




Na edição de dezembro do Informativo Jurídico, a capa traz uma análise sobre: 

o dever da parte lesada mitigar seus próprios prejuízos.

Outro tema que compõe o conteúdo deste mês é sobre a globalização e as adaptações 

necessárias para as diversas situações, como em casos de contratos estrangeiros.

Discussão sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e suas características, assuntos 

trabalhistas e mais.

Esse foi um ano cheio de novas produções, criação de conteúdos sobre diversos 

assuntos e bastante evolução para o Leite, Tosto e Barros.

Agradecemos a todos que estiveram com a gente durante o ano de 2018 e esperamos 

por vocês no ano que vem.

Boas festas, felicidade, prosperidade e sucesso!

Por: Leite, Tosto e Barros Advogados







A globalização vem se 

consolidando rapidamente, 

e, com ela, a procura constante 

pelo estreitamento das relações 

internacionais. Empresas vêm se 

reinventando e adaptando seus 

produtos; governos, embora a 

passos curtos, envidando esforços 

para a redução da burocracia; e 

a tecnologia, é claro, evoluindo 

para que essa intensa integração 

econômica não deixe de perder 

dinamismo.

Sob a ótica jurídica, não se deve 

negar que o Direito também vem 

se modernizando, o que não 

afastou – nem afastará – a força 

do contrato e a possibilidade de 

ele ser executado em caso de 

inadimplemento.

Na edição nº 6 de nosso informativo, 

cuidamos das implicações trazidas 

com a evolução das relações 

contratuais no âmbito da internet.

O ponto de hoje é ainda mais 

específico, e envolve o tratamento 

conferido pela nossa legislação 

processual para que contratos 

formados no exterior, cada vez 

mais rotineiros sob o impulso 

da globalização, possam ser 

executados no Brasil.

De pronto, podemos citar 

como exemplo um contrato de 

financiamento concedido por 

um Banco sediado em Nova 

York a um grupo empresarial 

localizado na cidade de São Paulo, 

que possivelmente identificou 

melhores condições negociais no 

financiamento fornecido por este 

Banco.

Também podemos citar a compra 

e venda de um maquinário, feita 

entre uma empresa nacional e 

uma montadora alemã.

Adotamos como premissas que 

(i) ambos os contratos tenham 

sido assinados nos países em que 

o banco e montadora possuam 

suas sedes; (ii) que estejam 

regulamentados pela legislação 

vigente nesses países; (iii) 

que prevejam a obrigação de 

os pagamentos serem feitos 

pelas empresas brasileiras 

nas contas correntes das 

empresas estrangeiras, contas 

estas também localizadas fora 

do Brasil, e (iv) que ainda 

prevejam para o caso de 

inadimplemento da empresa 

brasileira a possibilidade de a 

empresa estrangeira promover 

sua Ação de Execução em seu 

território ou, se quiser, no foro 

de domicílio das empresas 

brasileiras.

Eis que o grupo empresarial 

tomador do financiamento 

inadimple o contrato, da mesma 

forma que a empresa compradora 

do maquinário alemão.

Naturalmente, os credores 

poderão se valer do direito 

contratual de proporem suas 

medidas executivas em território 

brasileiro, o que, em princípio, 

viabilizaria a mais célere localização 

dos devedores e, especialmente, 

de bens que possam vir a 

satisfazer o montante devido.
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CARLOS D'AVILA

A EXECUTIVIDADE DO CONTRATO ESTRANGEIRO 
E OS PERCALÇOS DO “LOCAL DE PAGAMENTO” 
– A SOLUÇÃO INTERPRETATIVA CONTRA O ANACRONISMO 
DO “NOVO” CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.



O ponto a se discutir, contudo, é 

que, a despeito da existência do 

foro de eleição, a possibilidade 

de execução em solo brasileiro só 

se aperfeiçoará se observada a 

exigência prevista no artigo 784, 

§3º, do Código de Processo Civil: 

“O título estrangeiro só terá eficácia 

executiva quando satisfeitos os 

requisitos de formação exigidos 

pela lei do lugar de sua celebração 

e quando o Brasil for indicado 

como o lugar de cumprimento da 

obrigação”.

Quanto à primeira exigência 

(preenchimento dos requisitos 

de formação exigidos pela lei do 

lugar de sua celebração), doutrina 

e jurisprudência estão assentes no 

sentido de que o credor teria o ônus 

de comprová-la mediante parecer 

assinado por advogado legalmente 

registrado no lugar em que o 

contrato foi celebrado, de modo 

a confirmar o preenchimento dos 

requisitos exigidos na legislação 

deste lugar.

No segundo requisito depositamos 

nossa maior atenção.

Pela redação do §3º, o contrato 

estrangeiro apenas poderá ser 

executado no Brasil “quando o 

Brasil for indicado como o lugar de 

cumprimento da obrigação”.

Ocorre que, nos exemplos levados 

à análise, as empresas nacionais 

fariam seus pagamentos nas 

contas-correntes localizadas fora 

do Brasil. Ou seja, não sendo o 

Brasil o lugar de cumprimento da 

obrigação indicado no contrato, 

não se poderia no Brasil executar 

o contrato estrangeiro.

Ora, em se tratando de um Código de 

Processo Civil (CPC) recentemente 

aprovado em prol da modernidade 

e eficácia executiva há tempos 

clamadas, não há dúvidas de que 
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o código andou muito mal: não só repetiu a norma 

do código revogado, como também desconsiderou 

a notoriedade da utilização de meios eletrônicos 

de transferências de recursos de um país ao outro, 

fazendo com que o cumprimento da obrigação seja 

praticado no Brasil, embora seus efeitos sentidos no 

país receptor.

Ao se ler a exigência do nosso atual CPC, o que se tem 

é a anacrônica e atualmente inimaginável situação 

em que um credor atravessaria continentes e oceanos 

para resgatar seus créditos no Brasil e levá-los à sua 

sede.

A par desta realidade, o Tribunal de Justiça de São 

Paulo, em decisão precursora sobre o tema, e já sob a 

vigência do novo CPC, cuidou de analisar a sentença 

extintiva de Ação de Execução que declarara a 

impossibilidade de se executar o título no Brasil, 

conquanto, segundo o contrato executado, a 

empresa brasileira deveria proceder ao pagamento 

dos valores em conta-corrente aberta em Nova 

York.

A feliz conclusão foi a de que o “lugar de cumprimento 

da obrigação” previsto no §3º do artigo 784 do CPC 

será o Brasil, se a ordem de pagamento foi daqui 

emanada:

EXECUÇÃO. Contrato de financiamento de pré-

pagamento de exportação. Título executivo 

extrajudicial formado no exterior. Previsão 

dos pagamentos das amortizações em conta 

corrente de banco no exterior. Fato que não 

implica, literalmente, cumprimento da obrigação 

fora do país de domicílio dos executados. 
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Pagamentos que, hodiernamente, são realizados 

por transferências bancárias de ordens emanadas 

do próprio território nacional. Insubsistência do 

afastamento da exequibilidade por suposta falta 

de atendimento aos requisitos do artigo 784, 

§ 3º, do CPC. Sentença de indeferimento da 

petição inicial anulada. Recurso provido para 

esse fim. (Recurso de Apelação nº 1129114-

10.2016.8.26.0100, julgado em 01.02.2018).

O acórdão bem esclareceu que:

[...] nos dias atuais, não é possível conceber que 

o simples fato de os pagamentos ‘em dinheiro’, na 

hipótese, em dólares americanos, serem ajustados 

contratualmente para depósito numa conta noutro 

país tenha o significado de ‘obrigação cumprida 

no exterior’ e, assim, retirar a exequibilidade 

do título nos termos do que dispõe o citado § 3º, 

do art. 784, do CPC. Com as hodiernas tecnologias 

de transferências de recursos interbancários e 

internacionais, evidente que as ordens de pagamento 

só podem mesmo se originar do Brasil, domicílio 

declarado dos executados e da empresa mutuária. Daí, 

verifica-se que, em última análise, a obrigação acaba 

por ser praticada em solo brasileiro de todo modo.

Portanto, sem prejuízo da jurisprudência a se 

formar sobre o tema, ou de uma bem-vinda alteração 

do dispositivo acima comentado, é fundamental 

que os contratos estrangeiros firmados com 

empresas brasileiras passem a destacar que as 

ordens de pagamento, independentemente do 

destino, serão emanadas do Brasil, considerando-

se o Brasil o lugar de cumprimento da obrigação.



Se uma determinada decisão 

ou acordo judicial fixar a 

pensão alimentícia sobre os 

salários e, de modo expresso, 

também sobre remunerações 

extraordinárias como bônus, 

gratificações, participações 

nos lucros e resultados etc. , 

desde que devidamente 

justificada, dúvida não 

haverá quanto à sua 

incidência sobre todas estas 

verbas.

Exsurge dúvida, entretanto, 

quando a pensão alimentícia 

é fixada de modo singelo 

e genérico em percentual 

sobre a remuneração, 

sem mencionar receitas 

extraordinárias eventuais. 

Para solução a tal 
dúvida, 

deve-se visitar, em primeiro 

lugar, o princípio básico que 

norteia a fixação do valor 

da pensão, que consiste na 

verificação do binômio ,

necessidade 
(do alimentado) x 
possibilidade (do 
alimentante), 

de modo e se chegar a uma 

quantia determinada. Em 

outras palavras, o valor da 

pensão sempre deve ser fixado 

levando-se em consideração 

a necessidade daquele que 

depende dos alimentos, 

de modo a lhe garantir a 

subsistência, educação e 

conforto, desde que compatíveis 

com a possibilidade daqueles 

que estão obrigados ao 

pagamento.

Desta forma, quando ocorre 

decisão acordo judicial que 

fixa a pensão em percentual 

sobre a remuneração daquele 

que presta os alimentos, 

evidentemente isto ocorre 

dentro da realidade econômica 

das partes, sem considerar 

alterações substanciais aquém 

ou além daquela existente 

naquele determinado momento.

Tanto é assim que o Código 

Civil prevê em ser art. 1.699 

que se “sobrevier mudança na 

fortuna de quem os supre, ou 

na de quem os recebe, poderá 

o interessado reclamar do juiz, 

conforme as circunstâncias, 

exoneração, redução ou 

majoração do encargo.”.

É justamente por tal razão que 

se deve ter como premissa 

que valor da pensão sempre 

consiste em uma quantia certa 

e determinada, sendo que a 

fixação em percentual sobre o 

salário daquele que os supre 

tem caráter meramente 

pragmático, já que (i) 

as perdas inflacionárias 

estarão protegidas pela 

correção salarial que ocorre 

de tempos em tempos 

conforme a legislação 

FAMÍLIA

PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE A PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS 
AUFERIDOS PELO ALIMENTANTE

elisang@tostoadv.com
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camilarca@tostoadv.com

CAMILA CARNIER

09 • Informativo Jurídico

danielj@tostoadv.com

DANIEL ALBOLEA



trabalhistas, (ii)  e ainda 

facilitará o pagamento, eis 

que o empregador procederá 

aos descontos diretamente 

na folha de salários para 

posterior pagamento ao 

beneficiário da verba 

alimentar.

Diante destas observações, 

parece-nos   correto  af irmar 

que a pensão alimentícia 

fixada, singela e genericamente, 

em percentual sobre a 

remuneração daquele que 

os presta, deve atingir 

apenas e tão somente o seu 

salário mensal, não podendo 

avançar sobre remunerações 

extraordinárias como bônus, 

gratificações, participações 

nos lucros e resultados etc.

Norteado  em tais considerações, 

há um precedente do STJ  

relativo a julgado de 

novembro de 2017 

onde se concluiu que, 

ordinariamente, não há 

justificativa para que a 

pensão alimentícia fixada em 

percentual da remuneração 

daquele que as supre “atinja 

também os valores cuja 

percepção é eventual e que 

não possuem vinculação com 

o salário recebido” (Acórdão 

proferido pela Terceira 

Turma do Superior Tribunal 

de Justiça, com voto condutor 

da Min. Nancy Andrighi¹).

Por tal razão, a conclusão que 

se chega é que não se pode 

admitir que os alimentos 

incidentes sobre percentual 

da remuneração total daquele 

que os presta possa incidir 

sobre remuneração eventual 

não considerada no 

momento em que se avaliou 

o binômio necessidade versus 

utilidade, salvo previsão 

expressa no ajuste entre as 

partes ou decisão judicial, 

sob pena de se outorgar ao 

beneficiário muito mais do 

que necessitaria, em clara 

situação de enriquecimento 

indevido.

1 - http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/
Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not%C3%ADcias/

Participa%C3%A7%C3%A3o-nos-lucros-e-resultados-n%C3%A3o-
se-incorpora-diretamente-ao-valor-da-pens%C3%A3o-

aliment%C3%ADcia .

Informativo Jurídico • 10



SOCIETÁRIO

ANONIMIZAÇÃO, PSEUDONIMIZAÇÃO E COMPARTILHAMENTO DE DADOS NA LEI      
GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

priscillapl@tostoadv.com

PRISCILLA PAPACENA

eduardouhj@tostoadv.com

EDUARDO HORITA

A Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018, conhecida 

como a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 

(LGPD), versa sobre a proteção dos dados pessoais 

e altera alguns dispositivos da Lei 12.965/2014 

(Marco Civil), dispondo sobre a forma de coleta, 

uso, armazenamento e compartilhamento dos dados 

pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoas 

físicas ou jurídicas de direito público ou privado.

A LGPD foi elaborada com o intuito de resguardar 

a privacidade; a liberdade de expressão, de 

informação, de comunicação e de opinião; a 

inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem; 

o desenvolvimento econômico e tecnológico e a 

inovação; a livre iniciativa, a livre concorrência e a 

defesa do consumidor; e os direitos humanos, o livre 

desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o 

exercício da cidadania pelas pessoas naturais.

Com o seu advento, o Brasil passou a estar no 

mesmo patamar que muitos países desenvolvidos, 

adequando-se o cenário regulatório brasileiro aos 

demais países interligados comercialmente.

O Marco Civil já exigia que, antes da coleta, do uso, 

do armazenamento e do compartilhamento dos 

dados pessoais, é preciso ter o consentimento livre, 

expresso e informado do titular dos dados. Ocorre 

que o Marco Civil é uma lei setorial, pois protege os 

dados apenas dentro da internet, pela internet.

Na LGPD, o consentimento para os dados pessoais 

não será mais apenas expresso, mas sim devendo ser 

inequívoco. Assim, o consentimento deve ser livre, 

inequívoco e informado. Já para os dados sensíveis, 

além desses requisitos, o consentimento deve também 

ser específico e destacado

A LGPD definiu como dados pessoais toda informação 

que possa identificar alguém, como nome e apelido, 

endereço de residência, endereço eletrônico, dados 

de localização, endereço de IP, histórico de navegação 

na internet e até mesmo registros médicos. Já dado 

pessoal sensível é o dado pessoal sobre origem racial 

ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a 

sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico 

ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado 

genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa 

natural.

Antes de adentrarmos ao objeto deste artigo, gostaríamos 

de descrever alguns conceitos básicos para se interpretar 

e utilizar a LGPD da melhor forma.

Dado anonimizado: 
É o dado relativo a titular que não possa ser identificado, 

considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e 

disponíveis na ocasião de seu tratamento.
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Titular :

É a pessoa natural a quem se referem os dados pessoais 

que são objeto de tratamento.

Controlador: 
Pessoa natural ou jurídica, de direito público ou 

privado, a quem competem as decisões referentes ao 

tratamento de dados pessoais.

Operador: 
Pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, 

que realiza o tratamento de dados pessoais em nome 

do controlador.

Encarregado: 
Pessoa natural, indicada pelo controlador, que atua 

como canal de comunicação entre o controlador e os 

titulares e a autoridade nacional.

Tratamento: 
Toda operação realizada com dados pessoais, como 

as que se referem a coleta, produção, recepção, 

classificação, utilização, acesso, reprodução, 

transmissão, distribuição, processamento, 

arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação 

ou controle da informação, modificação, comunicação, 

transferência, difusão ou extração.

Anonimização: 
Utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no 

momento do tratamento, por meio dos quais um dado 

perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, 

a um indivíduo. 

A realização da anonimização concede ao operador e 

ao seu titular a segurança necessária para coletar, usar, 

armazenar e compartilhar os dados sem a identificação 

do titular, não sendo objeto da LGPD.

Já a pseudonimização, para fins das hipóteses descritas 

no Artigo 13 da LGPD, isto é, na realização de estudos em 

saúde pública, é o tratamento por meio do qual um dado 

perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, 

a um indivíduo, senão pelo uso de informação adicional 

mantida separadamente pelo controlador em ambiente 

controlado e seguro. Em resumo, é a possibilidade de 

o operador realizar o “embaralhamento” dos dados 

para apenas criar perfis sem identificar os titulares. 

Ela é permitida e pode ser considerada uma forma de 

segurança à proteção dos dados.

Para a maioria das pessoas, ambos os institutos estão 

Informativo Jurídico • 12



muito próximos, porém para aqueles que entendem a 

linguagem técnica de um profissional de tecnologia, as 

diferenças entre eles se destacam, pois a anonimização 

é irreversível, já na pseudonimização é possível 

reverter o embaralhamento dos dados, chegando-se ao 

seu titular. 

Consentimento: 
Manifestação livre, informada e inequívoca pela qual 

o titular concorda com o tratamento de seus dados 

pessoais para uma finalidade determinada.

Órgão de pesquisa: 
Órgão ou entidade da administração pública direta ou 

indireta ou pessoa jurídica de direito privado sem fins 

lucrativos legalmente constituída sob as leis brasileiras, 

com sede e foro no País, que inclua em sua missão 

institucional ou em seu objetivo social ou estatutário 

a pesquisa básica ou aplicada de caráter histórico, 

científico, tecnológico ou estatístico.

Autoridade nacional: 
Órgão da administração pública indireta responsável 

por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento 

desta Lei. A criação deste órgão foi um dos vetos 

do Presidente Michel Temer. Assim, ainda não 

temos a definição de quem será esta autoridade.

Um dos avanços da LGPD, e que merece destaque, 

é o direito de portabilidade de dados, isto é, o 

titular poderá solicitar seus dados (através de 

um pen drive, por exemplo) ou poderá solicitar 

que seus dados sejam transferidos a outra 

companhia, através de requisição expressa e 

observados os segredos comercial e industrial, de 

acordo com a regulamentação do órgão controlador.

A portabilidade procura viabilizar o efetivo 

controle do titular sobre seus dados, evitando 

que este fique preso a determinado ofertante. A 

problemática desta possibilidade está na criação 

de aplicativos de transferência de dados que 

conversem com plataformas diferentes.

A novidade no processo de tratamento de 

dados pessoais e sensíveis trará consequências 

em diversos setores, destacando-se neste 

trabalho o da saúde, uma vez que a LGPD, 

além das hipóteses que prestigiam a concordância 

do titular, contempla outras possibilidades que 
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dispensam o consentimento daquele que terá seus 

dados tratados, como “para o cumprimento da 

obrigação legal ou regulatória”, ou “para a proteção 

da vida ou da incolumidade física do titular ou de 

terceiro” ou “para a tutela da saúde, em procedimento 

realizado por profissionais da área da saúde ou por 

entidades sanitárias”.

Nesses casos, os termos são bastante amplos, 

podendo suscitar inúmeras discussões sobre sua 

aplicabilidade, dúvidas quanto a quais entes seriam 

enquadrados como “profissionais da área da saúde” 

e, portanto, poderiam usufruir dessa faculdade.

O Artigo 11 da LGPD ampliou essas possibilidades 

até mesmo para o tratamento de dados pessoais 

sensíveis, quando indispensável para efetivação de 

tais hipóteses, sem necessidade de consentimento 

do titular. Em resumo, pode-se dizer que os dados 

referentes à saúde, vida sexual e genética 

poderão, a princípio, ser tratados mesmo sem a 

concordância dos titulares.

Por outro lado, o legislador não quis abrir mão de 

resguardar o particular, vetando a comunicação 

ou o uso compartilhado entre colaboradores de 

dados pessoais sensíveis referentes à saúde com o 

objetivo de obter alguma vantagem econômica, 

como seguradoras de planos de saúde, que 

poderão utilizar esses dados para criar perfis, 

valores etc.

Vale lembrar que a área médica possui 

regulamentações próprias relativas ao sigilo 

profissional e à proteção das informações privadas 

dos pacientes, como o Código de Ética Médica, 

alterado recentemente, após 2 anos do início do 

processo de revisão deste documento, datado de 

13 de abril de 2010.

Por fim, resta aguardar a criação da autoridade 

reguladora e observar como tais disposições 

serão aplicadas, de modo a preservar os princípios 

norteadores da LGPD e evitar abusos e resguardar os 

direitos fundamentais.
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TRABALHISTA EMPRESARIAL

UM POUCO MAIS DE FÔLEGO PARA A APLICAÇÃO DA TAXA REFERÊNCIAL (TR) NA ATU-
ALIZAÇÃO DOS DÉBITOS TRABALHISTAS

Em 27 de fevereiro de 2018, foi publicada 

decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) 

que julgou improcedente a Reclamação (RCL 

22012), a qual discutia a constitucionalidade 

do índice oficial de remuneração básica 

da caderneta de poupança – Taxa 

Referencial (TR),  ajuizada pela Federação 

Nacional dos Bancos (Fenaban) ,  mesmo 

após ,  l iminarmente,  o  Ministro Relator, 

Dias  Toffol i ,  ter  declarado,  em 2015, 

a  suspensão dos efeitos d a  d e c i s ã o 

p r o f e r i d a  p e l o  T S T,  n a  A ç ã o  D i r e t a  d e 

I n c o n s t i t u c i o n a l i d a d e  ( A D I n )  n . º  4 7 9 -

6 0 . 2 0 1 1 . 5 . 0 4 . 0 2 3 1 ,  q u e  d e te r m i n a va 

a  a l t e ra ç ã o  d o s  í n d i ce s  d e  co r re ç ã o 

m o n e t á r i a  o r i u n d o s  d e  d é b i to s  j u d i c i a i s 

t ra b a l h i s t a s  p a ra  o  Í n d i ce  d e  P re ç o s  a o 

C o n s u m i d o r  A m p l o  E s p e c i a l  ( I P C A- E ) .

A  a l u d i d a  d e c i s ã o  g e ro u  re p e rc u s s ã o , 

e s p e c i a l m e n te  e m  ra z ã o  d a  co n s i d e rá ve l 

m a j o ra ç ã o  d a s  dívidas or iundas de ações 

judic ia is  de natureza trabalhista  em 

razão da futura apl icação do IPCA-E para 

atual ização destes débitos .

Em que pese em 2017 a variação da TR 

tenha s ido de 0 ,60% e o IPCA-E ter  fechado 

em 2,94%,  é  notório que a diferença entre 

tais índices já foi bem maior; em 2015 o 

IPCA-E chegou a 10,7% e a TR ficou em 1,79%.

Além disso, tal decisão também se mostrou 

contrária ao novo § 7º, do artigo 879, da 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)¹, o 

qual determinou que o índice de atualização 

de créditos trabalhistas é a TR, vigente desde 

11 de novembro de 2017. 

Nesse sentido, o histórico dessa discussão, 

com uma suposta conclusão já chancelada 

pelo STF, nos levava, até então, à conclusão de 

que, embora com advento do novo parágrafo 

na CLT, em razão das ADIns já ajuizadas e 

julgadas pelo Supremo, nas quais houve a 

declaração de inconstitucionalidade da TR, 

a decisão final do judiciário pátrio seria no 

sentido de determinar a aplicação do IPCA-E 

como índice de atualização para os débitos 

trabalhistas, a partir de 25 de março de 

2015. Todavia, em recente decisão proferida 

1 - “§ 7º A atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial será feita pela Taxa 
Referencial (TR), divulgada pelo Banco Central do Brasil, conforme a Lei no 8.177, de 1º de 
março de 1991.” (Grifamos)

luisfpr@tostoadv.com

FERNANDO RISKALLA

vitorrn@tostoadv.com

VÍTOR NOVO
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pela 4ª Turma do Tribunal 

Superior do Trabalho (TST), 

os Ministros entenderam 

que a Reforma Trabalhista 

(§ 7º, do artigo 879, CLT) 

deveria prevalecer, não 

sendo possível a declaração 

de inconstitucionalidade 

no presente caso por 

arrastamento.

Dessa forma, no 
referido caso, 
concluiu-se que: 

(i) até 24 de março de 2015, 

se manteria a aplicação da TR; 

(ii) a partir de 25 de março 

de 2015 até 10/11/2017, 

em decorrência do 

posicionamento do STF, seria 

aplicável o IPCA-E; e 

(iii) após a vigência da 

Reforma Trabalhista, em 11 de 

novembro de 2017, voltaria a 

ser aplicada a TR.

Vale ressaltar que, embora o 

STF não tenha se posicionado 

acerca da Reforma Trabalhista, 

no tocante à definição da TR 

como índice de atualização 

trabalhista, mas já tenha 

sinalizado o IPCA-E como 

índice correto para tanto, 

é certo que o TST ainda não 

possui autorização para 

utilização das tabelas com 

o IPCA-E como índice oficial 

para atualização destes 

débitos, razão pela qual em 

seu sítio eletrônico ainda 

consta a tabela com a TR².

Importante destacar, ainda, 

que, embora a nova decisão 

do TST tenha sido bem 

fundamentada e munida 

de argumentação para uma 

modulação lógica na aplicação 

dos dois índices no espaço de 

tempo, esta ainda é uma única 

posição pela aplicação da TR 

para atualização dos débitos 

trabalhistas, sendo certo 

que pelo menos seis das oito 

turmas do TST já decidiram 

pela aplicação do IPCA-E, o 

que, sem sobra de dúvidas, 

poderá ser objeto de discussão 

no STF, por meio da invocação 

de afronta ao principio da 

legalidade, a fim de que a 

maior instância do poder 

judiciário possa, finalmente, 

se pronunciar sobre a Reforma 

Trabalhista nesse tocante.

Por conseguinte, embora a 

aplicação da TR de forma 

modulada em razão da 

Reforma Trabalhista tenha 

sido expressada em uma 

única decisão, inclinamo-nos 

a concluir que o raciocínio 

exposto nos parece bastante 

razoável e pode alavancar 

outras decisões no mesmo 

sentido.

2 - “SOBRE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - IPCA-E E TR Apesar do trânsito em julgado da decisão do Supremo Tribunal 
Federal nos autos da Reclamação Trabalhista nº 22.012 (IPCA-E x TR), o CSJT ainda não autorizou a alteração das 

planilhas no site, que depende de Ato Normativo daquele Conselho, conforme Ofício CSJT.GP.SG nº 076/2018. As planilhas 
disponíveis na INTERNET seguem somente com TR.” (Disponível em: https://ww2.trtsp.jus.br/servicos/tabelas-praticas/

atualizacao-de-debitos-trabalhistas/. Acesso em: em 14 de novembro de 2018)..



“o princípio da boa-fé deve levar o credor a evitar o 
agravamento do próprio prejuízo”
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DUTY TO MITIGATE 
THE LOSS

CÍVEL
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PAULO GUILHERME LOPES

Ou o dever da parte lesada de mitigar 
seus próprios prejuízos no direito brasileiro.

Enunciado 169
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O Enunciado 169, aprovado pela III Jornada de Direito 

Civil, promovida pelo Conselho da Justiça Federal, 

proposto por Véra Maria Jacob de Fradera, dispõe 

que “o princípio da boa-fé deve levar o credor a 

evitar o agravamento do próprio prejuízo”. Trata-

se, à evidência, de um postulado interpretativo 

do direito e não de uma norma cogente. Mas fato 

é que, como se verá, tal postulado tem ampla 

acolhida no nosso direito, decorrendo do direito 

legislado. 

Trata-se, aqui, da situação em que a vítima 

negligência adotar conduta para evitar a produção 

ou o agravamento do próprio dano. É bom frisar 

que só se pode exigir que a vítima adote medidas 

razoáveis, dentro de suas forças (física e/ou 

econômica).

Discute-se se, para o direito Brasileiro, tal 

postulado decorreria da interpretação do art. 945 

do Código Civil, o qual prevê que “[S]e 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” ou do princípio da boa-fé 

insculpido no art. 422, também do Código Civil, o 

qual dispõe que “[O]s contratantes são obrigados 

a guardar, assim na conclusão do contrato, como 

em sua execução, os princípios de probidade e boa-

fé” .

Prestigiosa doutrina, citada por Fábio Siebeneichler 

de Andrade e Celiana Diehl Ruas¹, funda o dever do 

réu de mitigar os próprios prejuízos no princípio 

da boa-fé:

A tese de que o credor inadimplido titulariza o 

dever acessório fundado na boa-fé de adotar 

todas as medidas ao seu alcance para minimizar os 

danos decorrentes do inadimplemento contratual 

encontra assento na doutrina clássica europeia. 

Exemplificativamente, é o entendimento seguido 

na Itália por Emilio Betti,² na Espanha por Luis 

Diez-Picazo³ e em Portugal por Carlos Mota Pinto.⁴ 

Nesta perspectiva, segundo leciona Betti, “o 

credor conquanto insatisfeito em sua expectativa, 

não pode agir como se estivesse em guerra com o 

devedor e comportar-se de modo tal a acrescer o 

dano do inadimplemento, desinteressando-se das 

consequências prejudiciais que sua indiferença 

produz na esfera de interesses da contraparte. Há 

uma exigência de correção que lhe impõe, também 

nessa fase, tentar circunscrever os danos causados 

pelo inadimplemento.⁵”

Menezes Direito e Cavalieri adotam como 

1 - Mitigação de prejuízo no direito brasileiro: entre concretização do princípio da boa-fé 
e consequência dos pressupostos da responsabilidade contratual, In Revista de Direito 

Civil Contemporâneo, vol. 7/2016, p. 119 – 146 (versão eletrônica) 

2 - Betti, Emilio. Teoria geral das obrigações. Campinas: Bookseller, 2005. p. 124-125.

3 - “Quien sufre el incumplimiento del contrato, debe adoptar todas las medidas que 

razonablemente se encuentren en su mano para mitigar la extensión de daño causado 
por el incumplimiento […]. Hay, ante todo, un deber derivado de la buena fe de evitar la 
extensión de los daños, adoptando por ello las precauciones que la razonable diligencia 

exige.” (Diez-Picazo, Luis. Fundamentos del derecho civil patrimonial. 5. ed. Madrid: 
Civitas, 1996. vol. 2, p. 689). 

4 - “Deveres de cooperação: […] o credor deve limitar o mais possível os danos, no 

interesse do obrigado […].” (Pinto, Carlos Alberto da Mota. Cessão da posição contratual. 
Coimbra: Almedina, 2003. p. 345). 

5 - Betti, op. cit., p. 124. 
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6 - Direito, Carlos Alberto Menezes; Filho Cavalieri, Sergio. Comentários ao Código Civil: da responsabilidade, das preferências e 
privilégios creditórios. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007. vol. 13, p. 406.
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fundamento desse postulado o art. 945 do Código 

Civil.⁶

A jurisprudência brasileira tem admitido, sem 

hesitação, que o credor tem a obrigação de mitigar 

os próprios danos, e não o inverso como fez a 

autora. Nesse sentido:

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 
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justificar a penalidade imposta pela Corte originária, 

(exclusão de um ano de ressarcimento). 

6. Recurso improvido. [REsp 758.518/PR, 3.ª 

T., j. 17.06.2010, rel. Min. Vasco Della Giustina 

(Desembargador convocado do TJRS), DJe 

28.06.2010, grifou-se].

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO C/C LUCROS CESSANTES. DANO 

DIAGNOSTICIADO EM MÁQUINA. CONSERTO. 

AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AO “LOSS OF 

PROFITS”. INOBSERVADO O DEVER DE MITIGAR O 

PRÓPRIO PREJUÍZO. 

1- Lucros Cessantes: As provas constantes nos 

autos não permitem aferir o lucro cessante 

experimentado pela autora, por conta da 

desventura do negócio jurídico entabulado com 

a ré. Em que pese a alegação da demandante, 

no sentido de que o evento danoso lhe rendeu o 

“loss of profits” no valor de R$ 25.440,00 (vinte 

e cinco mil, quatrocentos e quarenta reais), 

caberia à autora demonstrar que se acautelou de 

eventual prejuízo, seja ao adquirir outra máquina 

que desempenhasse a mesma função, ou mesmo 

entabular contrato de prestação de serviço com 

outra empresa, no afã de substituir a máquina 

danificada, no que não logrou êxito, e que seria de 

mister, a teor do art. 333, I, do CPC. Ademais, não 

se pode aferir objetivamente a possibilidade do 

lucro aventado, que adviria do trabalho gerado 

pela máquina de eletroerosão em sua produção. Não 

se podem presumir danos hipotéticos sugeridos pela 

autora. 

2- Dever de mitigar o próprio prejuízo: a parte que 

invoca o revés financeiro derivado de infortúnio 

negocial deve tomar as medidas razoáveis, levando 

em consideração as contingências do caso concreto, 

para limitar a perda, nela compreendido o prejuízo 

resultante do evento danoso, standard de conduta que 

se espera observar de empresas experimentadas no 

nicho negocial, e que não foi diagnosticado no agir da 

parte autora. 

3- Ônus de sucumbência: por conta do decaimento 

da parte autora, cumpre redimensionar os ônus de 

sucumbência, à razão de 80% (autora) e 20% (ré), no 

referente às custas processuais. Quanto aos honorários 

advocatícios, é de ser majorada a verba honorária 

fixada em valor que atenda ao comando estabelecido 



7 - Mitigação de prejuízo no direito brasileiro: entre concretização do princípio da boa-fé e consequência dos pressupostos da 
responsabilidade contratual, In Revista de Direito Civil Contemporâneo, vol. 7/2016, p. 119 – 146 (versão eletrônica)

8 - Nesse sentido, cf. NEIRA, Lilian C. San Martin. Op. cit., p. 300.

nos parágrafos 3º e 4º do art. 20 do CPC. Verba 

honorária fixada em R$ 2.000,00 para os patronos da 

ré e R$ 500,00 aos patronos da autora. 

4- Multa prevista no artigo 475-J e Fase de 

Cumprimento da Sentença: considerando que 

ainda nem sequer encerrou a fase cognitiva, não 

é o momento processual para discorrer acerca do 

termo inicial da multa prevista no artigo 475-J, 

muito menos sobre os honorários da fase executiva. 

Excluídos da sentença os dispositivos atinentes 

à outra fase processual. Apelo parcialmente 

provido. (Apelação Cível nº 70025609579, Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Des. Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 

20/05/2009, grifou-se)

No REsp 256274/SP (rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar 

Jr., 4.ª T., j. 18.12.2000), decidiu-se que "A avaliação 

do período a considerar para os lucros cessantes 

deve ser feita de acordo com a boa-fé objetiva que 

impõe ao lesado colaborar lealmente, praticando atos 

que estavam ao seu alcance, para evitar a continuidade 

do prejuízo".

Sobre o tema ainda observaram Fábio Siebeneichler 

de Andrade e Celiana Diehl Ruas⁷, que:

Na hipótese [de] ser possível de verificação que 

o dano decorreu da conduta do credor, que, por 

diversas circunstâncias, permitiu, a partir da conduta 

originária, um incremento do seu prejuízo, será 

passível de configuração uma situação de corte do 

nexo causal, indicando-se assim uma ruptura da 

cadeia de causalidade [...].⁸ 

dado que:

[...] a solução estrita adotada pelo legislador 

brasileiro no [...] art. 403 do CC/2002, que exige uma 

relação direta entre a conduta e o dano, para o fim de 

ressarcimento, não somente permite, como em nosso 

ordenamento conduz à adoção de uma conclusão 

favorável à solução que advoga que estes danos não são 

indenizáveis, pois não resultaram de uma vinculação 

direta da conduta do originário causador do dano.

Este tema, como se percebe, possui enormes 

desdobramentos que, neste pequeno artigo, não 

poderão ser desenvolvidos.



Muito embora cada vez mais as 

empresas estejam conscientes da 

real importância de se investir na 

segurança do trabalho, atentando-

se devidamente às Normas 

Regulamentadoras e buscando 

aplicá-las de forma escorreita, 

inevitavelmente, não estão isentas 

de acidentes de trabalho ou casos 

de doença ocupacional em suas 

dependências, seja por deslizes 

em sua aplicação, seja por ato 

ilícito do próprio empregado.

O fato é que a ocorrência de 

acidentes e doenças laborais 

não deixa de ser um problema 

presente em diversos ramos da 

indústria, em especial no setor 

de construção civil, fábricas com 

grandes linhas de produção, e 

diversos outros setores.

Assim, boa parte das demandas 

trabalhistas existentes versam 

sobre pedidos de indenização 

relacionados a sequelas que geram 

incapacidades parciais, totais, 

temporárias ou permanentes, 

com pleitos de indenização 

moral, estética ou material, com o 

pleito de recebimento de pensão 

mensal, a fim de aplacar a perda 

da capacidade laborativa, o que 

sempre gerou amplas condenações 

neste sentido.

Logo, havendo o arbitramento de 

pensão mensal, seja por doença, 

seja por acidente de trabalho 

que de alguma forma retire ou 

reduza a capacidade laborativa 

do empregado, o Código Civil 

Brasileiro trouxe em 2002, no 

parágrafo único, do artigo 950, a 

possibilidade do pagamento de 

indenização correlata à pensão 

vitalícia em parcela única. 

Importa ressaltar que a 

indenização por dano material 

decorrente de incapacidade para 

o labor não foi regulamentada 

pela Reforma Trabalhista, ou seja, 

a pensão prevista no art. 950 

do Código Civil é aplicável, de 

forma subsidiária, ao Direito do 

Trabalho.

Pois bem, da análise ipsis litteris 

do dispositivo acima citado, 

temos que, via de regra, sendo 

o empregador condenado, o 

empregado poderia optar pelo 

pagamento da indenização 

em parcela única, na forma 

preconizada pelo artigo supra, 

apurando o montante devido, 

multiplicando-se o valor da sua 

renda mensal pela expectativa de 

sobrevida.

Desta forma, temos que a 

antecipação do valor integral do 

pensionamento inexoravelmente 

beneficiaria em demasia o 

empregado, de forma inclusive a 

transcender a penalidade imposta 

pelo julgador, isto porque essa 

forma de pagamento afastaria 

vários riscos eventualmente 

experimentados, tais como morte 

precoce, avanços na medicina e 

até restabelecimento completo do 

empregado.

Assim, ao longo dos anos, a doutrina 

e jurisprudência, inclusive no C. 

Tribunal Superior do Trabalho, 

tem se firmado no sentido de, 

TRABALHISTA

renatacsa@tostoadv.com 
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PENSÃO VITALÍCIA: PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA E AS DECISÕES 
DE NOSSOS TRIBUNAIS SOBRE A APLICAÇÃO DE PERCENTUAL REDUTOR 
(DESÁGIO)



primeiramente, estabelecer que a possibilidade 

de pensionamento em parcela única não ficaria 

adstrita à opção da parte litigante, mas sim cabendo 

ao julgador determiná-lo em consonância com sua 

análise do caso concreto, por exemplo, levando em 

consideração a situação econômica dos envolvidos no 

litígio, o tamanho da empresa, o impacto financeiro 

que sofrerá, ou seja, se ocasionaria por exemplo, o 

encerramento de suas atividades; e, em segundo, o 

arbitramento de um “deságio” caso se determine o 

pagamento em parcela única (o qual tem prevalecido 

no importe de 30% em boa parte das decisões).

Ou seja, inobstante a aplicação desse percentual redutor 

não ter previsão legal, é respaldado nos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, evitando que haja 

enriquecimento ilícito do empregado e onerosidade 

desproporcional ao empregador, atenuando, assim, 

um desequilíbrio econômico-financeiro entre as 

partes.

Ilustrativamente, citamos um precedente do TST:

EMBARGOS REGIDOS PELA LEI Nº 11.496/2007. 

DANO MATERIAL. PENSÃO MENSAL. PAGAMENTO 

EM COTA ÚNICA. APLICAÇÃO DE PERCENTUAL 

REDUTOR. DESÁGIO. POSSIBILIDADE. Discute-se, no 

caso, a possibilidade de aplicação de percentual de 

deságio para o cálculo da pensão mensal deferida 

em parcela única. A jurisprudência atual desta Corte 

tem se firmado no sentido de que a aplicação de 

percentual redutor da condenação indenizatória, 

na medida em que visa a compensar o pagamento 

de forma antecipada de pensão mensal, não viola o 

disposto no artigo 950 do Código Civil. Consolida-se, 

assim, o entendimento de que, quando o pagamento 

de pensão mensal for convertido em parcela única, 

haverá a incidência de um percentual de deságio, 

de forma que compense o pagamento de modo 

antecipado da indenização por danos materiais, uma 

vez que o trabalhador somente teria direito ao valor 

total da indenização ao final do período referente 

à expectativa de vida. Ademais, entende-se que a 

aplicação de redutor sobre o valor da indenização por 

danos materiais, decorrente da conversão da pensão 

mensal em parcela única, tem por finalidade atender 

ao princípio da proporcionalidade da condenação, nos 

exatos termos do artigo 950 do Código Civil. Nesse 

sentido, o recente precedente da SbDI-1, da lavra 

do Exmo. Sr. Ministro Aloysio Corrêa da Veiga: E-ED-

RR - 2230-18.2011.5.02.0432, Data de Julgamento: 

28/04/2016, Data de Publicação: DEJT 06/05/2016. 

Embargos conhecidos e desprovidos. (E-RR-47300-

96.2006.5.10.0016, Rel. Min. José Roberto Freire 
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Pimenta, SDI-1, DEJT 17/02/2017).

Há decisões nos Tribunais Regionais que variam a 

aplicação desse redutor entre 10% até 50%, levando-

se em conta fatores como percentual do salário nominal 

determinando na condenação, a limitação da capacidade 

laboral, idade da vítima, capacidade financeira das 

partes, entre outros; o fato é que não há um critério 

norteador predominante, as decisões existentes são 

pautadas pelo bom senso e entendimento do julgador 

de 1ª instância e Tribunais acerca do tema.

Vale ressaltar que, ainda que o empregado conquiste 

o direito ao pensionamento, este não veda eventual 

concessão de benefício previdenciário, à luz do 

artigo 186 do Código Civil e artigo 7º, XXVIII, da 

Constituição Federal, assim como pelo art. 121 da 

Lei 8.213/91.

Partilhamos do entendimento que, muito embora a 

consolidação da aplicação desse percentual redutor 

possa ser um passo importante para o empresário, 

é salutar que, na elaboração da defesa em favor 

de sua empresa, o caso concreto seja analisado 

individualmente, levando-se em conta inclusive 

a possibilidade ou não de a empresa dispor de 

determinada quantia de forma imediata.

Nessa circunstância, a hipótese de reinclusão em 

folha do empregado para que receba mensalmente 

o percentual de seu salário nominal (ou sua 

integralidade), poderia porventura interessar mais 

ao empregador, na medida em que assim cumprirá 

a condenação de forma menos impactante, podendo 

ao longo das parcelas mensais propor um acordo que 

possa ser atrativo ao empregado, extinguindo sua 

obrigação através de um deságio pactuado entre as 

partes.

Por fim, é importante ressaltar que, ainda que a 

jurisprudência predominante esteja adotando o 

entendimento acerca da aplicação do deságio, não 

há legislação expressa acerca do tema, o que gera 

insegurança jurídica, logo, é crucial que todas essas 

questões sejam levadas em conta para estruturação da 

defesa que melhor atenda aos anseios e necessidades 

do cliente no caso concreto, postulando ad cautelam 

a forma que melhor se adéque às suas expectativas.
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