
lha Frota 

'('(1.1'. Nào sàu extraídos do juízo 
I, principolmente dos mogis /m
ado e a singelo operoç'{/o !7c/'
(}/'(/ ilusàu de maior segllronç'o, 
exigentes de ponde/'Oç'(}cs que 

(lO CO/ltrúrio do lei, dt'lI7urc(/( lo 
/(/ ediç'(/o, I) princípiojl/rídiCIJ é 
e (/tuulizando () direito contru
l/e is, doela sua peclIliar incidên
nfimnaçôo da lei. Neste sent ido 
princípio traz 00 cont/'(/to. 

es cont/'utuois gerais selo clel'C'
eja credor seja del'C'do/'. i/7(le
jurídico.\' porque detC'/'II/il/oc/os 
Ilwtivos), que inw:,stl! /II o outro 
\'. Nào dependem do dev{'/' de 
adilllplemento do co//trato. Po/' 
s()rios, anexos, cone.ws ou se
penas em determinada rclaç'clo 
'es/açào de l'ol//ade OI/ de COI//
?cial atenç(/o ao del 'e/, ge/'al de 
IIIrreclio, duty to mitigate the 
I cOI1/radi/ário), (Jue se cxfJonde 
nossos /rihullais. Há des/uqlle, 
o, que se au/onullli:ou e/ll 1'(' 10

'U colI/rO/l/ul, CO/ I/O esp(-cie de 
'idos os del'eres gerai.'i dc sol i
le e(luil'Oli!//cia lIIa/eriol. 

:iill1ensôo I//C/i.\' ali/pio de que (/ 
ou/ras eSII(-cil!.1 de o IJ/'igaç fies, 
erais e /lO dirci/o de donos re
II//ur Iralou apenas dos dCI 'c /,c.'i 
de sI/a análise. 

loc/e, por sua relel'âncio I}(I/'O a 
'sileim a///ul, é 11//10 ohru Cjue 
·da. 

Palllo Lobo 

)ulor CIII Direi/o Cil'il (USP). 
)mj'essor Emérito da UFA L. 
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