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RESUMO 

 

Esta dissertação analisa a recepção do duty to mitigate the loss pelo Direito Civil brasileiro. 

Instituto com maior desenvolvimento nos países que adotam o sistema da common law, 

preceitua que a inobservância da mitigação pelo credor em face de um inadimplemento, 

seja evitando ou minimizando o prejuízo, faz com que ele não seja ressarcido do dano 

sofrido, pois referida conduta estava ao seu alcance. O estudo faz a contraposição dos 

conceitos de dever jurídico e ônus, extraindo-se a natureza jurídica do duty to mitigate the 

loss a partir da boa-fé. Posteriormente, são estabelecidos os seus pressupostos de 

existência, o que se convencionou chamar de pressuposto de exigibilidade processual e é 

feito um confronto com demais institutos de Direito Civil que possuem características 

semelhantes ou que podem se relacionar com a norma de mitigação. Parte-se, então, para o 

desenvolvimento do que se chamou de regra de aferição da razoabilidade, como meio de 

padronizar a verificação da medida que se pode considerar razoável para o credor adotar 

diante da incidência do duty to mitigate the loss. Logo após, é feito um levantamento 

jurisprudencial para avaliação da aplicação da norma de mitigação pelos tribunais 

brasileiros. Por fim, é analisada a presença do duty to mitigate the loss na Convenção das 

Nações Unidas sobre Contratos de Compra e Venda Internacional de Mercadorias (CISG) 

e em iniciativas internacionais. 

 

Palavras-chave: duty to mitigate the loss; mitigação; boa-fé; ônus; regra de aferição da 

razoabilidade; CISG. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This dissertation analyzes the reception of the duty to mitigate the loss by the Brazilian 

Civil Law. Institute with further development in countries that adopt the common law 

system, states that the failure of mitigation by the creditor in case of breach, either 

avoiding or minimizing the damage, causes him to not be reimbursed for the damage 

suffered, because that conduct was within his reach. The study contrasts the concepts of 

duty and burden, extracting the legal nature of the duty to mitigate loss from the good faith. 

After, it is established their assumptions of existence, the so-called assumption of 

procedural enforceability and it is made a confrontation with other institutes of civil law 

that have similar characteristics or can relate to the standard mitigation. The next step is the 

development of what was called reasonableness admeasurement rule, as a means to 

standardize the verification of measures that can be considered reasonable for the creditor 

to take on by the incidence of the duty to mitigate loss. Immediately after, a survey is made 

for judicial review of the implementation of mitigation standard by Brazilian courts. 

Finally, it is analyzed the presence of the duty to mitigate the loss in the United Nations 

Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) and international 

initiatives. 

 

Keywords: duty to mitigate the loss; mitigation; good faith; burden; reasonableness 

admeasurement rule; CISG. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Em razão de um inadimplemento, sofrendo o credor um prejuízo que poderia ter 

evitado, deverá mesmo assim ser indenizado pelo devedor? Trata-se da grande questão que 

norteia o instituto que se convencionou chamar de duty to mitigate the loss. Tendo em vista 

o equilíbrio econômico e jurídico das partes, a norma de mitigação tem o condão de 

solucionar o problema do agravamento do prejuízo causado pela inércia ou comportamento 

danoso da própria vítima, a qual deixa de tutelar devidamente o próprio patrimônio para 

que seja ressarcida pela parte inadimplente. 

 De fato, mesmo que pareça à primeira vista um problema singelo e, porventura, de 

fácil solução, o arcabouço jurídico que lhe atribui funcionalidade não o é. De pronto, já não 

é unânime, tanto internamente quanto nos demais países que foram estudados, a natureza 

jurídica do duty to mitigate the loss. Para alguns, trata-se de um dever, enquanto que, para 

outros, trata-se de um ônus. Esta divergência é um dos focos de estudo do Capítulo 2. 

 E não se trata igualmente de um conflito caracterizado pelo total ineditismo. 

Conforme será visto no Capítulo 1, indícios da norma de mitigação já são encontrados 

desde o século XVII nos países que adotam o sistema da common law. Mais do que isto, no 

próprio direito romano são localizados regramentos de situações específicas que muito se 

assemelham ao objeto deste estudo. 

 Ainda assim, a legislação brasileira não trouxe qualquer dispositivo que discipline 

explicitamente a matéria, o que causa perplexidade à doutrina quanto a sua recepção no 

direito pátrio. Mesmo aqueles que consideram o duty to mitigate the loss parte do sistema 

jurídico brasileiro, ainda divergem em relação aos seus fundamentos. Consoante será 

estudado nos Capítulos 2 e 3, são sugeridos o princípio da boa-fé, o abuso de direito, o 

venire contra factum proprium ou a responsabilidade civil como possíveis estruturas para 

introdução da norma de mitigação no Brasil.  

 Para o duty to mitigate the loss também não é unânime a sua aplicabilidade no 

âmbito extracontratual. Através da pesquisa dos trabalhos acadêmicos e jurisprudenciais 

dos países de common law, nota-se que ainda há uma grande resistência de desgarrá-lo do 

direito contratual, embora comece aos poucos ser notada tal tendência. Para o caso 

brasileiro, parece ser necessário tanto o desenvolvimento da mitigação no âmbito 

contratual quanto no extracontratual. Com efeito, os conflitos que surgem diariamente não 



são tão diferentes daqueles dos países que adotam o sistema da common law, mas o seu 

tratamento ainda é deficiente diante das estruturas em que se sustenta. Não se trata, 

portanto, de uma lacuna na legislação brasileira, mas de uma ausência inconcebível de 

arcabouço teórico consistente para a sua devida e correta aplicação. Tudo isto será 

analisado, sem prejuízo daquilo já desenvolvido no Capítulo 1, através dos pressupostos e 

confronto com demais institutos jurídicos nos Capítulos 2 e 3, mostrando que o duty to 

mitigate the loss deve ser aplicado tanto no direito contratual quanto no extracontratual. 

 Mesmo com o estabelecimento da estrutura e dos pressupostos, permanece a dúvida 

acerca de quais medidas o credor deve adotar para evitar ou minimizar o prejuízo. Afinal, 

qual medida é razoável dentro da concepção do duty to mitigate the loss? Para tanto, será 

desenvolvido no Capítulo 4 o que se chamou de regra de aferição da razoabilidade, a qual, 

através de partes e etapas bem definidas, auxilia tanto o credor a verificar como agir diante 

do caso concreto em que há incidência da norma de mitigação quanto o magistrado a 

decidir se o credor agiu corretamente. Além disso, para comprovar a viabilidade da regra, 

são propostos ao final do Capítulo exemplos hipotéticos aplicando-a nas diversas 

combinações fáticas possíveis. 

 Sedimentadas as respostas para os questionamentos propostos, é a seguir realizado 

no Capítulo 5 um levantamento jurisprudencial nos Tribunais brasileiros, para que sejam 

verificadas as aplicações, se corretas ou não, do duty to mitigate the loss nos casos trazidos 

a eles para processamento e julgamento. Demonstrar-se-á a prevalência de decisões 

judiciais que o aplicam incorretamente ou com parcial correção. 

 A norma de mitigação não é exclusiva de tratativas internas, estando presente 

também na Convenção das Nações Unidas sobre Contratos de Compra e Venda 

Internacional de Mercadorias (CISG). Esta dissertação também se ocupa em analisar as 

peculiaridades no Capítulo 6, inclusive através de análise jurisprudencial. 

 Por fim, são vistas no Capítulo 7 as iniciativas internacionais, diplomas e estudos 

voltados para o comércio internacional que não envolvem diretamente o Brasil, mas 

evidenciam a importância do duty to mitigate the loss sobretudo no direito contratual. Em 

muitas situações, quando possível, suas normas são comparadas às da CISG. 

 Assim, sinteticamente, esta dissertação está dividida em três Títulos. O primeiro, 

Referencial Teórico, é composto pelo Capítulo 1, que faz considerações iniciais sobre a 

norma de mitigação e pelo Capítulo 2, que trata de sua natureza jurídica advinda do 



princípio da boa-fé. O Título II, “O duty to mitigate the loss no direito interno” abarca o 

Capítulo 3, que trata da aplicação da norma de mitigação no direito civil brasileiro, o 

Capítulo 4, que desenvolve a regra de aferição da razoabilidade e o Capítulo 5, que realiza 

levantamento jurisprudencial acerca da aplicação do duty to mitigate the loss pelos 

Tribunais brasileiros. O Título III, nomeado “O duty to mitigate the loss no comércio 

internacional” se divide entre o Capítulo 6, que trata exclusivamente da CISG e o Capítulo 

7, que destaca as iniciativas internacionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSÃO 

 

 Verificando a complexidade das relações jurídicas do mundo moderno, é de 

inegável importância a existência de mecanismos no ordenamento jurídico para a resolução 

dos mais diversos conflitos que possam surgir. Inegável, igualmente, que é impossível ser 

realizada a previsão legal de todas as situações, até porque a imaginação do hoje é limitada 

perto das possilidades que o futuro fornecerá. E também se mostra inviável pensar em uma 

legislação extremamente específica, regulamentando os mínimos detalhes concretos do 

direito obrigacional, pois recairia em um volume infindável de normas jurídicas. 

 Neste diapasão é que fica evidente a importância de fórmulas em sistemas abertos, 

os quais podem englobar uma gama de situações concretas, bastando ao aplicador a 

regulamentação do caso dentro das balizas previamente estabelecidas. Ao mesmo tempo 

em que inibe a ausência total de normas sobre determinado aspecto da relação jurídica em 

apreço, também evita a proliferação intensa e indesejável de regras. 

 Por isso que, pela análise da incorporação do duty to mitigate the loss no direito 

civil brasileiro por este estudo, verificou-se a sua compatibilidade com os ditames do 

princípio da boa-fé. Ao estabelecer a observância de uma regra de comportamento leal, 

probo e honesto na sua concepção objetiva, a boa-fé dedica múltiplas funções para 

coordenar a relação entre as partes. Dentre suas funções, destaca-se a função delimitadora 

de direito subjetivos, na qual se pode extrair a norma de mitigação.  

 O exercício irregular do direito por alguém, ainda que somente repercuta 

prejudicialmente no próprio patrimônio, também é obstado pela boa-fé, tendo em vista que 

é conduta que falta com a lealdade, confiança e cooperação necessárias em uma relação 

jurídica, seja ela contratual ou extracontratual. A norma de mitigação, extraída dessa 

função limitadora, tem por objeto a vedação ao credor de exigir e receber indenização por 

danos que por ele poderiam ser evitados pela adoção de esforços razoáveis.  

 Também, entendendo o abuso de direito como um dos desdobramentos da função 

delimitadora de direitos subjetivos do princípio da boa-fé, o artigo 187 faz-se presente na 

Parte Geral do Código Civil. Assim, o dispositivo, como cláusula geral que é, serve de 

porta para a entrada da boa-fé na ordem civil em seu aspecto extracontratual. Não seria o 

ideal em função da sua redação deficiente – assim como ocorre com os artigos 113 e 422 



do Código Civil –, mas fundamentalmente atrela o exercício de direitos à observância da 

boa-fé, com todas as suas funções. 

 O abuso de direito se apresenta como uma ramificação do princípio da boa-fé, já 

que esta serve de parâmetro para o reconhecimento de um exercício que extrapola os 

limites subjacentes. As demais estruturas presentes no artigo 187 do Código Civil, bons 

costumes e fins sociais e econômicos, não são aptos a vedar o exercício irregular de um 

direito. Os bons costumes dizem respeito à moral social, enquanto que os fins sociais e 

econômicos da funcionalização do exercício, isto é, o impacto que ele terá nas conjunturas 

sociais e econômicas. Dessa maneira, sendo o abuso de direito fundado exclusivamente na 

boa-fé, não há razão para haver um intermediário. 

 Também se combate o abuso de direito pelo próprio funcionamento da norma de 

mitigação, em uma análise posterior ao descumprimento da norma de mitigação, que não 

faz surgir um direito à indenização do credor pelos danos agravados, já que o devedor só é 

responsável por aquilo que era inevitável e pelo prejuízo causado pela inexecução de sua 

obrigação. No duty to mitigate the loss, inexiste direito à indenização pelo o que era 

evitável, pois o credor tem que mitigar ou evitar o agravamento do seu dano. Não há como 

abusar de um direito que não possui. 

 A proibição do venire contra factum proprium também se mostra como um 

fundamento inapropriado. Diferentemente do duty to mitigate the loss, a vedação do 

comportamento contraditório tutela a confiança entre as partes, já que censura uma 

segunda conduta contrária à expectativa legítima criada pela primeira. Ademais, também 

merece críticas por conta de a própria proibição do venire contra factum proprium se 

fundamentar no abuso de direito e, consequentemente, na boa-fé. A solução não é outra 

senão atribuir finalmente o fundamento ao princípio da boa-fé. 

 A responsabilidade civil, apesar do apelo do direito francês, não pode ser 

fundamento da norma de mitigação, pois transforma a verificação da mitigação pelo credor 

em um fator verificável caso a caso. Acaba por abandonar um modelo de comportamento 

apreciável pelo juiz, tarefa esta que a boa-fé como criadora de standards possibilita. Além 

disso, a criação de uma solução judicial para o caso concreto pela cláusula geral da boa-fé 

se torna inócua, pois a importância no caso não é a postura do credor, mas o nexo da 

ocorrência dos fatos. Ou seja, deixa importantes aspectos axiológicos de conduta honesta e 

proba de lado para simples verificação da sucessão de fatos, o que pode resultar na 

existência de decisões judiciais conflitantes sobre casos semelhantes. 



 A culpa exclusiva da vítima e a culpa concorrente também incorrem nos mesmos 

problemas que a causalidade, havendo, ainda, um agravante: não se pode falar em culpa se 

não existe uma norma jurídica anterior que defina determinada conduta como culposa. 

Assim, não havendo uma anterior norma de mitigação, é indevido dizer que o 

comportamento negligente com seu próprio patrimônio é culposo, pois ao credor cabe 

dispor, como quiser, do que é seu. Tratar a conduta simplesmente como culposa é esvaziar 

seu conteúdo. Portanto, o duty to mitigate the loss é pressuposto da culpa, e não o 

contrário. 

 Estabelecida, então, dentro do princípio da boa-fé, a norma de mitigação se revela 

não como um dever jurídico anexo, mas na verdade como um ônus. O dever jurídico traz 

necessariamente a correspondência de ser exigível pela parte contrária; quem está a ele 

submetido está juridicamente compelido a cumpri-lo e, fundamentalmente, seu 

descumprimento acarreta em uma sanção. O dever jurídico atua em favor do interesse 

alheio. Tais pressupostos são inconciliáveis com o duty to mitigate the loss, tendo em vista 

que a mitigação do prejuízo é realizada em favor de interesse pessoal. É o próprio credor 

que quer evitar ou minimizar as perdas e danos ao seu próprio patrimônio e ele é quem 

agirá para tanto.  

 Por isso, comunga-se com maior facilidade atribuir à norma de mitigação a 

natureza jurídica de ônus. A inobservância do duty to mitigate the loss apenas faz com que 

o credor não alcance a vantagem econômica pretendida, afinal, não cumpriu seu ônus de 

evitar ou minizar os prejuízos que estavam ao seu alcance, isto é, dentro do campo da 

evitabilidade. Não conservou o seu próprio direito; não tutelou o próprio patrimônio 

quando assim poderia fazer e, por isso, não terá direito a ser indenizado pelo devedor 

inadimplente naquilo que deixou de mitigar. 

 Neste sentido é que se criticou a expressão duty to mitigate the loss: não há na 

verdade um dever. Ocorre que, com a sua difusão por esta alcunha, não parece ser oportuna 

sua modificação, sob o risco de causar mais confusão do que elucidação sobre o instituto 

em comento. 

 Foram identificados três pressupostos de existência da norma de mitigação: 

inadimplemento, existência de um prejuízo imputável ao devedor e possibilidade razoável 

de o credor amenizar os efeitos do prejuízo ou evitá-lo. O primeiro deles diz respeito ao 

inadimplemento do devedor que deu início à cadeia de eventos que atraem a incidência da 

norma de mitigação. O segundo é a repercussão negativa que o inadimplemento realiza no 



patrimônio do credor. O devedor deve ser culpado pelo inadimplemento, isto é, não podem 

estar presentes as excludentes de ilicitude que lhe subtrairiam a responsabilidade. Só assim 

é que há a atração do ônus da mitigação, pois do prejuízo imputável ao devedor poderão 

surgir aqueles evitáveis apenas pelo credor.  

 O terceiro pressuposto é a razoável possibilidade de mitigação pelo credor. Em 

outras palavras, é a verificação no caso concreto se o credor tinha reais chances de evitar 

ou minimizar o prejuízo, sem que para isto fosse exigido um esforço além de sua 

capacidade. Entretanto, referida verificação é de difícil realização diante de cada caso 

concreto, já que a concepção do que é uma medida razoável é variável a medida da 

vivência de cada um, das experiências particulares. Assim, como meio de amenizar 

conclusões discrepantes sobre a razoabilidade no duty to mitigate the loss, foi proposta a 

regra de aferição da razoabilidade. 

 Dividida em duas partes e estas em diversas etapas, a regra de aferição da 

razoabilidade impõe balizas mais claras e objetivas para assegurar ao credor quando terá 

que cumprir o ônus da mitigação e ao magistrado se houve o seu devido cumprimento. 

Trata-se de uma maneira, portanto, de evitar decisões judiciais com conclusões diversas 

sobre situações semelhantes. 

 A primeira parte é exclusiva do credor, o qual verificará se terá que cumprir o ônus 

da mitigação. Em primeiro lugar, deverá verificar se existe alguma medida para a 

mitigação e se esta é adequada. Medida adequada é aquela que se enquadra no propósito 

determinado, que pareça ser o recomendável para a situação, guardadas as especificidades 

do caso. Sendo adequada, em seguida parte-se para a verificação se a medida é perigosa e 

onerosa.  

 Medida perigosa significa dizer que apresenta algum risco para a vida do credor. 

Medida onerosa é a que causa despesas que superam o valor do prejuízo ou que ultrapasse 

o valor que o credor poderá bancar em razão de sua condição financeira ou, ainda, que 

atinja a sua reputação. Se a resposta afirmativa para a medida perigosa ou onerosa, então o 

credor não precisará adotá-la, pois não se mostra razoável. Caso a resposta for negativa, 

então há incidência do duty to mitigate the loss e, por isso, o credor tem o ônus de mitigar. 

 A segunda parte da regra de aferição da razoabilidade é exclusiva do magistrado, o 

qual verificará a incidência da norma de mitigação no caso concreto e o seu cumprimento 

ou não pelo credor. Este procedimento só se inaugura caso haja a propositura de ação de 



indenização por perdas e danos pelo credor, pleiteando o ressarcimento pelos prejuízos 

evitáveis. Assim, haverá a abertura para o devedor discutir dentro do processo se o credor 

observou o duty to mitigate the loss. Esta situação denominamos de pressuposto de 

exigibilidade processual. 

 O magistrado então percorrerá as mesmas etapas da primeira fase, mas 

questionando se a medida adotada pelo credor foi adequada, não perigosa e não onerosa. 

Adicionalmente, terá que aferir a eficiência da medida, isto é, se atingiu o objetivo 

almejado. Neste ponto, poderá se deparar com medidas totalmente eficientes, parcialmente 

eficientes ou ineficientes. Para cada uma haverá uma consequência distinta. Por fim, o 

magistrado aferirá se o credor auferiu lucro com a mitigação, o que reduzirá o quantum 

indenizatório. 

 Sedimentado todo este arcabouço teórico, o levantamento da jurisprudência 

brasileira não é animador. Na maioria das decisões pesquisadas, o duty to mitigate the loss 

foi aplicado de maneira equívoca, total ou parcialmente. Em muitas situações, inclusive, 

foi confundido com outros institutos jurídicos que, embora de aproximada conceituação, 

possuem características divergentes marcantes. É o caso, por exemplo, da diferença da 

norma de mitigação e supressio, deveres jurídicos anexos do princípio da boa-fé, do 

exercício tardio de um direito, prescrição, da culpa concorrente, etc. Em outras situações, 

embora houvesse o reconhecimento correto da incidência da mitigação, sua aplicação e 

consequências foram equivocadas. 

 O debate no Brasil acerca do duty to mitigate the loss, no entanto, só tende a 

aumentar. Isto porque foi incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro a Convenção das 

Nações Unidas sobre Contratos de Compra e Venda Internacional de Mercadorias que, em 

seu artigo 77, traz norma jurídica específica de mitigação. Pela primeira vez o direito pátrio 

trouxe regra expressa do ônus do credor de adotar medidas razoáveis para a diminuição de 

seu prejuízo. Até então, e por tudo o que havia sido desenvolvido neste estudo, tratava-se 

somente de norma extraída do princípio da boa-fé. Ainda assim, é preciso atenção para o 

detalhe que referido tratado internacional regulamenta o comércio internacional de 

mercadorias, ou seja, a norma de mitigação nele inserida só se aplica neste âmbito. 

 Esta acaba sendo uma pequena evidência do nível de desenvolvimento do duty to 

mitigate the loss no direito externo, sobretudo nos países de common law. Mesmo que 

existam indícios de concretização da norma de mitigação no direito romano, ainda que não 

por esta alcunha, é certo que muito do que já foi debatido e pesquisado sobre a doutrina das 



consequências evitáveis precisa ser também refletido no direito interno. Até porque, como 

se viu, muitos dos aspectos aplicados naqueles ordenamentos jurídicos são compatíveis 

com o brasileiro, necessitando de singelas adaptações, as quais foram feitas neste estudo. 

Inclusive, se mostra medida de urgência, pois em diversas iniciativas internacionais o duty 

to mitigate the loss está incorporado, evidenciando a sua importância para as relações 

jurídicas modernas. 
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