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1. Tema, contexto, e modelo de pesquisa predominante
Nas últimas décadas o sistema de produção global e também brasileiro vem se
reconfigurando. Exige-se cada vez mais especialidade, rapidez, eficiência e otimização dos custos.
As empresas focam naquilo que sabem fazer ou possuem de melhor, delegando ou compartilhando
todo tipo de atividades, essenciais ou não, a outros parceiros. Esses parceiros adotam
comportamento semelhante, de forma que para prestação de um serviço, produção ou venda de um
bem formam-se redes articuladas e colaborativas. Atualmente esse comportamento é percebido em
todas as áreas da economia (i.e. agricultura, indústria e serviços).
No segmento de meios de pagamento, por exemplo, o simples ato de se adquirir um bem ou
serviço por cartão envolve detentores da bandeira, emissores de cartões, credenciadores,
credenciadores patrocinados, subcredenciadores, produtores de equipamentos eletrônicos e
estabelecimentos comerciais. O arranjo contratual usualmente implementado por esse segmento
pode ser sintetizado conforme o organograma abaixo:
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Eventualmente, a Empresa D poderá inadimplir obrigações assumidas perante os
Estabelecimentos. Nessa hipótese, surge potencial conflito entre os Estabelecimentos e demais
empresas participantes desse arranjo. Essas empresas seriam responsáveis perante os
Estabelecimentos pelo inadimplemento da Empresa D, a despeito de inexistir uma vinculação
direta?
Ao cumprir prestação assumida diretamente perante o subcredenciador, o estabelecimento
comercial beneficia os credenciadores e emissores dos cartões. Entretanto, se o subcredenciador não
honrar a contraprestação, pela ausência de uma vinculação contratual direta típica com os demais
integrantes do arranjo, não há clareza se esse estabelecimento prejudicado pelo inadimplemento do
subcredenciador poderá se voltar contra os demais integrantes do arranjo.
Diante desse contexto, o tema a ser desenvolvido terá como objetivo delimitar nas relações
contratuais complexas, notadamente na indústria de meio de pagamentos, a responsabilidade civil
da parte pelo inadimplemento de obrigações assumidas pela contraparte perante terceiros.
O

Direito

Contratual

Brasileiro

admitiria

a

existência

de

responsabilidade

independentemente de vinculação direta entre a parte e o terceiro? Em outros termos, a existência
de uma responsabilidade indireta geral, decorrente do fato de existir uma contratação complexa,
possivelmente coligada, poderia ser invocada por terceiro que, de alguma forma, foi prejudicado
pelo inadimplemento de contraparte que participa do arranjo?
A pesquisa a ser desenvolvida focaria no estudo dessa responsabilidade contratual indireta
geral e buscaria identificar as circunstâncias e elementos mínimos e essenciais para sua
configuração e invocação. Avaliaria, ainda, como institutos clássicos do Direito Contratual se
comportariam diante dessa realidade, de contratação complexa com a presença de terceiros
prejudicados.
Para atingir esse objetivo, pretende-se empregar o modelo de pesquisa destinado à resolução
de problema.
2. Quesitos, fontes de pesquisa e formas de acesso
O que é um arranjo de pagamento? Quais são os tipos de arranjos de pagamento? Como um
arranjo de pagamento é estruturado? Quem são as partes envolvidas? Quais são os vínculos
contratuais tipicamente entabulados? Como as transações são liquidadas?
•

Legislação

•

Documentos com acesso autorizado (e.g. contratos tipicamente firmados pelos
participantes desses arranjos)
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Quais são os principais problemas decorrentes do inadimplemento das prestações
pecuniárias devidas por integrantes desses arranjos?
•

Decisões judiciais

•

Uso da própria experiência

Quais sãos as categorias usualmente mobilizadas para avaliar ou mitigar o princípio da
relativização dos efeitos contratuais (e.g contratos coligados)? Quais possuem conceituação e
implicações dogmáticas claras?
•

Legislação

•

Doutrinas nacional e estrangeira

•

Decisões judiciais

As limitações impostas pelo princípio dos efeitos relativos dos contratos podem ser
mitigadas na contratação coligada? Se sim, de que forma?
•

Legislação

•

Doutrinas nacional e estrangeira

•

Decisões judiciais

Quais são os institutos tradicionalmente invocados para imputação, ou exclusão, de
responsabilidade da contraparte perante o terceiro? Quais são os requisitos para aplicação desses
institutos? Como esse tema foi tratado pelos Tribunais?
•

Legislação

•

Doutrinas nacional e estrangeira

•

Decisões judiciais

Os arranjos de pagamento abertos se enquadram em qual categoria contratual? Contratos
coligados ou mera rede econômica, sem implicações jurídicas?
•

Legislação

•

Doutrinas nacional e estrangeira

•

Decisões judiciais

Os institutos tradicionalmente invocados são adequados para imputação, ou exclusão, de
responsabilidade nesses arranjos?
•

Legislação

•

Doutrinas nacional e estrangeira

•

Decisões judiciais

Configurada a contratação coligada, todos os participantes do arranjo de pagamento aberto
estariam sujeitos à uma responsabilidade contratual geral ou dever de prestar garantia? Existiria
uma cláusula geral de reponsabilidade ou de garantia nesse tipo de contratação? Se sim, quais
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seriam os requisitos e pressupostos para configuração e aplicação dessa cláusula ou dever de
garantia?
•

Legislação

•

Doutrinas nacional e estrangeira

•

Decisões judiciais

Quais são os riscos assumidos pelas partes que optam por integrar ou se relacionar com
arranjos de pagamento abertos? Quais cautelas podem ser adotadas por essas partes para mitigar
esses riscos, de maneira a (i) não assumir responsabilidade por inadimplemento alheio; ou (ii)
assegurar o cumprimento de prestações prometidas por integrantes desses arranjos?
•

Legislação

•

Doutrinas nacional e estrangeira

•

Decisões judiciais

3. Relevância prática, caráter inovador e potencial de impacto
A Legislação Civil Brasileira não contém dispositivo específico e expresso, impondo uma
cláusula geral de responsabilidade nas relações contratuais coligadas, e em especial nos arranjos de
pagamento. Além disso, há muito os operadores do Direito se acostumaram a interpretar e utilizar o
Direito Contratual à luz do clássico princípio da relatividade dos efeitos contratuais. Assim,
adotando-se ponto de vista estritamente literal da legislação e o uso clássico do Direito Contratual, a
resposta automática seria negar ao terceiro a ação direta contra parte integrante de uma rede
contratual pelo inadimplemento da contraparte.
Há uma natural relutância dos operadores do Direito em relativizar conceitos clássicos e se
afastar da interpretação literal do ordenamento jurídico, de modo que tendem, em primeiro lugar, a
aplicar automaticamente as estruturas conhecidas para solução de novos problemas.
Assim, diante de condutas que geram danos a alguns contratantes e obtenção de benefícios
por outros, diferentes soluções vêm sendo invocadas na prática para impor à parte não vinculada ao
terceiro – ao menos não pelo conceito clássico de vinculação – o dever de indenizar ou prestar
garantia. Nesse sentido, tem se invocado (i) o parágrafo único do artigo 927 do Código Civil, que
trata da Teoria do Risco; e (ii) os artigos 2º e 29 do Código de Defesa do Consumidor, que
permitem a ampliação do campo de aplicação de suas normas.
O uso indiscriminado e sem critérios desses instrumentos para justificar a reparação de um
dano, contudo, pode ser nociva ao sistema de Direito Civil. Isso porque simplifica demasiadamente
questão que demanda solução mais sofisticada, banalizando e enfraquecendo os próprios próprias
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institutos inadequadamente invocados, a quais são essenciais para solução dos casos em que
efetivamente devam ser utilizados.
O trabalho, portanto, possui dois objetivos fundamentais, ainda pouco explorados na prática:
o primeiro, antecedente, é verificar se no ordenamento jurídico brasileiro há, ou não,
responsabilidade geral, independentemente de vínculo formal direto, nas contratações complexas, e
especial nos arranjos de pagamento atualmente adotados, de modo que a parte que atua nesse
ambiente possa ser chamada a responder pelo inadimplemento de obrigações assumidas pela
contraparte perante terceiros.
O segundo é delimitar sob que condições essa responsabilidade geral, se existente, poderia
ser invocada e aplicada. Ao buscar esses objetivos, pretende-se apontar às partes que optarem por
ingressar em arranjos dessa natureza quais seriam as principais cautelas para (i) de um lado, não
assumirem responsabilidade por inadimplemento alheio; e (ii) por outro, assegurarem o
cumprimento de prestações prometidas por integrantes desses arranjos.
4. Familiaridade com objeto da pesquisa
Advogo na área contenciosa cível há mais de 15 anos, assessorando empresas que atuam na
área de meios de pagamento. Durante minha prática profissional, tive a oportunidade de
acompanhar e avaliar conflitos decorrentes do inadimplemento de integrantes dos arranjos
contratuais utilizados nessa indústria.
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