 398 
P.2d 129, 42 Cal. Rptr. 89 (1965). 
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actual loss is recoverable whatever that may be (providing the role of 
causation)"895. 

 

  Deverá ser observado ainda que, sem embargo das medidas adequadas ou 

razoáveis adotadas sem sucesso pelo credor no afã de mitigar os danos decorrentes do 

inadimplemento imputável ao devedor, o montante final da indenização, já devidamente 

acrescidas as respectivas despesas, pode acabar por superar o valor que seria devido caso o 

credor tivesse simplesmente permanecido inerte. Nem por isso o credor será 

necessariamente impedido de reaver o valor integral dispendido: 

 

"If the mitigating steps do not succeed in reducing the loss but were, 
nonetheless, reasonable steps in all the circumstances for the injured party to 
take for the purpose of mitigation, the injured party can add to his damages 
claim the cost of taking the steps in question. Unsuccessful attempts at mitigation 
may, therefore, increase the damages payable by the guilty party"896. 

 

  Haveria inegável dose de oportunismo em permitir-se que, superadas as 

circunstâncias geradas pelo inadimplemento e as naturais urgências que desencadeiam, o 

devedor simplesmente pudesse arguir a só majoração do quantum da indenização como 

motivo para agravar a situação do credor. Afinal, raras serão as hipóteses em que, no 

interregno entre o inadimplemento contratual e a adoção das medidas visando à mitigação 

dos danos dele decorrentes, será dado ao credor efetuar o cálculo exato do montante dos 

danos a serem sofridos na situação de omissão, os danos passíveis de serem omitidos e o 

custo das medidas de mitigação para, enfim, construir os cenários de cotejo possíveis e 

concluir pela conveniência, ou não, da adoção de medidas visando a melhor gerir os 

interesses de todos os envolvidos. 

                                             
895 KRAMER, Adam. Op. cit., p. 360. Em tradução livre do autor: "Se o demandante age razoavelmente a 
perda efetiva é recuperável, independentemente de se maior ou menor do que se o demandante tivesse 
tomado as medidas. Se o demandante incorre em despesas para evitar danos, a despesa é recuperável como 
medida do dano. As despesas recuperáveis incluirão os custos de procurar um substituto e os custos de litígio 
com terceiros e serão recuperáveis mesmo que a mitigação tenha sido mal sucedida. (...) 
Isto é simplesmente uma conseqüência da correta aplicação da regra: o demandante agiu razoavelmente e, 
portanto, nenhum dos princípios jurídicos exclui qualquer coisa que ocorreu ou considera que qualquer coisa 
contrária à realidade tenha ocorrido e, assim, a perda real é recuperável seja ela qual for (considerado o papel 
da causalidade)." 
896 Lagden v O'Connor [2004] 1 AC 1067 (HL). Em tradução livre do autor: "Se as etapas de mitigação não 
conseguirem reduzir a perda, mas foram, no entanto, medidas razoáveis em todas as circunstâncias para a 
pessoa lesada tomar com propósito de mitigação, a parte lesada pode adicionar à sua pretensão indenizatória 
o custo de tomar as medidas em questão. Tentativas fracassadas de mitigação podem, portanto, aumentar as 
indenizações a pagar pela parte culpada." 
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  Quer parecer que a posição acertada, conforme aos elementos axiológicos e 

principiológicos que informam a exigência de mitigação de danos no direito pátrio, 

consiste em enxergar na razoabilidade das medidas o critério para verdadeira aferição da 

indenizabilidade das despesas suportadas pelo credor na adoção de medidas mitigadoras. 

Exemplo interessante é apresentado no caso Melachrino v Nickott & Knight897, em que um 

comprador aceitou o inadimplemento antecipado do vendedor, atraindo para si o "dever" 

de mitigar os danos daí decorrentes. Se, ao fazê-lo, o preço de mercado do produto objeto 

do contrato em questão estiver alto, inclusive acima do preço estabelecido no contrato, o 

comprador-credor terá gerado um aumento dos danos contratuais, especialmente se, 

quando da data originalmente pactuada para a entrega dos bens, o preço vier a baixar. 

Ainda assim, o comprador-credor fará jus a todas as despesas havidas com a medida de 

mitigação. Foi o que restou decidido no relevante precedente citado. Contrariar tal 

entendimento negando as concepções acima preconizadas implicaria enorme desfavor ao 

desenvolvimento da mitigação de danos, em cujo núcleo se veriam contradições suficientes 

a servir de desincentivo à adoção de condutas com ela compatíveis. 

 

  Naturalmente, em caso de agravamento intencional dos danos por deliberada 

atuação do credor ao atuar sob o pretexto de adotar medidas de mitigação ou, ainda, em 

casos de despesas desarrazoadas suportadas na adoção de medidas de mitigação, a solução 

será distinta. De fato, a mitigação de danos está predicada na existência de uma valoração 

positiva (meritevolezza) da pretensão indenizatória deduzida pelo credor. Repousa sobre o 

elemento ético que informa a repressão ao exercício abusivo dos direitos no ordenamento 

jurídico brasileiro. 

 

  Nessas circunstâncias, o credor que, sob o pretexto de adotar medidas de 

mitigação dos danos decorrentes do inadimplemento de sua contraparte, age de maneira 

intencionalmente desmedida, seja de maneira a fazer aumentar os danos, seja para 

empreender despesas extraordinárias e injustificadas, extrapola a exigência a que estava 

sujeito, perdendo o direito ao recebimento de indenização pelos danos não evitados (ou 

                                             
897 [1920] 1 KB, 693 a 697. 
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majorados) e pelo reembolso do excesso das despesas, isto é, aquilo que sobejar as 

despesas razoáveis, objetivamente consideradas as características do caso concreto. Sua 

pretensão, assim, transborda para o campo da clara ilicitude, afastando-se da legitimidade 

(ou meritevolezza) que justificaria o seu acolhimento. 

 

  De modo que, em resumo, tendo o credor atingido pelo inadimplemento 

agido de forma razoável visando à mitigação dos danos daí decorrentes, fará ele jus ao 

recebimento de indenização integral, independentemente do sucesso da(s) medida(s) 

mitigadora(s), fazendo, ainda, jus ao reembolso das despesas suportadas para execução das 

medidas de mitigação, também independentemente da sua eficácia. 

 

4.3.3. CONSEQUÊNCIAS DECORRENTES DA AÇÃO EFETIVA DO CREDOR PARA MITIGAÇÃO 

DOS DANOS: O MONTANTE DA INDENIZAÇÃO E AS DESPESAS HAVIDAS COM AS MEDIDAS DE 

MITIGAÇÃO 

 

  A terceira regra desenvolvida pela doutrina inglesa no âmbito da doutrina do 

duty to mitigate merece também atenção sob o ponto de vista do direito brasileiro, embora 

sua demonstração possa ser constatada de maneira mais direta do que as duas regras 

precedentes898. Trata-se da proibição imposta ao credor de que seja indenizado pelos danos 

efetivamente evitados pelas medidas de mitigação adotadas no caso concreto899 ou, em 

outras palavras, de limitação da indenização àquilo que efetivamente restou verificado, 

considerando-se o efeito mitigador das medidas adotadas pelo credor vitimado pelo 

inadimplemento. 

                                             
898 Conforme a sua conformação tradição, a doutrina do duty to mitigate compõe-se essencialmente de três 
regras: (i) o credor que não adota medidas razoáveis para mitigar danos decorrentes do inadimplemento 
contratual alheio não faz jus ao recebimento dos danos evitáveis; (ii) perdas e despesas suportadas pelo 
credor na atividade de mitigação são indenizáveis pelo credor, independentemente do sucesso na minoração 
dos danos, desde que razoáveis; e (iii) adotadas pelo credor com sucesso medidas de mitigação, a indenização 
será medida pelos danos efetivos, desconsiderando-se os danos evitáveis. (Vide, a respeito, MCGREGOR, 
Harvey. Op. cit., p. 250-251). 
899 "The third rule is that, where the claimant does take steps to mitigate the loss to him consequent upon the 
defendant's wrong and these steps are successful, the defendant is entitled to the benefit accruing from the 
claimant's action and is liable only for the loss as lessened." (MCGREGOR, Harvey. Op. cit., p. 250). Em 
tradução livre do autor: "A terceira regra é que, quando o demandante toma medidas para mitigar os danos 
sofridos na sequência do inadimplemento do demandado e esses passos forem bem sucedidos, o demandado 
tem direito ao benefício decorrente da ação do demandante e é responsável apenas pela perda como 
reduzida." 
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  Quanto ao valor dos danos, pouca dúvida pode restar quanto à procedência 

da limitação também no direito brasileiro. Afinal, incide no país o princípio da reparação 

integral, o qual contém duas dimensões: uma positiva, de fomentar que a indenização, 

tanto quanto possível, contemple tudo aquilo que seja possível e adequado à luz das lesões 

decorrentes da atuação deflagradora do dever de indenizar; a outra, negativa, de excluir da 

indenização aquilo que, efetivamente, não constitui dano sofrido pela vítima. Incide, 

portanto, a fórmula pela qual a reparação abrangerá todo o prejuízo; nada além do 

prejuízo. 

 

  No caso da atuação mitigadora frutiferamente promovida pelo credor, os 

chamados danos evitáveis transformam-se, de fato, em danos evitados e, como tais, em não 

danos. Deixam, por isso, de integrar qualquer indenização que venha a ser arbitrada, sob 

pena, inclusive, de ensejar o enriquecimento sem causa do credor, ao arrepio do que 

dispõem os arts. 884 e 885 do Código Civil brasileiro, mera manifestação do princípio 

geral da vedação ao locupletamento sem causa. 

 

  Quanto às perdas e despesas suportadas pelo credor durante a adoção das 

medidas de mitigação, com maioria de razão devem integrar o montante final da 

indenização devida pela parte devedora que tiver inadimplido o contrato. Tal afirmação é 

verdadeira ante a atividade mitigadora infrutífera do credor. Portanto, é-o ainda mais 

quando em tal atuação o credor efetivamente tiver experimentado êxito na mitigação dos 

danos decorrentes do inadimplemento imputável à contraparte. 

 

 4.4. DISCIPLINA CONTRATUAL DA REGRA DE MITIGAÇÃO DE DANOS

 

  A mitigação de danos ganha relevância como método de limitação da 

indenização a ser concedida ao credor, com base na sua falha em atuar para minorar as 

consequências patrimoniais negativas decorrentes do inadimplemento contratual imputável 

à contraparte (i.e., o "devedor"). 
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  Localiza-se, portanto, no grande conjunto de regras atinentes à reparação 

civil e, como tal, habitualmente, sujeita à autonomia privada das partes. Afinal, trata-se de 

questão essencialmente patrimonial privada. As partes possuem a prerrogativa de regular 

os próprios interesses como melhor lhes convenha, tanto quanto o exercício dessa 

prerrogativa ocorra no espaço que lhes reserva a ordem jurídica e, em especial, por normas 

cogentes e normas de ordem pública. Ao medirem forças, a autonomia privada sucumbirá 

diante da preponderância jurídica da tutela do interesse público que define e permeia a 

ordem pública e suas manifestações. 

 

  Os titulares da autonomia privada podem entabular negócios jurídicos desde 

que não sejam ilegais, contrários à ordem pública, aos bons costumes, ao interesse público 

e/ou à função econômico-social inerente ao direito exercido, ou destoantes da pauta 

axiológica vigente. Nesse sentido, avulta a função das cláusulas gerais como técnica 

legislativa, a tornar mais flexíveis os filtros da legitimidade dos negócios firmados entre 

particulares900. De há muito se encontra superado o entendimento de que apenas contratos 

contrários a texto expresso de lei ou a vedações específicas e tipificadas viam-se privados 

da tutela judicial pela marca da ilegalidade ou da ilegitimidade901. Além disso, não só a 

estipulação dos negócios deve ocorrer dentro dos limites da ordem pública, como também 

o exercício dos direitos sofre o escrutínio a partir dos mesmos filtros, como decorre da 

norma insculpida no art. 187902, do Código Civil, pela qual se pode verificar, ainda, a 

aderência aos critérios positivos de valoração extraídos da pauta axiológica vigente903. 

 

  Por disciplinar matéria atinente ao espaço dedicado aos direitos 

patrimoniais, as disposições contratuais (rectius: negociais) referentes à mitigação de 

danos constituem estipulações válidas, em princípio, pois recolhidas ao campo de liberdade 

de atuação da vontade livremente manifestada, desde que não redigidas simplesmente de 

forma a permitir que o credor cometa abuso do direito, isto é, desde que não permitam 

simplesmente que o credor atue da maneira que o ordenamento visa a evitar ao fomentar a 

                                             
900 Vide item 1.2. 
901 Vide item 1.1. 
902 "Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os 
limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes." 
903 Vide item 1.2. 
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atividade de mitigação. Nada impede que, por exemplo, as partes estipulem de antemão 

critérios de razoabilidade das medidas de mitigação a serem adotados, mercados onde 

deverão ser buscados bens para realização de operações substitutivas etc.  

 

  O Código Civil, se por um lado não previu expressamente a mitigação de 

danos, como o Codice Civile, no art. 1.227 ou o BGB, no §254, 2ª parte, por outro, 

tampouco contém vedação direta e expressamente aplicável a priori à sua disciplina 

contratual. Diferentemente disso, considerando tratar-se de disposição que, em alguma 

medida, diz como montante afinal devido a título de indenização pelo devedor ao credor, 

pode-se vislumbrar certo grau de semelhança com outras disposições largamente acolhidas 

pelo direito brasileiro. Cite-se o exemplo das cláusulas penais. Por meio delas, a teor do 

art. 416 e seu parágrafo único904 do Código Civil, estabelece-se uma liquidação antecipada 

da indenização, deflagrada pelo simples fato do inadimplemento imputável905, mas que 

pode acarretar a amputação da indenização, pois opera como limite ao quantum debeatur, 

salvo expressa disposição em contrário. Outro exemplo é a cláusula de limitação do dever 

de indenizar, na qual a função limitadora é ainda mais flagrante, constituindo a essência da 

disposição. Em ambos os casos, fica clara a abertura do ordenamento jurídico para a 

disciplina contratual da indenização. 

 

  É certo que determinados elementos constituintes das ordens jurídica, 

econômica e social não podem ser contrariados ou ignorados pelas partes de qualquer 

negócio jurídico, por veicularem valores especialmente caros ao corpo social, ao qual 

oferecem sustentação e atribuem estabilidade. Por isso, tornam viável a subsistência da 

organização social como hoje conhecida. Esses elementos, que aglutinam valores, 

princípios, usos e costumes e regras basilares de regência da vida de uma comunidade, 

constituem a sua ordem pública. 

 

                                             
904 "Art. 416. Para exigir a pena convencional, não é necessário que o credor alegue prejuízo. 
Parágrafo único. Ainda que o prejuízo exceda ao previsto na cláusula penal, não pode o credor exigir 
indenização suplementar se assim não foi convencionado. Se o tiver sido, a pena vale como mínimo da 
indenização, competindo ao credor provar o prejuízo excedente." 
905 "Art. 408. Incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que, culposamente, deixe de 
cumprir a obrigação ou se constitua em mora." 
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  A doutrina internacional nunca foi capaz de estabelecer um conceito de 

ordem pública, dada a necessidade de se atingir uma definição universal, capaz de 

apreender o caráter mutante de valores e princípios ao redor dos quais um dado corpo 

social se organiza. Trata-se de conceito particularmente fugidio, que toma emprestada sua 

majestade do próprio mistério que a cerca906 e cuja identificação resta ainda dificultada 

pelo seu caráter necessariamente mutante, como mutantes são os valores sociais aceitos em 

cada povo ou Estado907. A esse respeito do conceito de ordem pública, já se escreveu que 

 

"... It is generally accepted that only the fundamental notions of a particular 
legal system can be regarded as belonging to public policy. In the eyes of the 
State, they constitute essential requirements and for this reason they create an 
obstacle to the free expression of the will of the parties."908 

 

  Na doutrina brasileira, Ricardo de Carvalho Aprigliano, em específico sobre 

ordem pública, distingue as normas cogentes ou imperativas daquelas de índole supletiva, 

para em seguida observar:  

 

"As leis ou normas de ordem pública resumem e retratam aspectos considerados 
pelo sistema jurídico como integrantes de seu núcleo essencial, compondo o 
universo mais ou menos amplos de valores éticos, sociais e culturais que a 
sociedade brasileira elegeu e procura preservar."909 

 

  Mas, mesmo no âmbito dos direitos indisponíveis, a indisponibilidade não é 

onipresente: certos aspectos perdem-na, libertando as partes para, mais uma vez, disporem 

livremente sobre os próprios interesses. Tal relativização pode ser vista, à guisa de 

ilustração, no esfarelamento da indisponibilidade em certos desdobramentos de índole 

                                             
906 Na versão original: "Public policy is a particularly fleeting concept which probably borrows part of its 
majesty from the mistery by which it is surrounded..." (HANOTIAU, Bernard e CAPRASSE, Olivier. Public 
Policy in International Commercial Arbitration. In: GAILLARD, Emmanuel e DI PIETRO, Domenico. 
Enforcement of Arbitration Agreements and International Arbitral Awards: The New York Convention in 
Practice. Londres: Cameron May, 2008, p. 788). 
907 "Further, public policy has by its very nature, a dynamic character, so that any classification may 
crystallize public policy only at a certain period of time." (LEW, Julian D.M., MISTELIS, Loukas A., 
KROLL, Stefan M. Comparative international commercial arbitration. Haia: Wolters Kluwer, 2003, p. 722). 
Em tradução livre do autor: “Ademais, ordem pública tem por sua própria natureza, um caráter dinâmico, de 
forma que qualquer classificação pode cristalizar ordem pública apenas em um certo período.” 
908 HANOTIAU, Bernard e CAPRASSE, Olivier. Op. cit., p. 789. Em tradução livre do autor: “... é 
geralmente aceito que só as noções fundamentais de um dado sistema jurídico podem ser consideradas como 
pertencentes à ordem pública. Aos olhos do Estado, elas constituem requisitos essenciais e por essa razão eles 
criam um obstáculo para a livre expressão da vontade das partes.”  
909 APRIGLIANO, Ricardo de Carvalho. Ordem pública e processo. São Paulo: Atlas, 2012, p. 17. 
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patrimonial dos direitos indisponíveis. Basta, aqui, lembrar-se do interesse patrimonial do 

Estado, o qual é considerado arbitrável e, por implicação, disponível910. Respeitado esse 

núcleo que envolve a tutela de direitos, valores e interesses fundantes das ordens jurídica, 

econômica e social, os sujeitos de direito podem escolher com quem e em que termos 

entabular seus negócios jurídicos. 

 

  Por isso, não há motivos para, prima facie, considerar ilegais quaisquer 

disposições negociais que disciplinem a mitigação de danos pelo credor da indenização, 

desde que, reitere-se, não visem a excluir a necessidade de mitigação ou a retirar os efeitos 

da omissão não razoável, tradutora da conduta abusiva do credor. Por certo, situações 

haverá, e podem não ser raras, nas quais a disposição sirva para escudar abusos ou 

injustiças. Nestes casos, a ordem jurídica poderá se fazer sentir para, in concreto, vulnerar 

a disposição contratual em voga. Mas a alegação não se presta para tingir de ilegal a 

disposição como ocorre, por exemplo, com o pacto comissório ou com o contrato que 

tenha por objeto herança de pessoa viva. 

 

  Contudo a disciplina contratual deverá ceder espaço à sindicância baseada 

na ordem pública quando, de acordo com as circunstâncias concretas do caso, estiver 

acobertando atuação intencionalmente danosa, à semelhança do que ocorre com as 

cláusulas de exclusão e de limitação do dever de indenizar, tão comuns na prática 

contratual911. Não deve incidir qualquer restrição contratual para beneficiar a parte imbuída 

de dolo para lhe permitir a prática de ato intencionalmente ofensivo. Não é admissível 

aquilo que, em Roma, denominou-se convenção de dolo non praestando912, cuja repudia 

foi transmitida ao direito contemporâneo. 

 

  Trata-se, aí, de hipótese de ineficácia da cláusula, obstando-lhe a incidência 

no caso concreto, preservada, todavia, a sua validade abstratamente considerada. Isso 

porque o dolo de que aqui se trata não se confunde com o dolo como defeito do negócio 
                                             
910 Idem, ibidem, p. 20. 
911 A respeito das restrições aplicáveis às cláusulas de limitação do dever de indenizar, vide GAGLIARDI, 
Rafael Villar Breves notas sobre a cláusula de limitação do dever de indenizar nos direitos brasileiro e inglês 
In: VENOSA, Sílvio de Salvo, GAGLIARDI, Rafael Villar et al. (Coord.). 10 anos do Código Civil: desafios 
e perspectivas. São Paulo: Atlas, 2012, p. 290-300. 
912 Digesto, Livro XVI, título III, fr. 1, §7. 
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jurídico, que vicia a declaração de vontade e, portanto, invalida todo o negócio jurídico, a 

teor do disposto nos arts. 145 a 150 do Código Civil. A respeito da distinção, Agostinho 

Alvim, sob a vigência do Código Civil de 1916, escreveu: 

 

"A palavra dolo é tomada, em direito, em mais de um sentido.  
Ora é empregada para significar 'artifício ou expediente astucioso usado para 
induzir alguém à prática de um ato, que o prejudica e aproveita ao autor do 
dolo ou a terceiro' (...). Dele cogita o Código nos arts. 92 e segs. ao disciplinar 
os defeitos dos atos jurídicos. 
Outras vezes, é tomada no sentido de violação de dever, praticado 
voluntariamente, em contraposição à ideia de culpa. 
(...) 
Nós entendemos que o dolo está na vontade consciente de violar um dever. 
O dolo consiste na voluntariedade, em relação ao ato injusto que causa o dano, 
não sendo indispensável que o agente queira o mal alheio."913 

 

 Lá, como cá, verifica-se o caráter reprovável da conduta, qualificado pela 

intenção do agente. Contudo, no caso em testilha, a intenção é manifestada em momento 

posterior à formação do negócio jurídico, deixando-lhe imaculada a origem.  

 

  Outro campo no qual há debate com relação à validade da estipulação diz 

respeito ao contrato de adesão, tratado no art. 424914 do Código Civil. O dispositivo proíbe 

a inserção, em contratos de adesão, de estipulações pelas quais a parte aderente renuncie 

antecipadamente a direito resultante da natureza do negócio. Não há, aqui, menção à 

disciplina da regra de mitigação e tampouco alguma proibição a limitações parciais. E, 

devendo as limitações ser interpretadas restritivamente, não caberia aprioristicamente tingir 

de ilegal uma disposição pelo só fato de ela disciplinar a mitigação de danos num contrato 

de adesão. 

 

  O recurso a disposições limitadoras que guardem algum traço semelhante, 

como a cláusula penal, afigura-se novamente útil. É que não se veda, nos contratos de 

adesão, o emprego de disposições que acabem por surtir efeito análogo, como é o caso da 

cláusula penal típica, limitadora da indenização, estabelecendo a liquidação antecipada de 

perdas e danos. Deve-se lembrar de que o direito à indenização não constitui, em regra, 

                                             
913 ALVIM, Agostinho. Op. cit., p. 248. 
914 “Art. 424. Nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do 
aderente a direito resultante da natureza do negócio.” 
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direito resultante da natureza do negócio. Isso se dá em contratos específicos, como no de 

seguro por responsabilidade civil, mas definitivamente não constitui a regra geral dos 

contratos comerciais. A indenização pecuniária é prestação secundária, não integrando, em 

geral, o núcleo do negócio. 

 

  Necessário, também, analisar eventual impacto da existência de cláusula 

penal para a incidência da mitigação de danos. Em síntese, no caso de cláusula penal 

compensatória não sujeita a complementação915, bem como no caso da cláusula penal 

moratória916, via de regra, será irrelevante o fato de o credor ter ou não mitigado os danos 

decorrentes do inadimplemento do devedor. Isso porque, neste caso, o credor faz jus ao 

recebimento do valor acordado, independentemente da prova do prejuízo917. 

 

  Por outro lado, se for admitida a renúncia, pelo credor, do quanto disposto 

na cláusula penal, para o fim de pleitear o efetivo montante dos danos sofridos, então, 

ganhará relevância a questão da mitigação. O mesmo ocorrerá quando pactuada a cláusula 

penal como mínimo de indenização e o credor pretender a complementação do quantum 

indenizatório918. 

 

  Vê-se, portanto, que, respeitados os limites aplicáveis a todos os negócios 

jurídicos, as disposições negociais que visem a disciplinar a mitigação de danos entre as 

partes contratantes são, em princípio, admissíveis no direito brasileiro, embora sujeitas à 

ineficácia em caso específico de atuação dolosa do seu beneficiário. 

 

 4.5. ASPECTOS PROCESSUAIS

 

  Além dos aspectos materiais ou substantivos da mitigação de danos, 

adquirem relevância também aqueles de ordem processual (ou procedimental, 

considerando a hipótese de disputas arbitrais) na aplicação prática da questão, seja pelas 

partes para determinação de suas condutas na disputa, seja pelos julgadores, a fim de 
                                             
915 Arts. 410 e 416, par. ún. do Código Civil. 
916 Art. 411 do Código Civil. 
917 Art. 416, caput e par. ún. do Código Civil. 
918 Art. 16, par. ún. do Código Civil. 
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delimitar o âmbito de sua atuação (possibilidade ou não de conhecimento da matéria de 

ofício) e a verificação da efetividade da atuação de cada parte (distribuição do ônus da 

prova). 

 

  A estas questões são dedicadas os tópicos a seguir. 

 

4.5.1. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA 

 

  Um dos aspectos essenciais da matéria em questão diz respeito ao ônus da 

prova. Caberia ao credor desde logo efetuar a prova da atividade de mitigação e de sua 

razoabilidade ou, pelo contrário, caberia ao devedor demonstrar as medidas que poderiam 

ter sido tomadas e seu impacto razoavelmente esperado sobre os danos cuja indenização 

vem o credor pleitear? 

 

  De modo geral, incide a regra segundo a qual a parte responsável pela 

alegação está incumbida de produzir a respectiva prova em suporte da alegação deduzida. 

Desse modo, existe certo consenso sobre a incumbência do devedor de comprovar a 

alegação de não mitigação pelo credor, demonstrando a inércia do credor, as medidas que 

poderiam ter sido razoavelmente adotadas para mitigação e seu impacto razoavelmente 

esperado sobre os danos ocorridos: 

 

"La regola generale sull'onere probatorio (2697 cc) impone comunque al 
danneggiante di provare che il danno avrebbe dovuto essere in tutto o in parte 
evitato dal creditore (fatto su cui si fonda la sua eccezione). 
In particolare, è suo onere dimostrare le circostanze che rendevano manifesta al 
danneggiato la possibilità di intervenire utilmente per scongiurare il danno, in 
tutto o in parte, e l'inerzia del danneggiato."919 

 

  Analisando a questão no âmbito da CISG, Schlechtriem e Schwenzer 

afirmam: 

 

"O ônus da prova do pedido no qual se alega ter o promissário violado o seu 
dever de mitigação, segundo o previsto no art. 77, recai sobre o promitente. Por 
outro lado, o promissário possui o ônus da prova, na medida em que requer 

                                             
919 BIANCA, C. Massimo. Diritto civile: la responsabilità... Op. cit., p. 145. 
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indenização pelas perdas e danos, conforme o art. 74, acerca das medidas 
tomadas para evitar ou mitigar os prejuízos."920 

 

  Para Djakhongir Saidov, o ônus da prova recai sobre o devedor não só 

quanto à falha do credor em mitigar, mas também, caso tenha o credor adotado medidas de 

mitigação, a falta de razoabilidade das medidas adotadas e a existência de outras mais 

adequadas921: 

 

“The position taken in a vast majority of cases under the CISG is that the 
breaching party bears the burden of proving, by establishing relevant facts and 
presenting supporting evidence, that the injured party failed to mitigate its loss. 
This burden has also been interpreted as requiring the breaching party to refer 
to specific measures the injured party ought to have taken; but, if the injured 
party has in fact taken some measures, the breaching party must prove that they 
were not reasonable manners of mitigating loss by showing specific alternative 
courses of action that ought to have been taken.”922 

 

  Por outro lado, o próprio autor cita a existência de precedente alemão no 

qual se considerou que, diante da ausência de prova, pelo credor demandante, de que teria 

tentado efetuar operações substitutivas em todo o país, deveria concluir-se pela falha do 

credor em mitigar o dano decorrente do inadimplemento, reduzindo-se a respectiva 

indenização. No caso em tela, observou-se que tal decisão foi tomada a despeito da 

existência de prova técnica indicando a dificuldade em se localizar, em diversas partes do 

país, a mercadoria objeto da operação. A corte considerou que, diante do caráter 

internacional da operação (o comprador estava estabelecido na Alemanha, ao passo que o 

vendedor, na Holanda), tornaria razoável, ao menos, que o credor demandante (comprador) 

tivesse tentado localizar mercadorias substitutivas em toda a Alemanha e talvez em países 

vizinhos923.  

 
                                             
920 SCHLECHTRIEM, Peter e SCHWENZER, Ingeborg. Op. cit., p. 1.155. No mesmo sentido: "Enfim, é 
aquele que se prevalece da violação do credor em limitar seus prejuízos que tem o encargo de provar a 
existência de sua violação, como também o caráter razoável das medidas que deveriam ter sido tomadas." 
(KUYVEN, Fernando, PIGNATTA, Francisco Augusto. Op. cit., p. 770.). 
921 Interessantes julgados ingleses apontam que (i) o credor, ao mitigar, deve fazer o que é razoável, não tudo 
aquilo que for possível, (ii) o simples fato de o devedor poder indicar outras medidas passíveis de serem 
adotadas não elimina o direito do credor. Percebe-se, aí, nítido intento de não onerar o credor já vitimado 
pelo inadimplemento. Vide o já citado Banco de Portugal v Waterlow & Sons Ltd.. 
922 Op. cit., p. 147. 
923 Comentário à decisão referida como Appellate Court Celle, 2 September 1998 (n. 52). SAIDOV, 
Djakhongir. Op. cit., p. 148. O autor manifesta sua opinião contrária àquela expressada no citado julgamento, 
indicando não haver qualquer suporte normativo para a conclusão obtida. 
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  As diferentes posições existentes na doutrina e na jurisprudência podem ser 

explicadas pela influência, na definição do ônus da prova, da lei processual aplicável, bem 

como da cultura judiciária do local onde ocorre o julgamento. De fato, podem-se encontrar 

jurisdições mais adversariais, ao passo que, em outras, o magistrado é dotado de maiores 

poderes instrumentais, sendo-lhe franqueado maior interação na condução do 

procedimento, inclusive para a produção de provas924. 

 

  Ao considerarmos a questão sob a ótica do processo civil brasileiro, devem-

se considerar duas realidades. Em primeiro lugar, a do Código Buzaid (Lei n.  5.86/1973) 

e, depois, a da Lei n.º 13.105/2015, que institui um Código de Processo Civil em 

substituição àquele. No primeiro, a regra matriz do ônus da prova vem inserta no 

respectivo art. 333, onde se lê: 

 

“Art. 333. O ônus da prova incumbe: 
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; 
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 
direito do autor.” 

 

  A não mitigação dos danos pelo credor, bem como a existência de medidas 

razoáveis e que poderiam de fato impedir o crescimento dos danos ou ainda reduzi-los, 

constitui fato extintivo (embora parcial) do direito do autor, isto é, do credor demandante. 

Portanto, o ônus da prova recai sobre o devedor demandado. 

 

  Como se disse em momento oportuno, um dos requisitos para manifestação 

da ilicitude qualificada pela falha do credor em mitigar os danos por ele sofridos consiste 

na alegação, pelo devedor inadimplente, das medidas específicas que poderiam haver sido 

adotadas pelo credor para efetiva mitigação, apontando, tanto quanto possível, a sua 

eficácia esperada e a sua razoabilidade. Nesse sentido, a Corte Suprema da Áustria firmou 

o entendimento: 

 

"The claim of the breach of the duty to mitigate damages is an exception leading 
to the loss of the claim for damages. It requires the [sellers] to put forward 
detailed facts and the supporting evidence showing why the [buyer] has 
breached its duty to mitigate damages, the possibilities of alternative conduct 

                                             
924 SAIDOV, Djakhongir. Op. cit., p. 148-149. 
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and which part of the damages would have been prevented by this alternative 
conduct."925 

 

  Naturalmente, tratando-se de requisito de aplicação da consequência 

prevista para a não mitigação de danos decorrentes do inadimplemento imputável, cabe a 

quem deduz a alegação, isto é, ao devedor, desincumbir-se da respectiva prova, 

especificando propriamente as medidas razoáveis disponíveis ao credor no momento e sob 

as circunstâncias verificadas por ocasião do inadimplemento originador dos danos cuja 

indenização se discute. Tal atribuição constitui até mesmo uma proteção ao credor, já 

vitimado pelo inadimplemento imputável ao devedor926. 

 

  À mitigação de danos importam os fatos havidos após o fato desencadeador 

dos danos, isto é, o evento que deflagra o dever indenizatório, aqui identificado como o 

inadimplemento imputável ao devedor. Portanto, uma vez ocorrida a violação contratual, 

entra-se no espectro de relevância da mitigação de danos. Nesse momento, já terá nascido a 

responsabilidade do devedor, simultaneamente ao direito do credor à indenização de todos 

os prejuízos daí decorrentes. Contudo, em razão da omissão do credor na adoção de 

medidas razoáveis hábeis a reduzir ou estancar os danos, tem início o complexo de atos 

que constituem a ilicitude objetiva decorrente do abuso do direito, a qual se completa com 

a dedução da pretensão indenizatória integral.  

 

  Pratica o credor inerte, então, um ilícito caducificante, cuja consequência 

consistirá em excluir, em parte, a responsabilidade do devedor inadimplente. Tal exclusão 

ocorre como verdadeira operação de subtração a partir da responsabilidade como 

concebida de início, conceitualmente antes da omissão juridicamente relevante do credor 

inerte. Vista a incidência da regra de mitigação sob este prisma, salta aos olhos que não se 

                                             
925 Oberster Gerichtshof, Caso n. 10 Ob 518/95, jul. 6/2/1996. Disponível em: 
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960206a3.html>, acessado em 11/7/2015, às 21:54hs. Em tradução livre 
do autor: “A alegação de violação ao dever de mitigar danos constitui uma exceção que leva à perda do 
direito de pleitear indenização. Requer dos [vendedores] que indiquem fatos detalhados e a respectiva 
comprovação demonstrando porque o [comprador] violou seu dever de mitigar danos, as possibilidades de 
conduta alternativa e qual parte dos danos teria sido evitada por essa conduta alternativa.” 
926 "C[reditor] is also protected by the onus of proof being placed on D[ebtor], who must show that C could 
have mitigated." (HARRIS, Donald; CAMPBELL, David; HALSON, Roger. Op. cit., p. 110). Em tradução 
livre do autor: "C[redor] também é protegido pelo ônus da prova recair sobre o D[evedor], que deve provar 
que C poderia ter mitigado." No mesmo sentido, a jurisprudência inglesa: Garnac Grain Co v HMF Faur and 
Fairclough Ltd and Bunge Corpn [1968] AC 1130. 
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está a tratar de fato constitutivo. A ótica deve ser invertida. O direito à indenização nasce 

porque não houve fator de pré-exclusão ou pré-diminuição da responsabilidade927. Dá-se, a 

rigor, a superveniência de um ato − isto é, de uma sequência de atos − que lhe modifica a 

feição, extinguindo-o parcialmente. Daí recair o ônus da prova sobre o réu, devedor 

inadimplente. 

 

  Por outro lado, efetuada pelo devedor demandado a prova da possibilidade 

de mitigação, cabe ao credor demandante comprovar a adoção de medidas razoáveis, à luz 

das circunstâncias específicas do caso concreto. Deve-se destacar a peculiaridade de não se 

exigir do credor a prova de que a medida por ele adotada foi a mais adequada ou a melhor 

possível. Pelo contrário, deve o credor demandante provar que a sua atividade para 

mitigação dos danos cuja reparação pleiteia foi razoável. 

 

  Quanto às despesas incorridas, estas integram o montante da indenização a 

ser pleiteada e, portanto, o fato constitutivo do direito do credor demandante (art. 333, I, 

Código Buzaid). Recai sobre o credor o ônus da prova da existência das despesas e de sua 

origem na atividade de mitigação dos danos decorrentes do inadimplemento imputável ao 

devedor demandado. Inversamente, cabe ao devedor o ônus da prova de que as despesas 

não são razoáveis ou não estão relacionadas com a atividade de mitigação, por se tratar de 

fatos extintivos do direito do autor, i.e., do credor demandante. 

 

  Sob o ponto de vista da Lei n. 13.105/2015, a matéria passa a ser regida pelo 

art. 373, o qual determina: 

 

“Art. 373.  O ônus da prova incumbe: 
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; 
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 
direito do autor. 
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 
relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo 
nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 
contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o 
faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade 
de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. 

                                             
927 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado... Op. cit., t. XXII, p. 283. 
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§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 
desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 
difícil.” 

 

  A redação permanece inalterada com relação à regra geral de distribuição do 

ônus da prova, levando, em princípio, à aplicabilidade das conclusões extraídas à luz do 

Código Buzaid. Nada obstante, existe uma grande diferença introduzida pela Lei n. 

13.105/2015, qual seja: a possibilidade de distribuição dinâmica do ônus da prova passa a 

encontrar previsão expressa no Código de Ritos928. 

 

  A esse respeito, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery 

escrevem: 

 

"Exceção à regra geral. Ônus dinâmico da prova. Inversão pelo juiz. A regra 
geral do sistema probatório brasileiro é a distribuição legal do ônus da prova 
entre o autor (fatos constitutivos de seu direito) e o réu (fatos impeditivos, 
modificativos e extintivos do direito do autor), consoante determinam o CPC 
373 I e II. O texto normativo indicou, timidamente, tendência em adotar a 
inversão do ônus da prova pela técnica do ônus dinâmico da prova: terá o ônus 
de provar aquele que estiver, no processo, em melhor condição de fazê-lo, 
conforme inversão determinada por decisão judicial fundamentada. Como se 
trata de exceção à regra, não comporta interpretação ampliativa e deve ser 
aplicada com redobrada cautela."929 

 

  Para o que interessa à matéria objeto do presente trabalho, vislumbra-se a 

possibilidade de redistribuição do ônus da prova se, diante do caso concreto, o credor 
                                             
928 Prevê-se, no Art. 357, uma fase específica de saneamento ou organização do processo, no qual o juiz 
deverá, dentre outras coisas, “delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 
especificando os meios de prova admitidos” (inciso II) e “definir a distribuição do ônus da prova, observado 
o art. 373;” (inciso III). 
929 NERY JUNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil: 
novo CPC - Lei 13.105/2015. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 997. Destaques no original. No 
mesmo sentido: "Assim, o juiz poderá, a partir da análise, no caso concreto, de quem está em melhores 
condições de produzir a prova, distribuir o respectivo ônus entre as partes, de forma diversa daquela 
fixada na lei. Mas deverá fazê-lo na decisão de saneamento e organização do processo, de forma a não 
colher as partes de surpresa e assegurar-lhes tempo hábil para se desvincularem do ônus que originariamente 
não lhes cabia. 
O juiz deve se atentar, portanto, de um lado, para a facilidade com que uma das partes poderá fazer a prova 
de determinado fato, e, de outro, para a impossibilidade ou extrema dificuldade que a parte, a quem 
originariamente incumbiria o ônus, teria para fazer a prova desse mesmo fato. 
A facilidade, dificuldade ou impossibilidade está relacionada ao aspecto técnico, e não econômico pois, em 
relação a este, há as regras de assistência judiciária gratuita. 
Se a extrema dificuldade for de ambas as partes, não há que se redistribuir o ônus." (WAMBIER, Teresa 
Arruda Alvim, CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins, RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva, TORRES DE 
MELLO, Rogério Licastro. Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil: artigo por artigo. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 650. Destaques no original). 
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estiver em melhores condições de demonstrar a razoabilidade das medidas de mitigação 

adotadas. Pode-se imaginar, por exemplo, a demanda ajuizada perante o Judiciário 

brasileiro, por credor brasileiro em face de devedor estabelecido fora do país, sendo que as 

medidas de mitigação passíveis de serem seguidas seriam todas medidas a serem adotadas 

eminentemente no Brasil. 

 

  Tal possibilidade deve ser vista como excepcional, embora tenha suporte na 

doutrina internacional, onde se pode encontrar a afirmação de que “since the creditor is 

often in the best position to know and provide evidence about mitigation measures, it is the 

creditor who, upon the assertion of the debtor that the loss could have been reduced, 

should provide evidence of mitigation”930. 

 

  Seja como for, deve-se observar o disposto no §2º do citado art. 373, isto é, 

da redistribuição do ônus probatório não pode resultar a atribuição, ao credor, de ônus do 

qual não possa se desincumbir, criando-lhe, por exemplo, a incumbência de produzir prova 

negativa ou diabólica. 

 

  Por fim, devemos considerar a questão do ônus probatório nos 

procedimentos arbitrais, aos quais, a rigor, não tem aplicação expressamente prevista o 

Código de Processo Civil, por absoluto silêncio da Lei n. 9.307/96, que disciplina a 

arbitragem doméstica, e mesmo a internacional que tenha sede no Brasil (lex arbitrii)931. 

 

  Nestas situações, não parece desarrazoado estimar que tribunais arbitrais 

tenderão a pautar-se pela regra geral anunciada logo no pórtico deste tópico, isto é, caberá 

a cada parte lastrear com provas as suas respectivas alegações, até mesmo em razão da 

                                             
930 SCHULZE, Reiner (Ed.). Common European Sales Law (CESL): Commentary. Oxford: Hart Publishing, 
2012, p. 651. Discorda-se do entendimento retratado no trecho transcrito, uma vez que, o ônus probatório do 
credor não surgiria do mero fato de a possibilidade de mitigação ter sido alegada pelo devedor demandado. 
Exige-se que a alegação seja circunstanciada e comprovada, nos termos expostos neste tópico.  
931 A respeito das distintas leis passíveis de serem aplicadas a um procedimento arbitral, vide GAGLIARDI, 
Rafael Villar; INGLEZ DE SOUZA, Marcelo Junqueira; STRAUBE, Frederico Gustavo. Leis aplicáveis à 
arbitragem. In: BASSO, Maristela e POLIDO, Fabrício Bertini Pasquot. Arbitragem comercial.  Princípios, 
instituições e procedimentos. A prática no CAM-CCBC. São Paulo: Marcial Pons, 2013, p. 131-164. 
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necessidade de observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, por força do 

disposto no art. 21, §2º932, da Lei n. 9.307/96. 

 

  No entanto, nada impedirá que o tribunal, mediante decisão circunstanciada 

e observados os princípios do contraditório e da ampla defesa – em especial evitando a 

prolação de decisões-surpresa −, diante de circunstâncias excepcionais do caso concreto, 

altere a dinâmica tradicional ou mesmo determine de ofício a produção de provas 

específicas. Tal circunstância encontra respaldo no art. 22, caput e §2º, da Lei n. 

9.307/96933. 

 

  Em suma, em qualquer hipótese, caberá em regra ao devedor que pretende 

valer-se do argumento da não mitigação como fator redutor da indenização pleiteada 

comprovar a existência de medidas específicas de mitigação e o seu impacto 

razoavelmente esperado sobre os danos decorrentes do inadimplemento. Caberá ao credor 

demandante, à luz dessa prova, comprovar a adoção de medidas de mitigação e a sua 

razoabilidade. Exceções deverão ser toleradas, mas tratadas como tais, isto é, como 

exceções, sempre tendo presente o fato de que o credor demandante já foi vitimado pelo 

inadimplemento contratual do devedor demandado e ainda emprega mais recursos para 

deduzir sua pretensão indenizatória perante as vias ordinárias, sejam elas judiciais ou 

arbitrais. 

 

4.5.2. NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO PERANTE O ÓRGÃO JURISDICIONAL 

                                             
932 “Art. 21. A arbitragem obedecerá ao procedimento estabelecido pelas partes na convenção de arbitragem, 
que poderá reportar-se às regras de um órgão arbitral institucional ou entidade especializada, facultando-se, 
ainda, às partes delegar ao próprio árbitro, ou ao tribunal arbitral, regular o procedimento. 
§ 1º Não havendo estipulação acerca do procedimento, caberá ao árbitro ou ao tribunal arbitral discipliná-lo. 
§ 2º Serão, sempre,  respeitados no procedimento arbitral os princípios do contraditório, da igualdade das 
partes, da imparcialidade do árbitro e de seu livre convencimento.” 
933 “Art. 22. Poderá o árbitro ou o tribunal arbitral tomar o depoimento das partes, ouvir testemunhas e 
determinar a realização de perícias ou outras provas que julgar necessárias, mediante requerimento das partes 
ou de ofício. 
(...) 
§ 2º Em caso de desatendimento, sem justa causa, da convocação para prestar depoimento pessoal, o árbitro 
ou o tribunal arbitral levará em consideração o comportamento da parte faltosa, ao proferir sua sentença; se a 
ausência for de testemunha, nas mesmas circunstâncias, poderá o árbitro ou o presidente do tribunal arbitral 
requerer à autoridade judiciária que conduza a testemunha renitente, comprovando a existência da convenção 
de arbitragem.” 
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  No que tange à necessidade da alegação em juízo, a despeito da existência 

de abalizadas opiniões em contrário, entende-se não caber a alegação ex officio da matéria. 

A despeito de o fundamento da mitigação residir essencialmente numa manifestação 

especial da cláusula geral de vedação ao abuso do direito, está-se no domínio das relações 

patrimoniais privadas. Portanto, a gestão dos interesses de cada parte cabe apenas e tão-

somente a essas mesmas partes. 

 

  Não se pode banalizar a caracterização de uma matéria como pertencendo à 

ordem pública, sob pena de inverter toda a sistemática vigente. No caso da mitigação, 

deve-se ter em mente que a causa raiz de toda a cadeia de eventos relevantes reside no 

inadimplemento contratual do devedor. Diante desse evento, o credor vê-se sob uma 

exigência de atuar para mitigar os danos decorrentes desse inadimplemento, assumindo até 

mesmo o risco de não ver eventuais despesas reembolsadas (afinal, tal reembolso 

dependerá da seriedade e da solvência do devedor). 

 

  Caso fosse admitida a possibilidade de conhecimento ex officio da questão 

da mitigação, além de todo o desforço acima, o credor ainda seria obrigado a, ao deduzir a 

sua pretensão indenizatória, não só comprovar o inadimplemento, o dano e o nexo causal. 

Também seria obrigado a comprovar que mitigou, mesmo antes de saber se o devedor 

deduzirá tal alegação em resposta. Do contrário, poderia ser surpreendido por uma 

sentença que, embora reconhecendo a procedência do pleito indenizatório, pudesse 

distinguir uma eventual falha em mitigar, limitando, assim, o montante da indenização 

concedida. 

 

  Toda essa oneração não se coaduna com a simples circunstância de que, em 

última análise, o credor foi vítima do inadimplemento e, portanto, o interesse do devedor 

não pode receber tão ampla tutela jurídica, em detrimento da tutela dispensada aos 

interesses do credor. Fazendo a ressalva de seu ponto de vista pessoal, C. Massimo Bianca 

dá conta de que, à luz do direito italiano, a jurisprudência firmou-se no sentido de exigir a 

alegação da parte para tornar viável a apreciação da matéria pelo órgão jurisdicional: 
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"In mancanza de una norma che indichi nell'omissione del danneggiato una 
circostanza riservata all'eccezione di parte, può ritenersi giustificata l'opinione 
secondo la quale tal omissione sia rilevabile d'ufficio, sempreché essa risulti 
acquisita agli atti del processo. 
La giurizprudenza è tuttavia ferma nel reputare che l'ommissione del 
danneggiato possa essere eccepita exclusivamente dal danneggiante, 
constituendo essa un'eccezione 'in senso proprio.'"934 

 

  Cita, para tanto, julgado da Corte di Cassazione de 1992, no qual se lê: 

 

"L'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi 
dell'evento dannoso (1º comma dell'art. 1227 cc) va distinta daquella 
(disciplinata dal 2º comma della medesima norma) riferibile ad un contegno 
dello stesso danneggiato che habbia prodotto il solo aggravamento del danno 
senza contribuire alla sua causazione; solo la seconda di tali situazioni 
costituisce oggetto di una eccezzione in senso proprio, ai sensi e per gli effeti di 
cui all'art. 112 cpc, mentre ove il convenuto siasi limitato a contestare in toto la 
propria responsabilità, il giudice deve proporsi di ufficio l'indagine sul concorso 
di colpa del danneggiato."935 

 

  A jurisprudência norte-americana alinha-se ao entendimento da Corte di 

Cassazione, conforme evidenciado no julgamento do caso Treibacher Industrie, A.G. v. 

Allegheny Technologies, Inc. et. al:  

 

"With respect to damages, the district court did not commit clear error in finding 
that Treibacher reasonably mitigated its damages. Article 77 of the CISG 
requires a party claiming breach of contract to 'take such measures as are 
reasonable in the circumstances to mitigate the loss.' Article 77, however, places 
the burden on the breaching party to 'claim a reduction in the damages in the 
amount by which the loss should have been mitigated'."936 

                                             
934 BIANCA, C. Massimo. Diritto civile: la responsabilità... Op. cit., p. 144-145. Em tradução livre do autor: 
"Na ausência de uma disposição que indique na omissão da parte prejudicada uma circunstância reservada à 
exceção da parte, pode-se considerar justificada a opinião segundo a qual essa omissão seja apreciável de 
ofício, desde que ela resulte adquirida pelos atos do processo. 
A jurisprudência é, contudo, firme ao reputar que a omissão da parte prejudicada possa ser arguida 
exclusivamente pela parte responsável, constituindo uma exceção 'em sentido próprio'." 
935 BIANCA, C. Massimo. Diritto civile: la responsabilità... Op. cit., p. 145. Em tradução livre do autor: "A 
hipótese do fato culposo do credor que tenha contribuído para a ocorrência do evento danoso (primeira alínea 
do art. 1.227 cc) é distinta daquela (regida pela segunda alínea da mesma disposição) referível a um 
comportamento do mesmo prejudicado que tenha produzido unicamente o agravamento do dano sem 
contribuir para a sua causa; apenas a segunda dessas situações é objeto de uma exceção em sentido próprio, 
no sentido e para os efeitos do art. 112 do CPC, enquanto o demandado seja limitado a contestar 
integralmente a própria responsabilidade, o juiz deve se propor de ofício a indagação sobre o concurso 
culposo do prejudicado." 
936 United States Court of Appeals, Eleventh Circuit. Treibacher Industrie, A.G. v. Allegheny Technologies, 
Inc. et. al. No. 05-13005 D.C. Docket No. 01-02872-CV-HS-NE. 12 September 2006. Em tradução livre do 
autor: "Com relação a danos, a corte distrital não cometeu erro evidente ao concluir que Treibacher 
razoavelmente mitigou seus danos. O artigo 77 da CISG requer da parte que alega quebra de contrato que 
'tome as medidas razoáveis nas circunstâncias para mitigar a perda'. O artigo 77, no entanto, coloca o ônus 
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  No entender de Kuyven e Pignatta, "aplica-se o art. 77 somente se o credor 

não limitou seus prejuízos e o devedor alega em juízo esta questão; não pode, em 

princípio, ser declarada ex officio pelo juiz, pois a expressão utilizada pelo art. 77 ('a 

outra parte poderá') deixa a entrever que a CISG quis deixar ao devedor esta faculdade". 

Tal visão foi confirmada no já referido caso Treibacher Industrie AG v TDY Industries Inc.. 

No aludido caso, o réu-inadimplente não se desincumbir do ônus da prova da falha do 

autor-credor em mitigar os danos cuja reparação pleiteava. Presumiu-se, portanto, 

simplesmente pela inexistência de falha de mitigação. Decidiu-se, nessa linha de ideias, ser 

indispensável a alegação específica, pelo réu-inadimplente, da falha da mitigação pelo 

autor-credor supostamente inerte. Contudo, não se deve perder de vista a complexidade da 

questão, a qual é controversa mesmo no âmbito da CISG, como anotam Schlechtriem e 

Schwenzer: 

 

"É controverso se a defesa do promitente, no sentido de que o promissário 
violou o seu dever de mitigação, deva ser analisada ex officio ou se deve ser 
alegada pelo promitente. Os tribunais anglo-americanos e a maioria dos 
tribunais arbitrais provavelmente considerarão a violação do dever de mitigar 
os prejuízos, quando o promitente pleiteia adequadamente."937 

 

  Sob a vigência do Código Buzaid (Lei n. 5.869/73), deve-se recordar, 

ademais, a incidência do princípio dispositivo, segundo o qual o exercício da jurisdição, 

via de regra, deve aguardar a provocação das partes. Trata-se de expressão da regra de 

isonomia de tratamento às partes, a qual foi particularizada no art. 128 do Código de 

Ritos938. A Lei n. 13.105/2015 dá idêntica solução à questão, repetindo os termos do art. 

128 do Código Buzaid em seu art. 141939. 

 

  Essa consistência demonstra o profundo enraizamento do princípio 

dispositivo no direito brasileiro: em regra, podem ser conhecidas ex officio apenas e tão-

                                                                                                                                       
sobre a parte infratora de 'reclamar uma redução na indenização no valor pelo qual a perda deveria ter sido 
mitigada'.". Disponível em <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060912u1.html>, acessado em 11/7/2015, às 
22:12hs.  
937 SCHLECHTRIEM, Peter e SCHWENZER, Ingeborg. Op. cit., p. 1.155. 
938 "Art. 128. O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões, 
não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte." 
939 "Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de 
questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte." 
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somente questões de ordem pública. A possibilidade de apreciação independentemente de 

alegação da parte constitui situação admitida excepcionalmente, quando autorizado pela 

lei. O aumento indiscriminado do rol de matérias passíveis de serem conhecidas de ofício 

pelo julgador desnatura essa sistemática, como dito, da tradição do direito brasileiro, 

tornando assistemática a questão do ônus da alegação e introduzindo elementos adicionais 

de incertezas dentro do litígio, fator de todo indesejável. Essa é, também, a crítica de José 

de Oliveira Ascensão, ao afirmar que "todos os princípios longamente trabalhados sobre a 

necessidade de alegação e sobre o dispositivo estão assim em crise"940. 

 

"Na realidade, vigora aqui o princípio geral de que toda a querela entre 
particulares que verse sobre direitos disponíveis depende de alegação para a 
sua apreciação judicial. 
A posição criticada [refere-se à tese de Vaz Serra, de que caberia a apreciação 
oficiosa, inclusive por Tribunais de Revista] equivaleria a tornar todo o 
exercício jurídico (ou diretamente, ou por igualdade de razão) subtraído ao 
ônus de alegação. 
Não há, porém, que dar ao abuso do direito uma posição privilegiada em 
relação às restantes controvérsias processuais. Só onde houver regra específica 
permitindo a apreciação oficiosa o juiz poderá a ela proceder. 
(...) 
A verdade é que a entender-se dessa maneira se suprime o ônus de alegação do 
exercício inadmissível de situações jurídicas."941 

 

  Com efeito, conforme foi objeto de apreciação no tópico dedicado ao abuso 

do direito, sob essa rubrica, assim como a do exercício inadmissível das posições ou 

faculdades jurídicas, agrupam-se inúmeros expedientes e instrumentos jurídicos, 

expedientes de natureza distinta e formas de atuação também distintas942. 

 

  Da mesma forma, ao tratar das cláusulas gerais, o que se fez também em 

tópico específico943, destacou-se a peculiaridade de haver, para o julgador, uma plêiade de 

soluções possíveis de serem empregadas no preenchimento da vagueza do consequente 

normativo. As sanções ou consequências jurídicas devem ser moldadas à luz das 

circunstâncias do caso concreto e talhadas para obtenção do resultado ótimo, vis-à-vis os 

                                             
940 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito civil: teoria geral. 3. ed. São Paulo:  Saraiva, 2010, v. 3, p. 230. 
941Idem, ibidem, p. 231-232. 
942 Vide item 1.7, acima. 
943 Vide item 1.3, acima. 
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objetivos da lei, a função do direito em causa e a pauta de valores que norteiam o 

ordenamento. 

 

  Dá-se, portanto, uma enorme variedade de realidades agrupadas dentro de 

uma mesma rubrica, sem que exista propriamente um elemento estrutural comum a todas 

elas, capaz de criar uma relação de homogeneidade. Pelo contrário, existe, na expressão de 

José de Oliveira Ascensão, uma heterogeneidade profunda a caracterizar o abuso do 

direito. Por isso, ao clamar por uma solução geral para todos os casos, qual seja, é possível 

o conhecimento da matéria ex officio, acaba-se por dar receita uniforme para situações as 

mais diversas possíveis944. 

 

  Como bem lembra o citado autor luso, se de um lado não se defende que 

toda e qualquer situação regrada pela boa-fé objetiva seja passível de ser conhecida de 

ofício − até porque, em incontáveis casos, existirá mera querela de interesse particular 

específico das partes −, de outro, não se pode estabelecer arbitrariamente que, para o 

exercício do direito − outra faceta regrada pela boa-fé objetiva −, seja aplicável regra 

distinta, qual seja, da possibilidade de conhecimento de ofício945. 

 

  A solução a ser dada deve apresentar a mesma complexidade e 

maleabilidade que caracteriza a boa-fé objetiva e o abuso do direito. Não existirá uma 

única regra geral e imutável. Pelo contrário: a necessidade de alegação dependerá (i) da 

existência de autorização legislativa expressa ou (ii) da caracterização como matéria de 

ordem pública. No caso do abuso do direito, por exemplo, hipóteses ligadas aos limites dos 

bons costumes são necessariamente circunvizinhos à ordem pública e, por isso, essa 

manifestação poderá ser objeto de apreciação oficiosa pelo julgador. Já quando o abuso do 

direito estiver, como em regra está, ligado a questões meramente patrimoniais ou 

econômicas − tal como sói ocorrer nos casos de mitigação de danos −, essa apreciação não 

poderia ocorrer, por ausência de interesse público legitimador dessa atuação. 

 

                                             
944 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito Civil... Op. cit., p. 230. 
945 Idem, ibidem, p. 230-231. 
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  Essa é, inclusive, a solução preconizada no direito português por Luís A. 

Carvalho Fernandes, para quem, analogamente à posição de Oliveira Ascensão, em geral, 

quando se tratar de abuso do direito por violação à boa-fé, estar-se-á no domínio do 

interesse particular das partes, salvo hipóteses específicas como a da inalegabilidade da 

nulidade do negócio jurídico por vício de forma946. 

 

  Deve-se ter presente que a mitigação não diz respeito à causalidade, 

momento no qual vem aferida a responsabilidade das partes. Afastou-se, efetivamente, em 

tópico específico, a mitigação como problema de causalidade, como é entendido na 

doutrina anglo-saxônica947. Nesses casos, como ressaltado, existe a pré-exclusão ou pré-

diminuição da responsabilidade, não chegando sequer a ocorrer a formação do direito à 

indenização no que diz respeito àquilo que puder ser imputado à conduta da vítima (ou do 

credor). Escreve o citado autor: 

 

"Esse é um ponto que merece toda a atenção. A responsabilidade, não só em 
casos de responsabilidade por culpa, se há culpa do ofendido, ou se esse seria 
responsável pelo ato-fato ilícito, ou pelo fato ilícito stricto sensu, apenas pré-
diminui ou pré-exclui a responsabilidade do ofensor. Mas apenas pré-diminui ou 
pré-exclui; isto é, o ofensor responde, ou deixa de responder por que só até 
aquele ponto foi responsável, ou não foi responsável. Não há duas 
responsabilidades, uma das quais diminua ou exclua a outra. Tudo se há de 
considerar antes (conceptualmente) da incidência e, a fortiori, antes da 
aplicação da regra jurídica: no próprio suporte fático do ato lícito, do ato-fato 
ilícito ou do fato ilícito stricto sensu do ofensor. No mundo jurídico, já 
acontecera a diminuição ou exclusão, de modo que não se há de pensar em 
qualquer operação de subtração."948 

 

  De fato, nos casos em que existe um fator de pré-exclusão ou pré-

diminuição da responsabilidade, tal como se dá quando o ofendido concorre para a 

ocorrência do dano (concausa com participação do ofendido), a defesa é veiculada 

tipicamente por meio de objeção, não de exceção. E isso justamente porque, havendo pré-

exclusão ou pré-diminuição, o direito sequer se forma ou já se forma amputado949. Situa-se 

                                             
946 FERNANDES, Luís A. Carvalho. Op. cit., p. 635. 
947 Vide item 3.2.3, acima. 
948 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado... Op. cit., t. XXII, p. 283. 
949 "Não se trata, note-se bem, de diminuição, mas de pré-diminuição, uma vez que não vemos na alegação 
exceptio, mas objeção. O ofensor só responde até onde a sua responsabilidade não encontra a que teria o 
ofendido se ofendido fôsse (sic) outrem. Com essas proposições precisas o assunto assaz se aclara." 
(PONTES DE MIRANDA. Francisco Cavalcanti. Tratado... Op. cit., t. XXII, p. 286, itálicos no original). 
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a discussão, portanto, no âmbito da constituição do direito em causa. No âmbito da 

mitigação, existe a prática do ato ilícito, consistente no inadimplemento contratual 

imputável ao devedor. De tal ato decorrem danos em relação de causalidade direta. A 

responsabilidade surge, com o correlato direito à indenização. O credor, por sua vez, 

podendo, não adota medidas razoáveis capazes de diminuir ou estancar os danos. Após ter 

permanecido inerte, desatendendo a exigência de atividade, o credor vem deduzir 

pretensão indenizatória, incluindo até mesmo os danos que poderia ter evitado. Em razão 

desse complexo articulado de fatos, pratica um ato ilícito caducificante, que exclui, em 

parte, a responsabilidade do devedor, já  em momento (conceitualmente) posterior. Cabe, 

então, no campo da mitigação, a "operação de subtração" de que fala Pontes de Miranda950, 

eis que a responsabilidade originalmente configurada sofre uma revisão. 

 

  Não se trata, é bem de ver, de fato constitutivo do direito à indenização a 

que fará jus o credor omisso em razão do inadimplemento contratual que o vitimou. Em 

rigor, o que existe é um fato que lhe modifica a feição, extinguindo-o, ainda que 

parcialmente. De modo que, pretendendo o réu, devedor inadimplente cuja 

responsabilidade inicialmente abrangeria toda a extensão dos danos decorrentes da falta 

contratual que lhe é imputável, ver reconhecida a incidência da eficácia redutora − porque 

caducificante − da mitigação de danos, cabe-lhe excepcionar a pretensão deduzida pelo 

autor, credor omisso, com fulcro falha deste último em mitigar os danos pelos quais deseja 

ser integralmente reembolsado. 

 

  Ainda no âmbito judicial, a questão perderá seu efeito prático sob a vigência 

da Lei n. 13.105/2015, que institui o Código de Processo Civil em substituição ao Código 

Buzaid (Lei n. 5.86/1973). Isso porque, nos termos do disposto no art. 10 do aludido 

diploma adjetivo951, fica vedada a prolação das chamadas decisões surpresa, isto é, 

decisões sobre temas a respeito dos quais não tenha sido observado o contraditório, que 

não tenham sido debatidos pelas partes. 

 
                                             
950 Idem, ibidem, p. 283. 
951 "Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do 
qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual 
deva decidir de ofício." 
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  Ao comentarem a regra inserta no citado art. 10, do Código de Ritos, Nelson 

Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery notam o caráter vinculante do comando ali 

previsto: 

 
"Não existe faculdade para o juiz ou tribunal, de dar oportunidade às partes 
para manifestarem-se sobre a questão de ordem pública ainda não agitada nos 
autos, mas, ao contrário, obrigação do juiz ou tribunal de assim agir. A 
proibição de decisão-surpresa, manifestação do contraditório no processo, 
vincula o juiz ou tribunal a abrir o debate entre as partes sobre todas as 
questões que podem ser resolvidas de ofício no curso do processo..."952 

 

  E, mais adiante, ressaltam a aplicabilidade da regra em comento inclusive 

para o caso de incidência de cláusulas gerais: 

 
Também para a aplicação das cláusulas gerais [dentre elas, a vedação ao abuso 
de direito] o juiz deve ouvir previamente as partes, em obediência ao 
mandamento do contraditório. Ao solicitar a manifestação das partes, o 
magistrado deve mencionar que poderá utilizar-se daquela cláusula geral, 
especificando de qual delas se trata, de sorte a propiciar o debate aberto das 
partes sobre a questão da aplicação da cláusula geral, evitando que sobrevenha 
decisão-surpresa com ofensa ao contraditório."953 

 

  Convém destacar que a vedação à prolação de decisão surpresa aplica-se a 

qualquer fundamento novo, seja ele predominantemente de fato ou predominantemente de 

direito. Isso porque,  

 

"é difícil separar-se, completamente, questões fáticas das jurídicas, porque o 
direito ocorre justamente no encontro dos planos fático e normativo. Fatos, 
quando são juridicamente qualificados, já não são mais puros fatos. Normas, a 
seu turno, supõem quadros fáticos (de forma mais ou menos direta) a que se 
devem aplicar. 
Certamente, este dispositivo se aplica a fundamentos sejam predominantemente 
fáticos, sejam predominantemente jurídicos, porque é só assim que a distinção 
entre fato e direito pode ser feita: em termos de predominância"954. 

 

  Uma vez vigente a Lei n. 13.105/2015, como referido, a questão ficará 

suplantada. Isso porque, mesmo não tendo sido alegada a questão da mitigação pelo 

devedor, a matéria não poderá ser analisada de ofício pelo órgão jurisdicional. Com isto, 

                                             
952 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários... Op. cit., p. 215. Destaques no 
original. 
953Idem, ibidem, p. 217. Destaques no original. 
954 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim, CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins, RIBEIRO, Leonardo Ferres da 
Silva, TORRES DE MELLO, Rogério Licastro. Op. cit., p. 67-68. Negritos no original. 
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resta superado o risco de onerar injustamente o credor demandante, ao obrigá-lo a 

comprovar a adoção de medidas de mitigação mesmo diante do silêncio do devedor 

demandado, em razão da possibilidade de a matéria vir a ser decidida independentemente 

de provocação da parte. 

 
  A esse respeito, aflora um outro efeito bastante negativo e deletério de se 

considerar possível a apreciação, ex officio, da questão da mitigação. Com efeito, ao se 

admitir essa possibilidade, coloca-se sobre a cabeça do credor demandante o risco de ver a 

indenização reduzida, mesmo sem alegação da parte, e mesmo que tenha, de fato, agido 

para mitigar o dano (e apenas não abordado a questão em razão do silêncio do devedor 

demandado). 

 

  Para ver-se livre de qualquer risco, o credor demandante, mesmo sendo 

injustamente onerado, tenderia a enfrentar a matéria, avolumando seus arrazoados, o 

conjunto probatório produzido e, enfim, tornando a disputa mais complexa, demorada e 

dispendiosa, na contramão das necessidades sociais e das tendências do direito processual 

e até mesmo constitucional. Basta ver o exemplo da Emenda Constitucional n. 45/2004955, 

que inseriu a duração razoável do processo no rol de garantias constitucionais. 

 

  Por fim, em termos práticos, como já relembrado por ocasião da análise do 

ônus da prova, cabe ao devedor que pretenda ver reduzida a indenização, indicar 

especificada e circunstanciadamente as medidas que o credor poderia ter adotado para 

efetiva mitigação dos danos cuja reparação pretende, apontando, na medida do possível, a 

sua eficácia esperada e a sua razoabilidade. 

 
  Logo, independentemente da questão técnica do ônus da alegação, fato é 

que, não feita essa indicação pelo devedor − e, de passo, não comprovada a respectiva 

                                             
955 "Art. 1º: Os arts. 5º, 36, 52, 92, 93, 95, 98, 99, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 111, 112, 114, 115, 125, 126, 
127, 128, 129, 134 e 168 da Constituição Federal passam a vigorar com a seguinte redação: 
'Art. 5º... 
(...) 
LXXVIII. A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 
meios que garantam a celeridade de sua tramitação.'" 
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alegação − o magistrado fica, em princípio, impedido de acatar qualquer redução no 

quantum debeatur. 
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5. ANÁLISE DA APLICAÇÃO DA REGRA DE MITIGAÇÃO DE 

DANOS PELA JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRA 

 

 

 O presente capítulo será dedicado a uma análise crítica da jurisprudência 

brasileira a respeito de mitigação de danos à luz das propostas apresentadas ao longo deste 

trabalho. 

 De fato, a mitigação de danos vem encontrando larga acolhida nos tribunais 

pátrios, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a quem, na estrutura do Poder 

Judiciário, em regra, compete dar a última palavra em disputas sobre responsabilidade civil 

contratual. 

 

 Com efeito, e esse comentário é cabível antes de iniciar o exame de arestos 

oriundos de hipóteses de responsabilidade civil contratual, a mitigação de danos tem sido 

invocada nos contextos mais diversos, sempre a reboque da boa-fé objetiva. É possível, 

inclusive, encontrar até mesmo julgados invocando a mitigação de danos na esfera penal e 

processual penal956. 

 

  Naturalmente, tratando-se de invocação em litígio envolvendo matéria 

penal, não se trata da mesma mitigação de danos aqui analisada, embora se possa verificar 

o núcleo comum da omissão por parte do sujeito na adoção de medidas em defesa ou tutela 

de seus interesses. O presente trabalho tem por foco a análise da mitigação como fator de 

limitação da indenização devida em razão da conduta do credor. A questão possui, 

portanto, fundo eminentemente patrimonial, estranha ao Direito Penal e Processual Penal. 

 

                                             
956 STJ, HC 171.753/GO, Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, 6ª Turma, j. 4.4.2013, DJe 16.4.2013; 
STJ, HC 266.426/SC, Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, 6ª Turma, j. 7.5.2013, DJe 14.5.2013; STJ, 
HC 137.549/RJ, Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, 6ª Turma, j. 7.2.2013, DJe 20.2.2013. 
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  A referência a um dos casos citados pode tornar mais evidente essa 

distinção957. Nele, a mitigação de danos foi invocada como fundamento para recusa de 

impugnação processual efetuada por uma das partes, pois após a sua ocorrência, 

manifestou-se no processo sem nada arguir a respeito do ponto fulcral da impugnação. 

Entende-se, contudo, desnecessária a invocação da mitigação para tal finalidade, vez que 

há outros fundamentos para tanto, tais como a preclusão, a vedação ao comportamento 

contraditório, o princípio pas de nullité sans grief dentre outros. A menção é relevante por 

não ser salutar a banalização do uso da mitigação de danos, sendo, pelo contrário, 
                                             
957 "PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. MOEDA FALSA E ESTELIONATO. (1) IMPETRAÇÃO 
SUBSTITUTIVA DE RECURSO ORDINÁRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. (2) TRÂNSITO 
EM JULGADO. VÍCIO NA CERTIFICAÇÃO. TEMA NÃO ENFRENTADO NA ORIGEM. COGNIÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE. (3) AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. OITIVA DE TESTEMUNHAS. 
ACOMPANHAMENTO POR DEFENSOR DATIVO. PROVIDÊNCIA REQUERIDA PELA DEFESA 
TÉCNICA CONSTITUÍDA. SUBSEQUENTE INSURGÊNCIA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA: 
PROIBIÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. (4) RÉU PRESO EM COMARCA DISTINTA 
DAQUELA ONDE CORREU O PROCESSO. REQUISIÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE RELATIVA. 
DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA. (5) TESTEMUNHA COMUM. DISPENSA PELO 
MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA: DUTY TO MITIGATE THE LOSS. 
SIGNIFICATIVA LETARGIA NA ALEGAÇÃO. (6) DEFENSORA DATIVA. DEFESA INÓCUA. 
EXERCÍCIO DO ÔNUS DA PROVA. PATENTE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. ORDEM NÃO 
CONHECIDA. 
1. É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de 
cognição da garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema recursal. In casu, foi impetrada 
indevidamente a ordem como substitutiva de recurso ordinário (STF: HC 109956, Relator(a): Min. MARCO 
AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 07/08/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-178 DIVULG 10-09-
2012 PUBLIC 11-09-2012). 
2. Inexistente debate acerca de certo tema − equívoco na certificação do trânsito em julgado −, mostra-se 
inviável a esta Corte dele tratar, sob pena de indevida supressão de instância. 
3. Não há falar em reconhecimento de nulidade, decorrente da realização de audiência acompanhada por 
defensor dativo, quando a própria defesa técnica constituída requereu a providência, dada a impossibilidade 
financeira de a paciente custear o transporte dos causídicos até a Comarca onde corria o processo. A relação 
processual é pautada pelo princípio da boa-fé objetiva, da qual deriva o subprincípio da vedação do venire 
contra factum proprium (proibição de comportamentos contraditórios). Assim, diante de uma tal conduta 
sinuosa, não é dado reconhecer-se a nulidade. 
4. O princípio da boa-fé objetiva ecoa por todo o ordenamento jurídico, não se esgotando no campo do 
Direito Privado, no qual, originariamente, deita raízes. Dentre os seus subprincípios, destaca-se o duty to 
mitigate the loss. Na espécie, a serôdia insurgência, somente após a realização de diversos atos processuais, 
como o interrogatório, alegações finais e sentença, evidencia a consolidação da situação, sedimentando a 
tácita aceitação da ausência de oitiva da testemunha. Não deveria a parte insistir em marcha processual que 
crê írrita, sob pena de investir tempo e recursos de modo infrutífero. 
5. Esta Corte consolidou o entendimento de que a ausência requisição do réu preso, inserido em cárcere 
localizado em foro distinto daquele em que tramita o processo, cristaliza nulidade relativa, a depender da 
existência de prejuízo para o seu reconhecimento. Na espécie, ausente a demonstração da situação de 
desvantagem, não há falar em anulação. 
6. A verificação de deficiência de defesa, restrita à atuação do dativo, que apenas atuou na obtenção de um 
único depoimento é imprópria para a angusta via do habeas corpus. Diante das peculiaridades da colheita 
prova, a envolver um ônus e, não, um dever, tem-se o esvaziamento, substancial, da alegação de 
malferimento da ampla defesa. 
7. Ordem não conhecida." 
(STJ, HC 171.753/GO, Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, 6ª Turma, j. 4.4.2013, DJe 16.4.2013) 
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importante a sua racionalização, compreendendo-se o seu exato papel na responsabilidade 

civil contemporânea. 

 

5.1. MEDIDAS ADOTADAS PELO PROPRIETÁRIO PARA EVITAR MAIORES PREJUÍZOS  

 

  O Tribunal de Justiça de São Paulo, em aresto relatado pelo Des. Hamid 

Bdine, teve a oportunidade de aplicar a teoria da mitigação de danos. Tratou-se de 

demanda indenizatória ajuizada pelos locadores de imóvel em face dos locatários e 

fiadores, gravitando a contenda em torno da responsabilidade destes pelo custeio das obras 

de reforma necessárias para restituição do imóvel ao estado anterior à locação, inclusive a 

alteração da destinação de não residencial para residencial958. 

 

  Para melhor compreensão do caso, cabe historiá-lo, ainda que brevemente, 

de acordo com o que consta no relatório e no voto acolhido à unanimidade. Os locadores, 

proprietários de imóvel inicialmente destinados a fins residenciais, celebraram com os 

locatários e fiadores, contrato de locação para fins não residenciais. Constou do contrato a 

possibilidade de realização de obras no imóvel, desde que autorizadas pelos locadores e 

observado que não gerariam direito a retenção por benfeitorias ou ao recebimento de 

indenização, revertendo em favor dos locadores. Constou, ainda, da avença, a obrigação 

dos locatários de restituição do imóvel no mesmo estado em que o receberam, isto é, 

destinado a fins residenciais (cláusula VI). 

                                             
958 "APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. 
Reformas efetuadas pelos locatários. Anuência expressa dos locadores. Cláusula prevendo a possibilidade de 
se exigir dos locatários o restabelecimento do imóvel às condições anteriores à vigência da locação. Posterior 
locação do imóvel a terceiro, que conservou a exploração comercial do bem, realizando apenas adaptações 
correspondentes à atividade empresarial de seu interesse. Boa-fé objetiva. Art. 422 do CC. Observação do 
dever de o credor mitigar o próprio prejuízo. A nova locação comercial sem que o locatário proceda ao 
restabelecimento da condição anterior do imóvel prestigia os interesses deste último ao minimizar os danos 
causados pelo inadimplemento contratual. Não era possível exigir dos locadores a realização de obras no 
imóvel às suas expensas ou que eles aguardassem o julgamento desta demanda. Nova locação do bem a 
terceiros reveladora de um comportamento que atende ao dever de proteção da contraparte, sem significar 
que o proprietário locador tenha renunciado aos direitos de reparação do imóvel previstos nos contratos. 
Inaplicabilidade da Teoria da compensação das vantagens com os danos. Indenização mantida. ÔNUS DA 
SUCUMBÊNCIA. Honorários advocatícios devidos. Princípio da razoabilidade observado. Recurso 
improvido." 
(TJSP, 29ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Hamid Bdine, Apelação com revisão n. 0008974-
65.2009.8.26.0566, São Carlos-SP) 
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  Durante a vigência do contrato, os locatários pediram − e receberam − 

autorização dos locadores para a realização de obras visando a alterar a destinação do 

imóvel, que passaria a ser utilizado para fins comerciais. Realizadas as obras e extinto o 

prazo de vigência da locação, as chaves foram entregues em dezembro de 2007. Na 

ocasião, os locadores exigiram dos locatários e dos fiadores o pagamento da quantia 

necessária para custeio das obras necessárias para restituição do imóvel ao estado em que 

se encontrava antes do início da locação, tal como previsto na cláusula VI da respectiva 

avença.  

 

  Diante da recusa dos locatários e fiadores, em 2009, pouco depois de 

encerradas as respectivas negociações, os locadores ajuizaram demanda visando à 

condenação dos primeiros ao pagamento da quantia relativa ao custeio das mencionadas 

reformas. Citados, os locatários e fiadores demandados alegaram não serem responsáveis 

pelo custeio das sobreditas reformas, dentre outros motivos, pelo fato de o imóvel haver 

sido locado no estado em que se encontrava − isto é, com destinação comercial − a terceiro, 

de modo que as obras realizadas pelos locatários teriam revertido em benefício dos 

locadores. A demanda foi julgada procedente, para o fim de condenar os locatários ao 

pagamento do valor equivalente às obras necessárias à reforma para restituição do imóvel 

locado ao seu estado anterior à locação, isto é, voltado à finalidade residencial, verba essa 

acrescida dos consectários da sucumbência, também questionados. 

 

  Ao apreciar a pretensão recursal deduzida pelos locadores e fiadores 

demandados, o Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu que a conduta dos locadores 

de alugar o imóvel a terceiros no estado em que se encontrava, a despeito da pendência 

entre as partes consistiu em medida de mitigação, tendente a evitar a incidência de lucros 

cessantes sofridos por eles locadores, posteriormente imputáveis aos locadores e, portanto, 

deles cobráveis mediante a correspondente demanda judicial. Tal medida de caráter 

razoável, que não exigiu qualquer sacrifício por parte dos locadores demandantes, 

tampouco impôs ônus aos demandados, beneficiou todas as partes envolvidas, alinhando 

seus interesses, eis que reduziu o âmbito da disputa e evitou danos despiciendos. A esse 
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respeito, consta do acórdão que "tal conduta do locador de locar o imóvel sem o 

restabelecimento das condições iniciais beneficiou também os locatários e fiadores 

apelantes, uma vez que eliminou os lucros cessantes que seriam devidos pelo período em 

que o local ficaria desocupado para obras"959. 

 

  É bem verdade que, seguindo orientação prevalecente na jurisprudência 

pátria960, o julgado atribui à mitigação de danos o tratamento correspondente a um dever 

anexo decorrente da boa-fé objetiva961. Essa tese foi parcialmente refutada em tópico 

específico deste trabalho962, em razão da não caracterização de um dever na sua acepção 

técnica, não assim em razão da invocação da boa-fé objetiva como fundamento da 

mitigação de danos. Nesse sentido, irretocável a construção articulada no voto sob exame, 

a qual, a partir de uma visão moderna do conceito de obrigação, atribui eficácia ao 

princípio da solidariedade contratual e nesse arcabouço entrevê os fundamentos para, como 

acima se pretendeu demonstrar, encontrar um terreno fértil para que a mitigação possa 

prosperar no ordenamento brasileiro963. 

 

  Acatar a alegação dos locatários e fiadores, de que os fiadores teriam se 

beneficiado das obras cuja reforma pretendiam pelo fato de haverem locado a terceiro o 

imóvel sem a realização das reformas em questão revela o justamente o dilema que a 

mitigação de danos visa a evitar. Caso o locador não tivesse assim procedido e viesse a 

                                             
959 TJSP, 29ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Hamid Bdine, Apelação com revisão n. 0008974-
65.2009.8.26.0566, São Carlos-SP. Voto do Relator. 
960 Vide REsp 758.518/PR, Rel. Des. Conv. Vasco Della Giustina, 3ª Turma, j. 17/6/2010, REPDJe 1/7/2010, 
DJe 28/6/2010 e REsp 1401233/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 17/11/2015, DJe 
26/11/2015. 
961 "Observe-se que os deveres contratuais anexos não se extinguem com o fim do vínculo contratual, uma 
vez que são autônomos em relação à prestação principal: (...) 
Enéas Costa Garcia afirma que além dos deveres primários (de prestação), a boa-fé cria deveres acessórios de 
conduta no intuito de assegurar a plena realização do objetivo contratual, ressalvando que eles independem 
do cumprimento do dever de prestação e podem subsistir mesmo após o adimplemento (Responsabilidade Pré 
e Pós-Contratual à Luz da Boa-fé, Ed. Juarez de Oliveira, 2003, p. 70)." 
962 Vide item 3.2.2, acima. 
963 "No Código Civil, o dever de agir segundo a boa-fé objetiva está consagrado no artigo 422, noção a partir 
da qual se deve valorar o contrato, pois sua inobservância implica sanção àquele que não agir do modo ideal, 
considerando-se o padrão de conduta do homem de bem. 
Tal exigência de conduta encontra respaldo constitucional no dever de solidarismo previsto no art. 3°, I, da 
CF. Leciona Judith Martins-Costa que a concepção da obrigação como processo inaugura novo paradigma 
para o direito obrigacional, 'não mais baseado exclusivamente no dogma da vontade (individual, privada ou 
legislativa), mas na boa-fé objetiva' (A Boa-fé no Direito Privado, RT, 1999, p. 394)". 
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pretender o recebimento de indenização por lucros cessantes, certamente enfrentaria a 

alegação, por parte dos locatários e fiadores, de atuação indevida no contexto da mitigação, 

eis que poderia haver razoavelmente evitado a incidência de tais lucros cessantes, por isso 

indevidos. Tendo, então, o locador optado por agir de acordo com a boa-fé e mitigado os 

danos imputáveis aos locatários e fiadores, vê-se contraditado por efeito dessa mesma 

conduta, agora por ter supostamente dela se beneficiado. Tal situação é de ser evitada a 

todo custo. A atuação do credor positiva e legítima visando à mitigação do dano deve, em 

regra, possuir apenas e tão-somente dois efeitos, que equivalem às segunda e terceira 

vertentes da teoria da mitigação: (i) fazer inserir no montante indenizatório as despesas 

razoáveis suportadas na atividade mitigadora; e (ii) limitar a indenização aos danos 

efetivamente sofridos pelo credor, retirando do cálculo os danos evitados mediante a 

atuação mitigadora. O resultado determinado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo 

garantiu essa clareza à regra de mitigação, evitando a sua má-interpretação e, 

principalmente, o seu uso indevido, contrário à sua própria razão de ser. 

 

5.2. MITIGAÇÃO ÀS AVESSAS 

 

  Cumpre destacar um julgado de primeiro grau no qual a mitigação de danos 

foi invocada como uma das razões para denegar os argumentos de defesa dos réus, 

considerados inadimplentes. Embora tenha sido objeto de elogioso artigo964 e embora não 

se pretenda adentrar o mérito do acerto ou desacerto do aresto, acredita-se que a mitigação 

de danos não foi, naquele caso concreto, bem aplicada. Explica-se. 

 

  No caso em questão965, as partes litigantes celebraram contrato de 

arrendamento rural, por meio do qual os arrendantes, autores da demanda, concederam aos 

arrendatários, réus da contenda, a posse de terras para cultivo de soja e milho por 

determinado período. Em troca, os arrendatários pagariam aos arrendantes uma 

                                             
964 TARTUCE, Flávio. Sentença: a boa-fé objetiva e o dever do credor de mitigar a perda (duty to mitigate 
the loss) - aplicação do Enunciado n. 169 do Conselho da Justiça Federal, da III Jornada de Direito Civil. In: 
HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes (Coord.). A outra face do Poder Judiciário: decisões 
inovadoras e mudanças de paradigmas. Belo Horizonte: Del Rey, 2007, v. 2, p. 45-68. 
965 Para a íntegra da sentença, vide TARTUCE, Flávio. Op. cit., p. 53-61. 
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determinada quantia de grãos por hectare cultivável a cada ano de duração do 

arrendamento. Além dessas obrigações, o contrato impunha aos arrendantes a obrigação de 

remover certas árvores existentes na área arrendada. Houve o pagamento, pelos 

arrendatários aos arrendantes, do quanto devido pelo primeiro ano de vigência do 

arrendamento. Contudo, no segundo ano, os arrendatários efetuaram apenas o depósito dos 

grãos junto a uma terceira empresa indicada pelos arrendantes. A liberação do pagamento 

em favor destes últimos foi condicionada, pelos arrendatários ao cumprimento, por parte 

dos arrendantes, da retromencionada obrigação de retirada de árvores existentes na área 

arrendada966. Por sua vez, tal obrigação dependia da expedição de autorização pela 

autoridade ambiental competente, autorização essa cuja emissão, segundo consta, já teria 

sido solicitada pelos arrendantes antes mesmo da provocação pelos arrendatários, embora 

ainda estivesse pendente e embora carecesse a cláusula contratual de termo determinado ou 

determinável para cumprimento dessa obrigação967. 

 

  Não tendo recebido o pagamento referente ao segundo ano, os arrendantes 

ajuizaram demanda visando à resolução do contrato de arrendamento, com a desocupação 

da área e a condenação dos arrendatários ao pagamento das parcelas devidas, inclusive 

aquelas vencidas ao longo da tramitação da demanda968. Os réus arrendatários, de seu 

turno, responderam invocando a mora dos autores arrendantes, a qual, a viso dos 

demandados, autorizaria a invocação da exceção de contrato não cumprido (exceptio non 

adimpleti contractus), dado não terem os autores arrendantes, ainda no sentir dos 

arrendatários, até então promovido a retirada das árvores localizadas na área arrendada. Tal 

situação caracterizaria a conduta indevida e faltosa dos arrendantes, apta a subtrair a 

eficácia da obrigação devida pelos arrendatários de efetuar o pagamento do valor devido 

aos arrendantes pelo arrendamento969. 

 

  O magistrado julgou procedente a demanda, por haver entendido ausentes os 

requisitos para invocação, pelos réus-arrendatários, da exceção de contrato não cumprido 

                                             
966 Idem, ibidem, p. 53-54. 
967 Idem, ibidem, p. 54; 56; 58. 
968 Idem, ibidem, p. 53. 
969 Idem, ibidem, p. 54. 
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como exceção obstativa do direito formativo extintivo da resolução970. Considerou, em 

primeiro lugar, que a obrigação supostamente descumprida - retirada de árvores existentes 

no campo - não possuía prazo determinado971, bem como que os autores arrendantes 

vinham agindo para dar eficácia à dita obrigação972, com relação à qual, portanto, não 

estariam em mora. Faltaria, nessa linha de ideias, a simultaneidade do descumprimento que 

caracteriza a exceção de contrato não cumprido973. Considerou mais, que, ainda que 

houvesse inadimplemento por parte dos autores arrendantes, a obrigação de retirada das 

árvores e a obrigação de pagamento pelo arrendamento não estariam colocadas em exata 

oposição sinalagmática, como relação de causalidade recíproca. Isso porque à obrigação de 

pagamento seria recíproca a obrigação de conceder a posse da área prometida. Entre elas é 

que se constitui o verdadeiro vínculo sinalagmático, pois elas incorporam o núcleo do 

contrato, a sua função típica974. Ademais, considerou o magistrado que não haveria 

proporcionalidade entre as obrigações pendentes de cumprimento, considerando cumpridos 

os requisitos para aplicação da teoria do adimplemento substancial em benefício dos 

autores arrendantes975. Se, por um lado, os arrendatários inadimpliram a sua obrigação 

principal - pagar o valor devido pelo arrendamento das terras - dos arrendantes pode-se 

dizer que adimpliram substancialmente, pois deram cumprimento à sua obrigação 

principal. Com isso, restou obstada a invocação, pelos réus arrendatários, de medidas como 

exceção de incumprimento contratual ou resolução contratual. Por fim, entendeu o 

magistrado sentenciante que os réus-arrendatários teriam violado a boa-fé objetiva e seu 

dever de mitigação de danos, pois não teriam tido  

 

"logo que verificaram os entraves ocasionados pela presença das árvores, uma 
atuação tendente a mitigar as próprias perdas, não aguardando o momento 

                                             
970 Idem, ibidem, p. 56 e segs. 
971 Idem, ibidem, p. 56. 
972 Idem, ibidem, p. 58. 
973 Idem, ibidem, p. 57. 
974 Em obra sobre exceção de contrato não cumprido, sustentou-se a possibilidade de invocação da exceção 
na hipótese de descumprimento de deveres laterais ou anexos, desde que ligados de alguma forma à prestação 
principal, de modo que seu descumprimento tivesse o condão de perturbar as condições ideais do sinalagma 
contratual. (GAGLIARDI, Rafael Villar. Exceção... Op. cit., p. 105-111). Deixa-se de abordar essa questão 
no presente tópico, em especial a questão da relevância do descumprimento da obrigação da retirada de 
árvores localizadas na área arrendadas para configuração (ou não) do inadimplemento da obrigação principal 
de entrega da área arrendada livre e desimpedida, por dois motivos: o primeiro, por escapar à finalidade da 
análise ora empreendida; o segundo, por não existirem elementos, na decisão, para determinar a intensidade 
da interferência das árvores não retiradas no exercício da atividade desenvolvida na área arrendada. 
975 TARTUCE, Flávio. Op. cit., p. 57. 
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previsto para pagamento da retribuição (prestação principal) para notificar os 
autores quanto aos termos da cláusula 10ª do contrato. (...) os réus deveriam ter 
adotado conduta mitigatória das próprias perdas, ou seja, notificando os 
autores tão-logo notassem os problemas das árvores, tudo na consideração de 
que a obrigação lançada na cláusula 10ª não continha prazo certo para 
cumprimento. 
(...) 
Aplicando-se ao caso dos autos o duty to mitigate the loss, tenho para mim que 
os arrendatários não pautaram suas condutas segundo os ditames da boa-fé 
objetiva. É que, embora favorecidos pela obrigação de os arrendadores 
conseguirem autorização para corte das árvores, os réus não adotaram conduta 
compatível com o interesse de atenuar o próprio prejuízo, na consideração de 
que não havia prazo para o cumprimento da famigerada cláusula décima. Por 
isso é que, uma vez mais, não se dá guarida à tese invocada pelos réus."976 

 

  E, mais adiante, complementa o magistrado, afirmando não ver "como 

excluir a mora dos arrendatários, cuja purgação sequer foi requerida, sem que para tanto 

houvesse qualquer justificativa idônea, já que excluída a viabilidade, in casu, do 

acolhimento da exceptio non adimpleti contractus."977 

 

  A primeira observação a ser feita diz respeito à desnecessidade de invocação 

da questão da mitigação de danos para a solução do caso concreto. Com efeito, o próprio 

magistrado sentenciante identifica a questão nodal posta a seu crivo, logo no segundo 

parágrafo de sua fundamentação, anotando que  

 

"as partes não divergem quanto à existência do contrato de arrendamento e às 
suas peculiaridades. Apenas discutem o efeito jurídico do não-pagamento do 
arrendamento pelos réus - que apenas depositaram as sacas de grãos na 
empresa E. M. A. Ltda., condicionando a liberação ao cumprimento, pelos 
autores, da cláusula 10ª do contrato reproduzido a fls. 35/37. Os autores, de 
outra parte, não afirmaram o cumprimento da aludida cláusula, pois que a 
extração das árvores está condicionada à autorização do DEPRN. 
Então, diante desse quadro fático - para cuja elucidação não se exige produção 
de outras provas - impõe-se simplesmente a definição das consequências 
jurídicas à luz do ordenamento vigente, especialmente se é aplicável ao caso o 
art. 476 do Código Civil de 2002 (exceptio non adimpleti contractus)."978 

 

  A questão central residia em saber se os arrendantes estariam em mora e se 

essa mora autorizaria os arrendatários a suspender integralmente o pagamento do valor 

devido em razão do arrendamento, efetuando apenas e tão-somente o depósito da quantia 

                                             
976Idem, ibidem, p. 59; 61. 
977 Idem, ibidem, p. 61. 
978 Idem, ibidem, p. 54. 
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correspondente de sacas de grãos, mas condicionando a sua liberação aos arrendantes ao 

cumprimento, por parte destes últimos, da obrigação de corte de certas das árvores 

existentes na área arrendada, tal como estipulado - sem prazo fixo - na cláusula 10ª do 

contrato de arrendamento. Em caso positivo, a suspensão estaria legitimada pelo art. 476 

do Código Civil, constituindo conduta legítima por parte dos arrendatários. Em caso 

negativo, então a suspensão se transfiguraria e deveria ser interpretada como 

inadimplemento da obrigação principal assumida pelos arrendatários no âmbito do 

contrato, capaz, portanto, de ensejar a sua resolução por inadimplemento, além de outras 

consequências daí decorrentes. Pelos motivos indicados acima, o magistrado entendeu 

incabível a invocação da exceptio e tal conclusão, por si só, já seria suficiente para 

justificar a rejeição da tese de defesa e o acolhimento da pretensão autoral. 

 

  Contudo, o magistrado foi adiante, acrescentando que a tese articulada pela 

defesa seria também inadmissível, pois os arrendatários, demandados, não teriam agido em 

conformidade com a boa-fé objetiva. Não teriam agido para mitigar seus próprios danos, 

supostamente porque beneficiados pela obrigação assumida pelos arrendantes 

demandantes, "na consideração de que não havia prazo para o cumprimento da 

famigerada cláusula décima"979.  

 

  Tal consideração dá ensejo a algumas objeções. A primeira delas consiste 

em que a mitigação de danos, como o nome indica e a esta altura já se pode perceber, não 

diz respeito à configuração (ou não) da mora. Pelo contrário, a mitigação de danos tem 

como foco momento conceitualmente posterior ao evento danoso e toma como pressuposto 

a existência de um inadimplemento contratual imputável à parte que se valerá da defesa 

(portanto, contraparte de quem se espera que atue visando à mitigação de danos). Por isso, 

a mitigação de danos não serve - e nem pode servir - para "excluir a mora dos 

arrendatários"980, como se pretendeu no aresto sob análise. Não se trata, como se viu em 

tópicos específicos, de uma questão de definição de causalidade981. O credor que deixa de 

mitigar os danos mediante a adoção de medidas razoáveis e ao seu alcance, vindo 

                                             
979 Idem, ibidem, p. 61. 
980 Idem, ibidem, p. 61. 
981 Vide item 3.2.3 e 3.4, acima. 
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posteriormente a pleitear indenização pela integralidade dos danos, abusa do seu direito, 

cometendo ato ilícito complexo de natureza objetiva e eficácia caducificante. A mora do 

réu demandado, contudo, existe e constitui pressuposto para a discussão sobre a mitigação, 

eis que, ausente a mora, não deveria, em regra, responder por danos982; logo, não teria 

legitimidade sequer para invocar, em sua defesa, a não-mitigação ou a mitigação 

defeituosa. 

 

  A mitigação de danos constitui um mecanismo pelo qual a indenização 

devida ao credor pode ser limitada983. Se bem é teoricamente possível que a indenização 

seja excluída integralmente, quando os danos evitáveis corresponderem à totalidade dos 

danos efetivamente sofridos pelo credor, tal circunstância é meramente contingente e não 

transmuda o caráter da conduta do réu inadimplente, não transformando em lícita a sua 

conduta violadora do contrato ou das normas legais a ele aplicáveis. É, enfim, chegado o 

tempo de se superar de vez a equiparação entre dano e ilícito, eis que, como já abordado ao 

longo deste trabalho, existe tanto ilícito sem dano quanto também dano sem ilícito. 

 

  Em segundo lugar, talvez aqui a mais séria das objeções feitas à decisão ora 

analisada, também diz respeito à pertinência da invocação da questão da mitigação de 

danos, mas agora sob um prisma diverso. Nos parágrafos acima, destacou-se uma questão 

de ordem substancial, pois que a mitigação de danos foi invocada como ferramenta para 

solução de caso envolvendo a configuração - ou não - de inadimplemento contratual - 

matéria que escapa ao seu âmbito de incidência, restrito à definição dos danos a serem em 

última análise pagos pelo devedor inadimplente ao credor omisso.  

 

  Mas há, além dessa, uma objeção adicional, agora de índole estrutural. 

Cingida à limitação da indenização que venha a ser devida ao credor atingido pelo 

inadimplemento imputável à parte contrária, a mitigação de danos constitui uma teoria cujo 

estudo abrange tanto a prática do ato abusivo complexo, de natureza objetiva e eficácia 

caducificante, acima mencionado, quanto a exceção a ser manejada pelo devedor, a fim de 

                                             
982 Conforme Código Civil, Art. 396: "Art. 396. Não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não 
incorre este em mora." 
983 Vide item 4.1.4 e item 4.2.1, acima. 
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fazê-la valer, dando vida à eficácia caducificante, como resultado da qual opera a limitação 

da indenização devida ao credor omisso. Localiza-se na sua raiz a posição do credor que, 

vitimado pelo inadimplemento da contraparte (o devedor), detém em suas mãos a 

habilidade para gerir os interesses de ambos984, credor e devedor, cujo alinhamento é 

fomentado pelo ordenamento jurídico, seus preceitos e axiologia, revelando-se, ainda, 

desejável até mesmo do ponto de vista da análise econômica do direito. 

 

  No caso em questão, invocou-se a falha dos arrendatários em mitigar os 

próprios danos como motivo para rejeição de sua tese de defesa. Ocorre que a pretensão 

dos arrendatários não possuía como fundamento o recebimento de indenização pelo 

descumprimento, por parte dos arrendantes, da aludida obrigação de retirada de árvores 

localizadas na área arrendada. Por isso, e principalmente, ainda que os arrendatários 

tivessem sofrido danos em decorrência desse não-cumprimento, fato é que não poderiam 

pleitear junto aos arrendantes a sua indenização, eis que, segundo a própria sentença, estes 

não estavam em mora985. De modo que, do ponto de vista dos arrendantes e para o fim da 

demanda, a conduta dos arrendatários com relação aos alegados danos decorrentes do não 

cumprimento, pelos arrendantes, da obrigação de retirada das árvores, afigurava-se 

estritamente irrelevante. Tal conduta seria relevante apenas e tão-somente se os 

arrendatários houvessem, de alguma forma, deduzido pretensão indenizatória decorrente 

desse não-cumprimento dos arrendantes. Lembre-se: ao se falar em mitigação de danos 

tem-se uma matéria de defesa (exceção) por meio da qual o devedor a quem o 

inadimplemento (e os consequentes danos) é imputável alega que a omissão indevida do 

credor, como fato que obsta, parcialmente, o seu direito ao recebimento de indenização. 

Assim a matéria vem tratada, por exemplo, no art. 77 da Convenção de Viena de 1980986. 

                                             
984 Lembre-se: ao decidir mitigar, o credor ainda não sabe, via de regra, o montante final dos danos nem a 
parcela que, por conta da incidência da teoria da mitigação de danos, pode ser-lhe afinal imputada. Da mesma 
forma, não se sabe se qualquer eventual demanda indenizatória terá sucesso, seja juridicamente, mediante a 
obtenção de decisão final favorável reconhecendo integralmente o crédito pretendido, seja em termos 
práticos, logrando a integral satisfação, pelo devedor, do crédito eventualmente reconhecido pelo Poder 
Judiciário, devidamente acrescido de correção monetária, juros e honorários advocatícios. Por isso, sua 
conduta acaba por necessariamente gerir os interesses de ambos, não apenas os do devedor inadimplente. 
985 Mais uma vez, incide o art. 396, do Código Civil: " Art. 396. Não havendo fato ou omissão imputável ao 
devedor, não incorre este em mora.". 
986 "Art. 77. A parte que invocar o inadimplemento do contrato deverá tomar as medidas que forem razoáveis, 
de acordo com as circunstâncias, para diminuir os prejuízos resultantes do descumprimento, inc1uídos os 
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Por isso, não se tratando, na demanda, de pretensão indenizatória deduzida pelos réus 

arrendatários, a mitigação de danos constitui matéria estranha à lide como definida no 

próprio julgado, sendo de evitar-se o seu uso indiscriminado, para evitar confusões, mau 

uso e, principalmente, a sua banalização. 

 

  Em terceiro lugar, a circunstância de a obrigação prevista na cláusula 10ª 

(retirada, pelos arrendantes, de árvores localizadas na área arrendada) não conter um prazo 

determinado não beneficiaria os réus arrendatários nem serviria para lhes atribuir qualquer 

segurança de que, não agindo para mitigar os efeitos dessa falta, teriam algum respaldo 

para posteriormente transferir os eventuais ônus de sua inércia aos arrendantes. Pelo 

contrário: a ausência de um termo final apenas tornou mais insegura a situação, como, 

aliás, reconhecido pelo próprio magistrado sentenciante. 

 

  Deixa-se, ainda, registrado que, nos termos em que colocada a questão no 

julgado sob análise, existe o risco de uma interpretação da mitigação de danos que leve a 

transferir o ônus da obrigação do devedor para o credor, até mesmo em razão do receio que 

interpretações ampliativas pela doutrina e pela jurisprudência venham a gerar. Ocorre que 

tal efeito afigura-se deletério, uma vez que, na fonte do problema posto em qualquer 

disputa, existe um inadimplemento imputável ao devedor, do qual o credor, omisso ou não, 

foi vítima987. 

 

  Uma análise atenta revela que, in casu, reconheceu-se não estar a obrigação 

em questão - aquela prevista na cláusula 10ª do contrato - sequer vencida e que os 

obrigados - os autores arrendantes - estariam agindo para o seu cumprimento. Nestes 

termos, até mesmo cogitar-se da necessidade de os credores da obrigação - os devedores 

arrendatários - agirem para mitigar supostos danos afigura-se descabido. Ora, se não há 

inadimplemento e se não existe nem mesmo a expectativa de mora como definida pelo 

                                                                                                                                       
lucros cessantes. Caso não adote estas medidas, a outra parte poderá pedir redução na indenização das perdas 
e danos, no montante da perda que deveria ter sido mitigada." 
987 Naturalmente, se bem a determinação da responsabilidade contratual - existência ou não do 
inadimplemento - escape à discussão sobre a mitigação de danos, a mitigação de danos sucede 
necessariamente à discussão em que estabelecida a responsabilidade de uma das partes - e, ainda, a omissão 
da contraparte, a atuação mitigadora da contraparte, com geração de despesas indenizáveis ou, ainda, a 
atuação mitigadora desarrazoada da contraparte. 
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Código Civil988, exigir qualquer conduta do credor equivale a colocá-lo na posição de 

verdadeiro devedor, onerando-o indevidamente. 

 

  Enfim, deve-se destacar uma vez mais que a decisão em questão não foi 

objeto de análise sob o ponto de vista da justiça do caso concreto ou do acerto do resultado 

final atingido. Como destacado no próprio texto da sentença, a questão da mitigação de 

danos foi tratada de forma subsidiária989, tendo sido invocada apenas com a intenção de 

reforço de argumentação, não tendo alterado o resultado final. De fato, tudo indica que, 

retirada essa questão, a decisão atingida seria a mesma, articulada em sólidos, cultos e bem 

lançados fundamentos, cuja análise meritória aqui descabe realizar. Contudo, 

especificamente quanto à mitigação de danos, tem-se que a invocação não se mostrou 

adequada, tanto do ponto de vista substancial, quanto estrutural, levantando um alerta 

sobre os riscos do agigantamento do uso da teoria e da sua banalização, que devem ser 

evitados a todo custo. 

 

5.3. DEMORA DO CREDOR 

 

  Ao apreciar o Recurso Especial n. 758.818-PR990, o Superior Tribunal de 

Justiça proferiu um dos julgados que mais ecoa no restante dos arestos sobre mitigação de 

                                             
988 "Art. 394. Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser 
recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer." 
989 TARTUCE, Flávio. Op. cit., p. 61. 
990 "DIREITO CIVIL. CONTRATOS. BOA-FÉ OBJETIVA. STANDARD ÉTICO-JURÍDICO. 
OBSERVÂNCIA PELAS PARTES CONTRATANTES. DEVERES ANEXOS. DUTY TO MITIGATE THE 
LOSS. DEVER DE MITIGAR O PRÓPRIO PREJUÍZO. INÉRCIA DO CREDOR. AGRAVAMENTO DO 
DANO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO IMPROVIDO. 
1. Boa-fé objetiva. Standard ético-jurídico. Observância pelos contratantes em todas as fases. Condutas 
pautadas pela probidade, cooperação e lealdade. 
2. Relações obrigacionais. Atuação das partes. Preservação dos direitos dos contratantes na consecução dos 
fins. Impossibilidade de violação aos preceitos éticos insertos no ordenamento jurídico. 
3. Preceito decorrente da boa-fé objetiva. Duty to mitigate the loss: o dever de mitigar o próprio prejuízo. Os 
contratantes devem tomar as medidas necessárias e possíveis para que o dano não seja agravado. A parte a 
que a perda aproveita não pode permanecer deliberadamente inerte diante do dano. Agravamento do prejuízo, 
em razão da inércia do credor.  Infringência aos deveres de cooperação e lealdade. 
4. Lição da doutrinadora Véra Maria Jacob de Fradera. Descuido com o dever de mitigar o prejuízo sofrido. 
O fato de ter deixado o devedor na posse do imóvel por quase 7 (sete) anos, sem que este cumprisse com o 
seu dever contratual (pagamento das prestações relativas ao contrato de compra e venda), evidencia a 
ausência de zelo com o patrimônio do credor, com o consequente agravamento significativo das perdas, uma 
vez que a realização mais célere dos atos de defesa possessória diminuiriam a extensão do dano. 
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danos e, nesse sentido, avulta como verdadeiro precedente formador da jurisprudência 

pátria, decorrente de demora do credor na adoção de medidas visando à concretização de 

seus direitos decorrentes do inadimplemento de compromisso de compra e venda de 

imóvel e do respectivo crescimento dos danos imputados ao devedor inadimplente. 

 

  O compromissário-comprador inadimpliu suas obrigações contratuais, 

deixando de efetuar o pagamento das parcelas devidas no ano de 1994. Já no ano de 1998, 

as partes trocaram as últimas notificações a respeito do tema. Segundo o relato do 

promitente-vendedor, autor da demanda, o compromissário-comprador teria abandonado o 

imóvel objeto da disputa em 2001, cerca de um ano antes do ajuizamento da demanda 

visando à resolução do compromisso de compra e venda, com reintegração de posse e 

condenação do compromissário-comprador ao pagamento do montante equivalente ao uso 

do imóvel por todo o período. 

 

  Nas instâncias ordinárias, o Tribunal de Justiça do Paraná julgou procedente 

a demanda, acolhendo a pretensão de resolução do contrato e a reintegração do promitente-

vendedor à posse do imóvel. Contudo, acolheu apenas parcialmente a pretensão 

indenizatória. Considerou que "Se [o promitente-vendedor] fosse diligente e ajuizasse a 

demanda prontamente, por certo teria recuperado a posse do imóvel bem antes, e nessa 

medida, a despeito também da atitude do recorrido, ela concorreu para a não fruição da 

unidade por mais tempo. E isso influi decisivamente na determinação da indenização."991 

Em razão disso, o Tribunal a quo considerou "a demanda como proposta em 16 de outubro 

de 2001, por ficção, situando-se, portanto, o termo ad quem da indenização em 10 de 

fevereiro de 2003 (o que corresponde ao tempo transcorrido entre o ajuizamento da 

demanda e o cumprimento do mandado de reintegração de posse, 15 meses e 25 dias)."992 

 

                                                                                                                                       
5. Violação ao princípio da boa-fé objetiva. Caracterização de inadimplemento contratual a justificar a 
penalidade imposta pela Corte originária (exclusão de um ano de ressarcimento). 
6. Recurso improvido." 
(REsp 758.518/PR, Rel. Des. Convocado Vasco Della Giustina, 3ª Turma, j. 17.6.2010, REPDJe 1.7.2010, 
DJe 28.6.2010) 
991 Transcrição do voto vencedor da apelação contida no próprio acórdão do REsp 758.518/PR, Rel. Des. 
Convocado Vasco Della Giustina, 3ª Turma, j. 17.6.2010, REPDJe 1.7.2010, DJe 28.6.2010. 
992 Transcrição do voto vencedor da apelação contida no próprio acórdão do REsp 758.518/PR, Rel. Des. 
Convocado Vasco Della Giustina, 3ª Turma, j. 17.6.2010, REPDJe 1.7.2010, DJe 28.6.2010. 
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  O órgão fracionário do Superior Tribunal de Justiça manteve integralmente 

a posição firmada na Corte Estadual, forte na incidência da boa-fé objetiva como 

fundamento da axiologia contemporânea do direito privado, em contraste à axiologoa 

clássica, corolário de uma "nova ordem constitucional, em que o princípio da dignidade 

humana ganha contornos de norma irradiadora e delimitadora de direitos"993. Em razão 

disso, reconheceu-se que "as partes contratantes da obrigação devem tomar as medidas 

necessárias e possíveis para que o dano não seja agravado"994, muito embora atribua-se, 

no aresto, a caracterização de dever de cooperação e lealdade ao preceito que guia a 

incidência da mitigação de danos na ordem jurídica pátria995. 

 

  Talvez até mesmo em razão da caracterização da não mitigação de danos 

pelo credor como violação de um dever anexo à obrigação, decorrente da boa-fé objetiva, o 

Tribunal a quo acabou forçado a recorrer a uma ficção jurídica − como dito, o termo 

consta do próprio aresto − para o fim de fazer incidir a função limitadora da indenização 

devida ao credor, eficácia primordial da situação jurídica decorrente da não mitigação de 

danos pelo credor. Como ressaltado ao longo deste trabalho996, o credor omisso que 

pretende, como no caso em questão, o recebimento de indenização inclusive pelos danos 

evitáveis, abusa do direito que lhe assiste, cometendo ato lícito complexo, de natureza 

objetiva e eficácia caducificante. Não se trata de ficção jurídica, mas de pura e simples 

incidência da eficácia caducificante atribuída pela ordem jurídica à prática do ilícito em 

questão, o que torna impertinente, por desnecessário, o recurso a uma ficção, cuja 

utilização atribui à decisão uma aparência de arbitrariedade e de falta de rigor. 

 

  O credor foi considerado omisso, tendo o Superior Tribunal de Justiça 

considerado que teria ele, credor, falhado em sua esperada conduta mitigadora, eis que, 

entre 1994, quando teve início o inadimplemento pelo devedor, e 2002, quando ajuizada a 

                                             
993 REsp 758.518/PR, Rel. Des. Convocado Vasco Della Giustina, 3ª Turma, j. 17.6.2010, REPDJe 1.7.2010, 
DJe 28.6.2010, voto do relator. 
994 REsp 758.518/PR, Rel. Des. Convocado Vasco Della Giustina, 3ª Turma, j. 17.6.2010, REPDJe 1.7.2010, 
DJe 28.6.2010, voto do relator. 
995 "Desse modo, a parte a que a perda aproveita não pode permanecer deliberadamente inerte diante do dano, 
pois a sua inércia imporá gravame desnecessário e evitável ao patrimônio da outra, circunstância que infringe 
os deveres de cooperação e lealdade." (REsp 758.518/PR, Rel. Des. Convocado Vasco Della Giustina, 3ª 
Turma, j. 17.6.2010, REPDJe 1.7.2010, DJe 28.6.2010, voto do relator). 
996 Especificamente item 3.3, item 3.3.1 e item 4.1, acima. 
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demanda, não teria adotado medidas eficazes para fazer valer o seu direito e, assim, mitigar 

os danos decorrentes do descumprimento. Entende-se, contudo, que o período não pode ser 

analisado de forma monolítica. Isto porque, entre 1994 e 2001, o devedor inadimplente 

permaneceu deliberadamente na posse do imóvel, a despeito de ter sido cientificado pelo 

credor acerca do não pagamento das prestações devidas (por meio de notificação que, a 

rigor, seria até mesmo desnecessária, por incidência do disposto no art. 397 do Código 

Civil997).  

 

  Torna-se evidente, então, em primeiro lugar, que nesse período − entre 1994 

e 2001 − não só o devedor descumpriu as obrigações contratuais que assumiu para com o 

credor, como também sequer se preocupou em mitigar os danos decorrentes de tal 

descumprimento, danos esses que a sua conduta fez crescer dia a dia, por meio de uma 

continuidade material e deliberada, denotadora de clara ausência de diligência para com os 

interesses próprios e do credor. Em segundo lugar e como decorrência dessa circunstância, 

salta aos olhos que o devedor estava em condições muito mais favoráveis do que o credor 

para adotar a medida mais elementar de mitigação dos danos decorrentes de seu próprio 

inadimplemento: abandonar o imóvel. Bastava-lhe deixar o imóvel, permitindo ao credor 

proprietário retomar a sua posse para, então, seguir o curso regular de seus negócios. Já ao 

credor tocaria movimentar a máquina do Judiciário, medida essa sabidamente custosa, 

demorada e de êxito sempre incerto, independentemente da força dos argumentos que 

suportem a pretensão deduzida, para só então obter a mesma finalidade. Não por acaso 

diversos precedentes estrangeiros invocados indicam que, mesmo quando incidente o 

chamado duty to mitigate, não se pode esperar do credor que se lance em disputas 

judiciais998. A comparação torna evidente a posição mais favorável do devedor para levar a 

efeito a mitigação dos danos decorrentes da situação de inadimplemento nesse período 

compreendido entre 1994 e 2001, durante o qual, portanto, acaba por se tornar irrelevante a 

ausência de atuação mitigadora por parte do credor. 

 

                                             
997 "Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em 
mora o devedor." 
998 Vide item 4.2.5, acima. 
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  Já com relação ao período compreendido entre o momento seguinte ao 

abandono, pelo réu devedor, do imóvel objeto do contrato inadimplido (em 2001) e o 

ajuizamento da demanda pelo credor (em 2002), a situação adquire outros contornos. Isso 

porque, nesse interregno, abandonado o imóvel, bastava ao autor a mera retomada da sua 

posse, medida passível de adoção por desforço próprio, para o fim de ver mitigados os 

danos decorrentes do impedimento à fruição do bem. É bem de ver que não seria sequer 

possível ao réu devedor adotar medida semelhante de mitigação em lugar do credor, eis 

que não poderia imitir-se na posse do imóvel em nome do credor contra a vontade deste. 

Por isso, a necessidade e o cabimento da mitigação de danos pelo credor nesse período são 

incontestes. A demora, então, poderia, em princípio, ser considerada relevante para o fim 

de caracterizar a falha do credor em adotar medidas razoáveis para mitigação dos danos 

decorrentes do inadimplemento imputável ao devedor. 

 

  Vale destacar, ainda, com relação a tal julgado, a correta posição adotada 

pela Corte Superior, ao enfrentar o argumento articulado pelo promitente-vendedor, no 

sentido de que teria agido de boa-fé e faria jus à remuneração integral pretendida, pois o 

ajuizamento da demanda ocorreu dentro do prazo prescricional aplicável. A esse respeito, 

corretamente afirmou-se no acórdão que "o não exercício do direito de modo ágil, fere o 

preceito ético de não impor perdas desnecessárias nas relações contratuais" 999. Tal 

argumento encontra-se escorado numa visão puramente estrutural e estática do 

ordenamento jurídico, em descompasso com a concepção funcional e dinâmica exigida 

pela ordem constitucional, concretizada no Código Civil1000. Ademais, não se pode deixar 

de identificar que a pretensão do promitente-vendedor foi admitida, tanto que julgada a 

demanda parcialmente procedente. Portanto, no que tange à prescrição, o fato de o 

promitente-vendedor haver respeitado o prazo aplicável garantiu que sua pretensão fosse 

acolhida. Não é, contudo, suficiente para garantir a valorização positiva e integral de sua 

pretensão indenizatória, cujo filtro é distinto e obedece a critérios também distintos. 

 

                                             
999 "Desse modo, a parte a que a perda aproveita não pode permanecer deliberadamente inerte diante do dano, 
pois a sua inércia imporá gravame desnecessário e evitável ao patrimônio da outra, circunstância que infringe 
os deveres de cooperação e lealdade." (REsp 758.518/PR, Rel. Des. Convocado Vasco Della Giustina, 3ª 
Turma, j. 17.6.2010, REPDJe 1.7.2010, DJe 28.6.2010, voto do relator). 
1000 Vide, a respeito, item 1.2 e item 1.4, acima. 



350 
 

 

  O Superior Tribunal de Justiça também teve a oportunidade de invocar a 

questão da mitigação de danos, por meio de precedente oriundo de sua 3ª turma 

julgadora1001, embora em contexto distinto. De fato, fê-lo ao apreciar recurso especial 

interposto por mutuário cujo imóvel, que é objeto de contrato de financiamento com 

garantia fiduciária, foi submetido a leilão extrajudicial com base na Lei n. 9.514/97. Em 

síntese, tendo deixado de efetuar pagamentos referentes ao aludido financiamento, o 

mutuário ensejou a excussão da garantia, o que se deu por meio de leilão extrajudicial. A 

instituição financeira responsável pretendeu a incidência de taxa de ocupação, o que 

obteve, em segundo grau, relativo ao período desde a consolidação da propriedade em seu 

favor. A decisão em apelação foi proferida pelo C. Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 

 

  Foi, então, interposto recurso especial, sob o fundamento de violação ao art. 

37-A, da Lei n. 9.514/97, pelo qual, segundo alegado, a taxa de ocupação só poderia incidir 

após a data da alienação do imóvel em leilão. Essa tese acabou sendo acolhida pelo C. 

Superior Tribunal de Justiça, "para protrair o termo a quo da taxa de ocupação até à data 

da extinção compulsória da dívida, na forma do art. 27, §5º, da Lei n. 9.514/97"1002. Nada 

obstante a solução com base nos normativos aplicáveis fosse suficiente, a Corte Superior 

efetuou um comentário quase a título de obiter dicta, segundo o qual o art. 27, da Lei n. 
                                             
1001 "RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SFH. 
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TAXA DE OCUPAÇÃO. INCIDÊNCIA ANTES D A ALIENAÇÃO 
EXTRAJUDICIAL DO IMÓVEL. DESCABIMENTO. ART. 37-A DA LEI 9.514/97. DISTINÇÃO ENTRE 
PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA E PROPRIEDADE PLENA. 'DUTY TO MITIGATE THE LOSS'. 
HIPÓTESE DE LEILÃO FRUSTRADO. 
1. Controvérsia acerca da incidência de taxa de ocupação no período anterior ao leilão extrajudicial de imóvel 
ocupado por mutuário inadimplente. 
2. Previsão expressa no art. 37-A da Lei 9.514/97 de que a taxa de ocupação somente começa a incidir depois 
da alienação do imóvel. 
3. Distinção entre propriedade fiduciária e propriedade plena. 
4. Afetação da propriedade fiduciária ao propósito de garantia, não dispondo o credor fiduciário do 'jus 
fruendi', enquanto não realizada a garantia. 
5. Dever da instituição financeira de promover o leilão extrajudicial no prazo de 30 (trinta) dias da 
consolidação da propriedade (cf. art. 27 da Lei 9.514/97), com o objetivo de evitar o crescimento acentuado 
da dívida. 
6. Dever de mitigação das perdas do devedor (mutuário), atendendo aos deveres impostos pelo princípio da 
boa-fé objetiva ('duty to mitigate the loss'). 
7. Extinção compulsória da dívida na hipótese de leilão frustrado (cf. art. 27, § 5º, da Lei 9.514/97). 
8. Incidência da taxa de ocupação somente após a extinção da dívida. 
Julgado específico da Quarta Turma. 
9. Recurso Especial provido, em parte." 
(REsp 1.401.233-RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 17.11.2015, DJe 26.11.2015) 
1002 REsp 1.401.233-RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 17.11.2015, DJe 26.11.2015, 
voto do relator. 
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9.514/97, ao estabelecer um prazo de 30 (trinta) dias para o credor promover a alienação 

extrajudicial do imóvel cuja propriedade vier a consolidar, estaria baseado num 

"fundamento de boa-fé objetiva, especificamente concretizada no preceito 'duty to mitigate 

the loss'"1003. Segundo o Ministro Relator, esse expediente evitaria a demora da instituição 

financeira em adotar as medidas necessárias para alienação do imóvel, após a consolidação 

da propriedade, oportunizando o aumento da dívida, pelo acúmulo dos encargos 

moratórios. Se bem que o dispositivo legal ora invocado possa ter pontos em comum com a 

mitigação de danos, fato é que são instrumentos distintos, um bastante específico, o outro 

dotado de espectro mais amplo, inclusive devido ao fato de manifestar-se mediante abuso 

do direito, tipo legal de textura legal abstrata, concebido para uma atuação tópica e 

casuística, por isso capaz de ser aplicado a uma ampla gama de situações e um núcleo mais 

ou menos variados de casos concretos. 

 

  Apreciando hipótese em que a demora do titular do direito foi considerada 

juridicamente relevante, o Tribunal de Justiça entendeu por aplicar a teoria da mitigação de 

danos para o fim de limitar os remédios aplicáveis por parte da empresa pública de 

saneamento básico do Estado de São Paulo para reaver quantia que lhe seria devida a título 

de fornecimento de água1004. O julgado merece alguns comentários específicos. 

 

  Duas pessoas celebraram contrato de locação de imóvel, por meio do qual 

foi atribuída ao então locatário a responsabilidade pelo pagamento de contas de água, luz e 

despesas condominiais. Entre 16.2.1994 e 16.9.2000, o locatário deixou de efetuar o 

pagamento das contas relativas ao fornecimento de água do imóvel. Em 1.8.2002, o 
                                             
1003 REsp 1.401.233-RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 17.11.2015, DJe 26.11.2015, 
voto do relator. 
1004 "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS − ABASTECIMENTO DE ÁGUA − IMÓVEL LOCADO − 
OBRIGAÇÃO PROPTER REM - SOLIDARIEDADE RECONHECIMENTO − A proprietária do imóvel 
locado é responsável pelo adimplemento da dívida relativas ao consumo de água, por se tratar de obrigação 
propter rem e de responsabilidade solidária por força do 2°, do artigo 19 do Decreto Estadual n. 41.446/96. 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS − ABASTECIMENTO DE ÁGUA − IMÓVEL LOCADO − DEMORA DO 
CREDOR NA COBRANÇA E APLICAÇÃO DAS SANÇÕES LEGAIS (INTERRUPÇÃO DO 
ABASTECIMENTO) − TEORIA DO "DUTY TO MITIGATE DE LOSS" − APLICABILIDADE − É 
cabível a aplicação da Teoria do 'duty to mitigate de loss' para reconhecer o abuso do direito de cobrança da 
dívida em relação à proprietária do imóvel locado e de interrupção do abastecimento de água, quando a 
concessionária do serviço essencial deixa de tomar as medidas capazes de evitar o agravamento do próprio 
prejuízo." 
(TJSP, 31ª Câmara de Direito Privado, Apelação com revisão n. 978.450-0/0, Rel. Des. Willian Campos, j. 
19/12/2006). 
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locatário e a SABESP celebraram termo por meio do qual a dívida foi parcelada. Do termo 

não constou o proprietário, sequer como anuente, havendo, contudo, breves referências no 

acórdão à ciência do proprietário quanto à existência de pendências nesse tocante (embora 

sem maiores especificações ou minúcias). Passados mais de dez anos, estando o imóvel 

locado a terceiro, a SABESP promoveu o corte do abastecimento, como forma de obter a 

satisfação da dívida de forma mais célere. 

 

  Discutiu-se, nos autos, a legitimidade da conduta da SABESP, 

considerando, de um lado, o caráter real (propter rem) da obrigação de pagamento das 

despesas de fornecimento de água para unidade imobiliária e, de outro, a excessiva demora 

da SABESP na adoção de medidas visando à cobrança do aludido crédito de quem 

efetivamente usufruiu do serviço público essencial prestado, ou seja, o locatário do imóvel 

à época do fornecimento. Em síntese, o Tribunal de Justiça de São Paulo considerou ter 

havido uma demora excessiva por parte da SABESP. Invocando a teoria da mitigação de 

danos, entendeu-se não ter a SABESP agido com razoabilidade e que, em razão disso, teria 

perdido o direito à suspensão do fornecimento de água para o imóvel em questão, bem 

como o direito de cobrar a dívida da proprietária do dito imóvel, embora resguardasse 

integralmente o direito de cobrá-la do signatário do instrumento de parcelamento, ex-

locatário da tantas vezes citada propriedade. 

 

  Interessante notar que, no caso em questão, o Des. Willian Campos, do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, responsável pelo voto condutor, louvou-se na origem 

constitucional da boa-fé objetiva, que encontrou na cláusula geral da tutela da pessoa 

humana, a quem atribuiu a função de sustentação do atual Código Civil1005. Afirma, ainda, 

a aplicabilidade do art. 187 do Código Civil1006, por exercício de direito contrário à boa-fé 

objetiva, "pelo desleixo da concessionária em mitigar os prejuízos da proprietária do 

imóvel, com a interrupção do fornecimento de água e ingresso tão logo seja possível da 

                                             
1005 TJSP, 31ª Câmara de Direito Privado, Apelação com revisão n. 978.450-0/0, Rel. Des. Willian Campos, j. 
19.12.2006, p. 5 do acórdão. 
1006 TJSP, 31ª Câmara de Direito Privado, Apelação com revisão n. 978.450-0/0, Rel. Des. Willian Campos, j. 
19.12.2006, p. 6 do acórdão. 
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competente ação de cobrança, não permitindo que a dívida assumisse o valor vultoso de 

R$24.000,00"1007. 

 

  O aresto apresenta um aspecto extremamente positivo, qual seja, o de 

romper a associação automática entre ato ilícito (abusivo) e responsabilidade civil. Após 

reconhecer que a SABESP praticou ato abusivo, a Corte paulista entendeu cabível "a 

restrição do exercício dos direitos subjetivos, inclusive de satisfação da dívida que 

somente pode ser cobrada em relação ao inquilino, mesmo porque somente ele firmou o 

termo de confissão de dívida..." 1008. Pôs-se em operação, então, a eficácia caducificante do 

ilícito, de modo a restringir as condutas passíveis de serem adotadas pela empresa pública 

em questão. 

 

  Cabe observar que a mitigação de danos, como visto, opera mediante o 

efeito caducificante do ato ilícito complexo de natureza objetiva praticado pelo credor que 

se omite e, posteriormente, pretende o recebimento de indenização incluindo danos 

evitáveis. Atua, então, para o fim de fazer decair, ainda que parcialmente, a pretensão 

indenizatória. Contudo, no caso do precedente em questão, não houve a limitação da 

indenização, por meio da técnica caducificante. Verificou-se a restrição de outros 

remédios, como é típico da aplicação de institutos como suppressio e surrectio - o direito 

de suspender o abastecimento de água como meio de cobrança coativa e o direito de 

cobrança em face da proprietária -, não assim a caducidade parcial da pretensão 

indenizatória, como deve ocorrer quando da aplicação da teoria da mitigação de danos. 

 

  Por outro lado, da leitura do acórdão pode-se perceber a referência a 

elementos que poderiam indicar que a proprietária do imóvel, cuja responsabilidade 

solidária pelo pagamento das contas de água está previsto no art. 19, §2º, do Decreto 

Estadual n. 41.446/961009, estava ciente da existência de pendências entre a SABESP e o 

                                             
1007 TJSP, 31ª Câmara de Direito Privado, Apelação com revisão n. 978.450-0/0, Rel. Des. Willian Campos, j. 
19.12.2006, p. 6 do acórdão. 
1008 TJSP, 31ª Câmara de Direito Privado, Apelação com revisão n. 978.450-0/0, Rel. Des. Willian Campos, j. 
19.12.2006, p. 6 do acórdão. 
1009 "Artigo 19 - A falta de pagamento de uma fatura/conta até a data do vencimento facultará à SABESP 
suspender o fornecimento de água, sem prejuízo da cobrança do montante dos débitos. 
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então locatário. É o que se pode colher de trecho do voto condutor1010. Não é possível, pela 

leitura do acórdão, depreender exatamente quando teria ocorrido a ciência. Contudo, caso 

tenha ocorrido muito tempo antes da suspensão do fornecimento, surgiria uma dificuldade 

para a aplicação da mitigação de danos, uma vez que a própria devedora solidária também 

teria demonstrado ausência de diligência, mormente pela possibilidade de exigir do então 

locatário a comprovação de quitação das obrigações assumidas contratualmente, mas pelas 

quais, legalmente, seguia como responsável, tal como ocorre com as despesas decorrentes 

do fornecimento de luz, ora sob exame. 

 

  Ainda no âmbito do Tribunal de Justiça de São Paulo, há um acórdão no 

qual a mitigação foi invocada para o fim de reduzir o valor de verbas devidas em razão de 

inadimplemento contratual1011. Trata-se de resolução de contrato de fornecimento de 

combustível e de mútuo, celebrados entre distribuidor e auto posto. Segundo o distribuidor, 

a resolução teria sido motivada pelo descumprimento, pelo auto posto, da obrigação de 

aquisição de montantes mínimos, bem como da cláusula de exclusividade no fornecimento, 

assim como pelo inadimplemento de parcelas estabelecidas no contrato de mútuo. Já para o 

auto posto, a resolução teria sido motivada pela abusividade de cláusulas inseridas em 

ambos os contratos, tais como a cláusula de montante mínimo mensal de aquisição do 

contrato de fornecimento e a cláusula de juros do contrato de mútuo. 

 

                                                                                                                                       
§ 1.° - O prosseguimento da inadimplência, referida no "caput" deste artigo, no prazo máximo a 2 (dois) 
faturamentos, poderá implicar na supressão da ligação, sem prejuízo da cobrança dos débitos pendentes. 
§ 2° - É de responsabilidade solidária do proprietário do imóvel, o ressarcimento de débitos de faturas/contas 
não quitadas por eventual usuário ocupante do mesmo." 
1010 "Nesse acordo não houve a anuência da proprietária, nem a preocupação de cientificá-la. Com efeito, a 
declaração de fls. 58 é anterior ao referido acordo, datada de 4 de maio de 2000 e, portanto, sem vínculo 
jurídico com a referida transação. 
Quanto ao instrumento de anuência de fls. 59 que, aliás, é também anterior ao acordo de 2002, não há 
referência aos meses de atraso, valor da dívida, prazo de pagamento, etc. Logo, não se pode reconhecer que a 
proprietária teve plena ciência do parcelamento, muito menos sobre o vultoso valor da dívida."(TJSP, 31ª 
Câmara de Direito Privado, Apelação com revisão n. 978.450-0/0, Rel. Des. Willian Campos, j. 19.12.2006, 
p. 5 do acórdão). 
1011 "POSTO DE GASOLINA − Fornecimento de combustível e comodato de equipamentos − Ação de 
rescisão contratual cumulada com indenização e reintegração de posse − Descumprimento contratual pelos 
réus caracterizado − Alegação de existência de contrato de mútuo com estipulação abusiva de juros − 
Irrelevância − Reintegração na posse dos equipamentos − Admissibilidade − Redução do valor da multa, 
porém, que se impõe − Recurso provido em parte, por maioria."  
(TJSP, 16ª Câmara de Direito Privado, Apelação n. 1.170.013-1, Relator Designado Des. Cândido Alem, j. 
3.7.2007) 
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  A Corte paulista entendeu configurado o inadimplemento imputável ao 

distribuidor, pelos descumprimentos acima descritos. Contudo, por maioria, entendeu 

também cabível a redução da multa cominatória de origem contratual decorrente do 

inadimplemento e da cláusula penal incidentes, em razão da demora do fornecedor em 

tomar medidas em suporte de seus direitos1012. Louvou-se o Desembargador designado 

para lavratura do acórdão em extensa doutrina, demonstrando erudição e conhecimento da 

matéria, versando sobre os fundamentos teóricos da mitigação de danos e de figuras 

parcelares do abuso do direito, como o venire contra factum propium, suppressio e 

surrectio1013. 

 

  A falha do distribuidor no que tange às exigências da mitigação de danos 

consistiria, no entender do Tribunal, na demora em adotar medidas legais cabíveis uma vez 

verificado o inadimplemento por parte do auto posto. Tal demora teria tornado possível o 

agravamento dos danos decorrentes do inadimplemento e, assim, motivado a incidência da 

eficácia caducificante típica desse tipo de ato ilícito1014. Essa caracterização, contudo, 

destoa daquilo que se deve incentivar como a melhor forma de interpretação da teoria da 

mitigação de danos. Isso porque, no que diz respeito à obrigação de aquisição de montantes 

mínimos de combustível, era perfeitamente possível ao auto posto adotar medidas que 

evitariam a incidência dos mesmos danos que o distribuidor foi acusado de não ter evitado.  

 

                                             
1012 "Respeitado entendimento em sentido diverso, e sem prejuízo do douto posicionamento do Exmo. 
Desembargador Relator quanto à caracterização da culpa dos apelantes pela rescisão do contrato e 
inexistência de abusividade no contrato de mútuo, o que se adota, o presente recurso comporta provimento 
em parte apenas para que o valor da multa seja fixado segundo o critério adotado pelo Código Civil de 1.916, 
no seu art. 924 (art. 413 do Código Civil vigente), de forma proporcional, no período em que o contrato ainda 
estava em vigor." (TJSP, 16ª Câmara de Direito Privado, Apelação n. 1.170.013-1, Relator Designado Des. 
Cândido Alem, j. 3.7.2007, p. 1 do acórdão). 
1013 TJSP, 16ª Câmara de Direito Privado, Apelação n. 1.170.013-1, Relator Designado Des. Cândido Alem, 
j. 3.7.2007, p. 2-6 do acórdão. 
1014 "Verificando eventual descumprimento do contrato pelos apefantes, deveria a distribuidora de 
combustíveis acioná-los imediatamente, não os fazendo acreditar em perdão, desinteresse, não cobrança, não 
esperando, mesmo, o agravamento da situação econômica deles, impedindo-os de reagir, já no meio de uma 
dificuldade ou crise econômica, ante o montante exagerado do aludido débito, pois segundo o art. 422, os 
contratantes são obrigados a guardar assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de 
probidade e boa-fé. 
No caso, a credora se manteve inerte durante quase um ano, ante o descumprimento por parte dos devedores, 
vendo crescer a dificuldade e o prejuízo deste, sem procurar evitar ou, ao menos, minorar tal perda. Perda que 
poderia ter sido evitada, sem maior prejuízo aos mesmos." (TJSP, 16ª Câmara de Direito Privado, Apelação 
n. 1.170.013-1, Relator Designado Des. Cândido Alem, j. 3.7.2007, p. 4 do acórdão). 
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O mesmo vale para o descumprimento do contrato de mútuo. Em se tratando de obrigação 

pecuniária, o devedor possui, em termos jurídicos, que não podem ser confundidos com a 

possibilidade econômica do sujeito passivo, plena possibilidade de adotar medidas visando 

a resguardar seus interesses e mitigar os danos decorrentes de sua conduta faltosa. A esse 

respeito, há doutrina sustentando a falha em mitigar os danos na hipótese em que a 

instituição financeira credora demora injustificadamente para adotar medidas judiciais para 

cobrar a dívida contraída pelo devedor inadimplente. Nestes casos, argumenta-se, a 

instituição financeira credora não faria jus aos acréscimos moratórios incidentes além da 

demora razoável para ajuizamento da demanda, por falha em mitigar os danos decorrentes 

do inadimplemento1015. 

 

  Contudo, não se trata de verdadeira hipótese de mitigação de danos. Isso 

porque, em termos materiais, a prestação faltante poderia ter sido mitigada tanto pelo 

credor quanto pelo devedor. Afinal, não se trata de uma prestação que a instituição 

financeira estaria materialmente em posição mais favorável para levar a cabo. A prestação 

− pagar quantia em dinheiro − poderia perfeitamente ter sido paga pelo devedor, sendo aqui 

irrelevante a questão da insolvência. A posição materialmente mais favorável para 

mitigação consiste em fatores objetivos que viabilizem o cumprimento da obrigação, não 

na (im)possibilidade financeira de fazê-lo. 

 

  Tais circunstâncias afastariam a aplicabilidade da eficácia caducificante da 

mitigação de danos. Isso não quer, contudo, dizer que o resultado prático, no caso 

específico em questão, devesse ser diferente. Se, como ressaltado no próprio acórdão, a 

conduta do distribuidor tiver sido suficiente para levar o auto posto a acreditar que não 

seriam exercidos os mesmos direitos cuja concretização foi impedida pelo Tribunal de 

Justiça de São Paulo, essa crença, fundada em legítima confiança, merece tutela, a qual 

pode perfeitamente ser veiculada por meio da solução dada ao caso em análise. 

 

                                             
1015 "Mesmo argumento vale para os contratos bancários em que há descumprimento. Segundo a nossa 
interpretação, não pode a instituição financeira permanecer inerte, aguardando que, diante da alta taxa de 
juros prevista no instrumento contratual, a dívida atinja montantes astronômicos." (TARTUCE, Flávio. A 
boa-fé objetiva e a mitigação do prejuízo pelo credor. Esboço do tema e primeira abordagem. Disponível em 
<www.flaviotartuce.adv.br/artigos/Tartuce_duty.doc>. Acessado em 5.1.2016, à 1h23.) 
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  A análise de todos esses julgados revela a calorosa acolhida encontrada pela 

mitigação de danos na jurisprudência brasileira e uma certa constância na sua referência à 

boa-fé objetiva e ao intuito limitador da eficácia de pretensões injustas deduzidas por 

credores. Contudo, revela também elevado grau de disparidade de fundamentos e de 

soluções utilizados pelos Tribunais pátrios para julgamento dos casos em que a teoria 

encontrou aplicação. Espera-se que, a bem da coerência, tal disparidade seja reduzida com 

o passar do tempo, o que certamente exigirá o aprofundamento do debate afeto à mitigação 

de danos. 
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CONCLUSÃO 

 

 

 Concluída a exposição, é chegado o tempo de apresentar algumas notas de caráter 

conclusivo. 

 

 O intuito dessas notas não consiste em simplesmente apresentar um resumo de cada 

um dos tópicos versados ao longo do trabalho. Não se vislumbra qualquer utilidade nessa 

tarefa, seja pelo caráter meramente repetitivo de seu resultado, seja, ainda, pelo fato de 

diversos temas terem sido estudados com o único intuito de servirem de apoio para a 

investigação da questão principal que se buscou responder, na esteira daquilo que propôs 

Véra Maria Jacob de Fradera, isto é, "pode o credor ser instado a diminuir o próprio 

prejuízo?"1016 

 

 Em realidade, a resposta a essa questão deve ser negativa: o credor não pode ser 

instado a diminuir o próprio prejuízo, se por instar se entender a capacidade do devedor de 

deduzir pretensão especificamente voltada a esse resultado. Não se trata de um dever 

jurídico no sentido rigoroso e técnico do termo, como a expressão dever de mitigar 

danos1017, tradicionalmente utilizada, poderia fazer crer. Por isso, a pergunta colocada de 

maneira distinta: no Direito Brasileiro, excetuadas as questões relativas à causa 

superveniente de agravamento, o comportamento do credor uma vez verificado o 

inadimplemento imputável ao devedor, é relevante para a conformação final da 

indenização?  

 

 Neste caso, a resposta deve ser positiva. Num ordenamento informado por uma 

pauta axiológica constitucional da qual faz parte o princípio da solidariedade1018 e que 

                                             
1016 Título do artigo anteriormente citado. FRADERA, Véra Maria Jacob de. Pode o credor... Op. cit., p. 109. 
1017 Derivado da expressão "duty to mitigate the loss" cunhada no Direito dos países anglo-americanos e, de 
lá, inclusive pela influência da língua inglesa, para o Direito Internacional, mas censurada em ambas as 
arenas sob o mesmo fundamento, onde também é apenas tolerada em razão de sua consagração pelo uso 
corrente. 
1018 Art. 3º, inc. I, da Constituição Federal. 
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possui como um dos fundamentos de seu Código Civil os princípios da socialidade e da 

eticidade, justificadores das cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da função social do 

contrato, não se pode admitir que a indiferença do comportamento do credor. Não condiz 

com a orientação que, a partir do Texto Constitucional, reina no Direito Privado, o 

comportamento de uma parte do contrato que, apenas por não lhe ser imputável o 

inadimplemento, assiste de braços cruzados o crescimento dos danos daí decorrentes, com 

a certeza de poder recuperá-los do devedor. 

 

 Obtida essa resposta, naturalmente novo questionamento surge: qual o perfil 

dogmático da mitigação de danos, uma vez aceita a sua inserção da ordem jurídica 

brasileira? Pois bem. Demonstrou-se que a mitigação de danos não decorre de uma lacuna 

legislativa, nem constitui um dever na acepção rigorosa do termo ou uma questão de 

causalidade. Conforme se sustenta neste trabalho, manifesta-se a mitigação de danos por 

meio da cláusula geral de vedação ao abuso do direito1019: o credor que, podendo adotar 

medidas razoáveis de mitigação, omite-se para, posteriormente, pleitear o recebimento de 

indenização integral pelos danos decorrentes do inadimplemento de que foi vítima, 

incluindo, aí, os danos evitáveis, abusa do seu direito, praticando ato ilícito de caráter 

complexo, natureza objetiva e eficácia caducificante.  

 

 Caráter complexo, porque seu suporte fático exige uma conjunção de 

circunstâncias, a começar pelo inadimplemento contratual imputável à parte contraparte, 

passando pela omissão do credor e culminando na manifestação de pretensão indenizatória 

abarcando os danos que poderiam ter sido evitados pela adoção de medidas razoáveis à 

disposição do credor. Natureza objetiva, pois possui fundamento no art. 187 do Código 

Civil, instituidor de hipótese de ilicitude objetiva, cujos requisitos excluem o elemento 

psíquico ou a presença de culpa. Eficácia caducificante porque, superada a limitadora 

vinculação entre ato ilícito e responsabilidade civil, constata-se a adequação de tutela 

específica para o fim de limitar a indenização devida, o que se atinge pelo efeito 

caducificante conferido pela função corretiva ou repressiva da boa-fé objetiva, fazendo 

decair parcialmente a pretensão indenizatória deduzida. 

                                             
1019 Da qual o art. 187 do Código Civil representa uma expressão legislativa. 
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 A mitigação de danos, como aqui estudada, exige a existência de um contrato entre 

as partes, bem como a ocorrência de inadimplemento imputável a uma delas, que veio a ser 

chamado, ao longo do texto, simplesmente de devedor. Requer, ainda, que a existência de 

medidas razoáveis passíveis de serem adotadas pelo credor. Não são exigíveis do credor 

atos heroicos, medidas sacrificantes ou esforços extraordinários, da mesma forma que, por 

beneficiar um inadimplente confesso, o expediente não pode servir para transferir o ônus 

do inadimplemento nem para acobertar tentativas de elidir a responsabilidade civil que 

pesa sobre todo aquele que, ao protagonizar evento de inadimplemento, causar dano à 

contraparte. Bem por isso, ao queixar-se da conduta do credor, o devedor deve indicar de 

forma precisa, quais medidas razoáveis poderiam ter sido adotadas, não bastando a mera 

crítica à conduta de fato adotada ou, ainda, a simples alegação da existência de outras mais 

eficazes. Exige-se, sim, que a atuação - ou a omissão - do credor tenha sido desarrazoada. 

 

 Exige-se, ainda, que o credor esteja, ao menos, em posição mais favorável do que o 

devedor para adotá-las. Tal exigência decorre não só do fundamento na eficiência 

econômica que informa a mitigação de danos, mas também da relevância atribuída pela 

própria parte diretamente envolvida aos seus interesses, por influência da diligência para 

consigo próprio, radicada no núcleo da teoria da mitigação de danos. 

 

 Quando, por outro lado, o credor adotar medidas razoáveis de mitigação, as 

despesas suportadas ao fazê-lo integrarão o montante que lhe é devido a título de 

indenização em decorrência do inadimplemento imputável ao devedor. E essa inclusão não 

dependerá do sucesso ou insucesso da medida mitigadora adotada. Dependerá apenas e 

tão-somente da razoabilidade da medida, tendo em vista a necessidade de fomentar a 

atuação mitigadora, porque condizente com a pauta axiológica privilegiada pela 

Constituição Federal e que irradia seus efeitos para todo o Direito Privado. 
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