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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo aprofundar-se na teoria do terceiro cúmplice, a qual 

decorre da interferência negativa de um terceiro totalmente alheio a uma relação 

contratual, com vistas a corrompê-la. Para isto, será feita uma análise dos princípios 

que regem o contrato e quais os pressupostos necessários para que possua validade. 

Em seguida, será analisada a distinção entre partes e terceiros e, na sequência, 

debruçar-se-á sobre a relativização dos efeitos de um negócio jurídico, buscando 

entender por meio de quais princípios e dispositivos, constitucionais e de direito civil, 

pauta-se a teoria. Será examinada, também, a origem da teoria do terceiro cúmplice 

em sistemas jurídicos de outros países, bem como as concepções que lá são dadas 

para a função social do contrato, o princípio da boa-fé objetiva, a oponibilidade dos 

efeitos do contrato, o abuso de direito e a tutela externa do crédito, fundamentos 

basilares das legislações civilistas na caracterização da responsabilidade do terceiro 

cúmplice. Mais adiante será feita uma análise histórica do princípio, outrora restrito, 

da relatividade dos contratos, o qual possuía o verdadeiro condão de dogma, 

insuperável e intransponível, mas que com o advento das transformações sociais e 

comerciais no mundo globalizado, foi superado por uma nova interpretação 

jurisprudencial e doutrinária. Uma vez demonstrados a possibilidade da 

responsabilização do terceiro cúmplice e o seu fundamento, se fará necessário o 

estabelecimento de possíveis balizas para a sua aplicação no ordenamento jurídico 

brasileiro, o que será feito a partir de uma análise das características da 

responsabilidade civil do terceiro cúmplice. Será demonstrada, inclusive, à luz das 

hipóteses de aplicação da teoria, uma exceção: os casos em que o contrato versar 

sobre direito desportivo no âmbito do futebol profissional, mais especificamente na 

hipótese de previsão de cláusula indenizatória desportiva. Por fim, será explanada a 

conclusão a que o presente estudo chegou, tendo como principal ponto a 

fundamentação da teoria do terceiro cúmplice na tutela externa do crédito, fruto da 

teoria do fato jurídico, em consonância com o princípio da relatividade dos efeitos dos 

contratos. 

 

Palavras-chave: Teoria do Terceiro Cúmplice. Responsabilidade Civil. Teoria do Fato 

Jurídico. Tutela Externa do Crédito. 

  



  

 
 

ABSTRACT 

 

This work aims to delve deeper into the theory of the third accomplice, which stems 

from the negative interference of a third party totally unrelated to a contractual 

relationship, with a view to corrupting it. For this, an analysis will be made of the 

principles governing the contract and the necessary assumptions for its validity. Then 

the distinction between parties and third parties will be analyzed and, in the following, 

it will focus on the relativization of the effects of a legal business, seeking to understand 

by means of which constitutional principles and provisions of civil law is the theory 

based. It will also examine the origin of the theory of the third party in legal systems of 

other countries, as well as the conceptions given there for the social function of the 

contract, the principle of objective good faith, the effectiveness of the contract, abuse 

of legal right and the external protection of credit, basic foundations of civil law in 

characterizing the responsibility of the third party. Further it will go for a historical 

analysis of the once restricted principle of the relativity of contracts, which had the true 

value of and insurmountable dogma, but which, with the advent of social and 

commercial transformations in the globalized world, was superseded by a new 

jurisprudential and doctrinal interpretation. Once demonstrated the possibility of third 

party liability and its basis, it will be necessary to establish possible limits for its 

application on the Brazilian law system, which will be done from an analysis of the 

characteristics of civil liability of the third party accomplice. It will also be demonstrated, 

in the light of the hypothesis of applying the theory, an exception: cases in which the 

contract deals with sports law in the field of professional soccer, more specifically in 

the event of forecasting a sporting indemnity clause. Finally, the conclusion reached 

by the present study will be explained, having as main point the foundation of the theory 

of the third accomplice in the external tutelage of credit and in the theory of legal fact, 

arising from the principle of relativity of the effects of contracts. 

 

Keywords: Third Accomplice Theory. Civil Responsability. Theory of Legal Fact. 

External Credit Guardianship. 
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INTRODUÇÃO 

 

As principais questões a serem levantadas pelo presente trabalho giram, 

essencialmente, em torno da responsabilização do terceiro cúmplice ou terceiro 

ofensor, totalmente alheio a uma relação contratual, que induz ou instiga uma das 

partes de tal relação a descumpri-la. 

Em outras palavras, as questões centrais deste estudo decorrerão da 

possibilidade de imputar ao terceiro alheio a um contrato, a responsabilidade que este 

possui perante o credor por induzir o devedor a inadimplência contratual. 

O contrato no direito contemporâneo se apresenta como um instrumento de 

coordenação econômica e social, o qual permite sejam satisfeitas as necessidades 

individuais concretas no âmbito socioeconômico.1 

Há séculos, a doutrina tradicional vem construindo o consenso de que o 

contrato tem seus efeitos limitados àqueles que dele fazem parte, de modo que não 

favorece, muito menos prejudica, ao menos diretamente, terceiros que dele não 

fizerem parte. 

Tal consenso demonstra-se como uma reprodução dos primórdios do direito 

romano de que o ato concluído entre certas pessoas nem prejudica nem aproveita aos 

outros e o ato ou a coisa julgada entre certas pessoas não aproveita a terceiros. 

Trazendo a concepção do contrato para atualidade, após a promulgação da 

Constituição da República de 1988, bem como a sanção do Código Civil de 2002, 

foram positivados os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da 

Constituição Federal), da função social do contrato (art. 421 do Código Civil) e da boa-

fé objetiva (art. 422 do Código Civil). 

Evidentemente, os princípios clássicos oriundos do liberalismo após a Primeira 

Revolução Francesa não foram derrogados. Apesar disto, não se pode negar que a 

autonomia privada, a intangibilidade e a relatividade subjetiva dos contratos passaram 

por intensas e profundas mudanças na forma como são concebidas. 

Até meados do século passado, o princípio da relatividade dos contratos 

possuía o status de dogma, ou seja, uma verdade incontestável e absoluta. Por esse 

                                                             
1 GHESTIN, Jacques (Org.). Traité de droit civil: la formation du contrat. 4 ed. Paris: LGDJ, 2013. p. 
38. 
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princípio, afirmava-se a ideia de que a relação contratual dizia respeito apenas às 

partes contratantes. Daí se extraía a expressão comumente conhecida: “o contrato faz 

lei entre as partes" complementada pela noção de que tal lei estaria restrita tão 

somente às partes, não possuindo o condão ou relevância jurídica para atingir a esfera 

de terceiros estranhos à relação. 

Ocorre que dogmas estão relacionados com a fé, muitas vezes fruto de 

determinada religião, e não com o Direito. Como se aprende já nos primeiros contatos 

com o estudo do Direito, não há no ordenamento jurídico, norma, princípio ou regra 

que seja imune a críticas, adaptações e transformações. Um desses princípios hoje 

sujeitos à relativização de seu caráter de “verdade incontestável” - isto é, de dogma – 

é, justamente, o da relatividade dos contratos.2 

O direito, como fruto das adaptações e transformações da normatização da 

experiência concreta segundo certos valores, necessidades e técnicas, deu conta, de 

uns tempos para cá, que certas relações contratuais possuem, sim, mais que eficácia 

intersubjetiva: atingiam, real ou potencialmente, a esfera de terceiros, criando-lhes 

deveres de abstenção e, até mesmo, deveres positivos, ou “promocionais”3. 

Como bem preleciona Judith Martins Costa4, a eficácia transubjetiva caminha 

justamente em sentido oposto ao que prenuncia o princípio da relatividade, isto é, os 

efeitos do contrato podem alcançar terceiros ou, ainda, serem afetados por eles. 

Humberto Theodoro Neto ressalta que "o contrato, como produto da autonomia da 

vontade, não pode produzir efeitos em face de terceiro, a não ser em situações 

excepcionais"5. 

O próprio Código Civil de 2002 disciplina a produção de efeitos dos contratos 

para terceiros, como ocorre na estipulação em favor de terceiro6, na promessa de fato 

                                                             
2 MARTINS-COSTA. Judith. Zeca Pagodinho. A razão cínica e o novo Código Civil Brasileiro. Migalhas. 
São Paulo, 31 mar. 2004. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI4218,101048-
Zeca+Pagodinho+a+razao+cinica+e+o+novo+Codigo+Civil+Brasileiro>. Acesso em: 02 nov. 2018. 
3 MARTINS-COSTA, 2004. 
4 Id. A boa-fé no direito privado: sistema e tópica no processo obrigacional. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2000. p. 236-248. 
5 THEODORO NETO, Humberto. Efeitos externos do contrato: direitos e obrigações na relação entre 
contratantes e terceiros. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 163. 
6 “Art. 436. O que estipula em favor de terceiro pode exigir o cumprimento da obrigação. Parágrafo 
único. Ao terceiro, em favor de quem se estipulou a obrigação, também é permitido exigi-la, ficando, 
todavia, sujeito às condições e normas do contrato, se a ele anuir, e o estipulante não o inovar nos 
termos do art. 438.” (BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário 
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de terceiro7 e no contrato com pessoa a declarar8. Estes institutos jurídicos 

consagrados pela legislação civil são, portanto, exceções ao princípio da relatividade. 

Ocorre que a eficácia externa dos contratos decorrente do princípio da função 

social dos contratos vai muito além da previsão legal. Na realidade, a proteção 

contratual implica na observância das circunstâncias particulares dos contratantes, 

bem como dos reflexos dos efeitos do contrato sobre a esfera de interesses de 

terceiros, e em sentido inverso, dos reflexos dos interesses de terceiros sobre os 

efeitos esperados do contrato9. 

A imagem da sociedade moderna é um reflexo dos progressos de ordem 

econômica e social. As atividades empresárias se aprofundam e se intensificam 

diariamente. Com uma circulação de bens e serviços cada vez maior, as relações 

contratuais tanto no âmbito empresarial quanto consumerista e entre particulares, 

ganham cada vez mais volume e complexidade.  

Superada a ideia do contrato como um átomo disperso no universo, 

enxergando-o apenas como “algo que somente interessa às partes, desvinculado de 

tudo o mais”10, se tornou extremamente relevante o estudo dos efeitos contratuais 

perante terceiros, matéria diretamente ligada ao tradicional princípio da relatividade 

dos efeitos do contrato. 

Pelo princípio tradicional, o credor que venha a sofrer lesão provocada pelo 

devedor pode demandar os danos com fundamento na responsabilidade contratual. 

Mas, e quando o devedor lesiona o credor com o auxílio ou a indução de terceiro? 

                                                             
Oficial da União, Brasília, DF, 11 jan. 2002. Disponível em: 
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm>. Acesso em: 07 jan. 2018. 
7 “Art. 439. Aquele que tiver prometido fato de terceiro responderá por perdas e danos, quando este o 
não executar. Parágrafo único. Tal responsabilidade não existirá se o terceiro for o cônjuge do 
promitente, dependendo da sua anuência o ato a ser praticado, e desde que, pelo regime do 
casamento, a indenização, de algum modo, venha a recair sobre os seus bens.” (BRASIL, 2002). 
8 Art. 467. No momento da conclusão do contrato, pode uma das partes reservar-se a faculdade de 
indicar a pessoa que deve adquirir os direitos e assumir as obrigações dele decorrentes. (BRASIL, 
2002). 
9 SETTI, Maria Estela Leite Gomes. O princípio da função social do contrato: conteúdo, alcance e a 
análise econômica do direito. In: Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI, Fortaleza, 
CONPEDI, 2010. Disponível em: 
<http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/o_principio_da_funcao_social_do_contrato_conteud
o_alcance_e_a_analise.pdf>. Acesso em: 02 nov. 2018. 
10 AZEVEDO, Antônio Junqueira de. Princípios do novo direito contratual e desregulamentação do 
mercado - Direito de exclusividade nas relações contratuais de fornecimento - Função social do contrato 
e responsabilidade aquiliana do terceiro que contribui para inadimplemento contratual. Revista dos 
Tribunais, São Paulo, v. 750, p.113-120, abr. 1998.  
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A resposta é complexa. Deve-se antes de buscar respondê-la, delimitar o seu 

entorno. 

A responsabilidade civil do terceiro cúmplice ou terceiro ofensor reforça a 

possibilidade de o credor ser reparado na integralidade do dano sofrido, justamente 

porque, na maior parte dos casos, o terceiro é detentor de uma superioridade 

econômica em relação ao devedor11. 

A interferência do terceiro pode se dar também em prejuízo exclusivo do 

devedor, sendo que existe também a possibilidade de interferência prejudicial na 

relação sem qualquer participação ou anuência do devedor. Do mesmo modo, os 

efeitos do contrato podem ensejar, também, a responsabilidade tanto do devedor 

quanto do credor perante terceiros. 

Frise-se, portanto, que o objeto do presente estudo será delimitado pela 

hipótese na qual o terceiro, totalmente estranho à relação contratual, age em prejuízo 

aos direitos do credor, auxiliando, induzindo ou instigando o devedor. 

A ocorrência mais comum de interferência de terceiro na hipótese elencada 

acima, é a situação na qual o terceiro age em verdadeira cumplicidade com o devedor 

para o inadimplemento da obrigação previamente assumida, visando a celebração de 

uma nova relação contratual incompatível com aquela. 

Tratar-se-á então da modalidade de interferência jurídica. Excluindo-se, 

portanto, da esfera de análise, as hipóteses em que o terceiro torna impossível o 

cumprimento da obrigação por destruir o objeto da prestação ou por cometer ato ilícito 

contra a pessoa do devedor, modalidade de interferência que a doutrina denomina 

interferência material12. 

Neste sentido, com fundamento na orientação contemporânea do Direito 

Contratual, ditada pela boa-fé objetiva e pela função social dos contratos, demonstrar-

se-á ser inaceitável que um sujeito exerça seu direito de contratar e, simultaneamente, 

impossibilite a correta execução de outra relação contratual firmada anteriormente, 

inviabilizando a esperada fruição do direito de crédito dela decorrente.  

O primeiro capítulo tratará de uma análise teórica e principiológica dos 

fundamentos das relações contratuais. 

                                                             
11 SANTOS JÚNIOR, Eduardo. Da responsabilidade civil de terceiro por lesão ao direito de crédito. 
Coimbra: Almedina, 2003. p. 574. 
12 Ibid., p. 461. 
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Em seguida, serão analisados os conceitos de partes e terceiros, a fim de 

distinguir os possíveis sujeitos de uma relação contratual e, mais importante, os 

possíveis terceiros, e, entre estes, quais interessam ao presente estudo.  

Também será feita uma análise das responsabilidades contratual e 

extracontratual, com o objetivo de definir qual se aplica ao terceiro cúmplice. 

Mais adiante, será analisada a origem histórica da teoria do terceiro cúmplice e 

como se deu o seu desenvolvimento nos diversos ordenamentos jurídicos 

estrangeiros e quais traços da teoria foram desenhados por aqueles.  

Na sequência, será esmiuçada a aplicação da teoria do terceiro cúmplice no 

direito brasileiro, bem como serão expostos os casos de maior repercussão no mundo 

jurídico e midiático e quais a soluções lá propostas e quais as fundamentações. Neste 

capítulo será feita a crítica do presente estudo à fundamentação que vem sendo dada 

pelos tribunais pátrios a teoria, a fim de expor a fundamentação que se entende 

cabível. 

Por fim, o estudo discorrerá sobre a cláusula indenizatória desportiva no âmbito 

dos contratos de jogadores de futebol profissional com suas agremiações, e o porquê 

de configurarem uma exceção no ordenamento jurídico brasileiro à aplicação da teoria 

do terceiro cúmplice. 

A natureza do presente trabalho científico será baseada em pesquisa 

bibliográfica de doutrinas e jurisprudências, utilizando-se de bibliografia nacional e 

internacional e decisões proferidas por tribunais pátrios e estrangeiros. 
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1 OS PRINCÍPIOS DAS RELAÇÕES CONTRATUAIS E SEUS EFEITOS 

 

O contrato constitui instituto jurídico essencial à economia social, na medida 

em que promove a produção e a circulação de riquezas e bens, e contribui para o 

desenvolvimento humano como um todo, em seus diversos aspectos. 

Justamente por conta desta concepção, não se pode, nos dias de hoje, 

enxergá-lo como mera ferramenta individual, de caráter restritamente particular, 

virtualmente paralelo à sociedade e seus integrantes, limitado tão somente aos 

interesses daqueles que o compõe. 

A propósito, a evolução legislativa do antigo Código Civil de 1916, materializada 

com o advento do Código Civil de 2002, o qual foi redigido sob a égide da Constituição 

Federal de 1988, consagrou o princípio da socialidade e, por consequência, o princípio 

da função social do contrato, bem como o princípio da função social da propriedade. 

Consagrou-se, também, o princípio da dignidade da pessoa humana (artigo 1º, 

inciso III, da Constituição Federal) e, juntamente com ele, os fenômenos da 

“despatrimonialização” e da “repersonificação” do Direito Civil, tanto na esfera do 

direito das obrigações, quanto na do direito de família, imergindo influências pelos 

demais livros do Código Civil vigente, com destaques para o reconhecimento e a 

positivação dos direitos da personalidade (Parte Geral - artigos 11 a 21). 

É de se dizer que o ser humano, e não mais o patrimônio, é a figura 

proeminente a ser observada na interpretação e na aplicação do direito aos fatos, 

sobrepondo-se, quando for o caso, nas hipóteses de embate entre ambos. 

Nada obstante, efetivou-se, também, a instauração do princípio da eticidade, 

representada como pilar estrutural do Direito Civil, elevando se o nível de exigências 

éticas, fixando, principalmente, deveres de conduta, genéricos ou específicos, tanto 

na ação quanto na omissão, determinando sobremaneira a observância de padrões 

comportamentais a serem cumpridos por todos as partes. 

Essa padronização decorre da expectativa que recai sobre o homem médio, 

isto é, padroniza-se o patamar mínimo das ações e omissões humanas, por força de 

lei, para todos, com vistas a considerá-las, ou não, como lícitas e legítimas. 

Condensa-se desta forma o princípio da boa-fé objetiva, concebendo os 

“deveres anexos” (também chamados de “secundários” e/ou “laterais”), como, por 

exemplo, deveres de probidade / honestidade, de retidão, de lealdade, de 
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transparência e de informação, de cooperação, de proteção, de respeito, de cuidado 

e de consideração com os interesses pessoais e patrimoniais, e as legítimas 

expectativas da contraparte contratual13. 

O Código Civil vigente atribuiu à boa-fé objetiva tripla função: (a) interpretativa 

(a interpretação dos contratos se dá sempre pelo princípio da boa-fé); (b) de controle 

de licitude, e, portanto, limitadora (haverá a ocorrência de ato ilícito quando a boa-fé 

for violada); e (c) integradora, ou seja, os deveres anexos pressupõe a integralidade 

de todo e qualquer contrato, por força de lei, como cláusulas gerais constantes dos 

mesmos (artigos 113, 187 e 422, do Código Civil, respectivamente), ainda que nele 

não estejam expressas. 

Neste exato sentido, no que concerne ao contrato, seja em sua concepção e 

na sua fase pré-negocial (negociações e tratativas preliminares), seja no momento de 

sua celebração, seja na sua fase de execução, seja na sua fase pós-contratual (“post 

pactum finitum”), não admite-se o desrespeito à boa-fé contratual14, ou que contenha 

lesão15, onerosidade excessiva16, penalidade contratual manifestamente excessiva17 

, desequilíbrio contratual18, enriquecimento injustificado de quaisquer das partes19, 

práticas contratuais abusivas20, cláusulas leoninas21 ou cláusulas abusivas22, etc.  

A norma contemporânea não respalda a utilização do contrato como 

instrumento de opressão e de exploração pela parte hiperssuficiente e poderosa em 

desvalia da parte fraca, hipossuficente e vulnerável, nem tampouco de desequilíbrio, 

de lesão, de tirania, de enriquecimento sem causa e de injustiça, diante do princípio 

da justiça contratual (também denominado de princípio do equilíbrio contratual, e 

                                                             
13 COSTA, Judith Martins. A boa-fé no direito privado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 412. 
14 Artigos 113, 187 e 422, do Código Civil (BRASIL, 2002), e artigos 4º, inciso III, e 51, inciso, IV, do 
Código de Defesa do Consumidor (BRASIL, Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a 
proteção do consumidor e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 12 set. 1990. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm>. Acesso em: 07 nov. 2018). 
15 Artigos 157 e seguintes, do Código Civil (BRASIL, 2002). 
16 Artigos 317 e 478, do Código Civil (BRASIL, 2002), e artigo 6º, inciso V, do Código de Defesa do 
Consumidor (BRASIL, 1990). 
17 Artigo 413, do Código Civil (BRASIL, 2002). 
18 Artigos 317 e 478, do Código Civil (BRASIL, 2002), e artigo 6º, inciso V, do Código de Defesa do 
Consumidor (BRASIL, 1990). 
19 Artigos 884 e seguintes, do Código Civil (BRASIL, 2002). 
20 Artigo 39, do Código de Defesa do Consumidor (BRASIL, 1990). 
21 Artigo 122, do Código Civil (BRASIL, 2002). 
22 Artigo 51, do Código de Defesa do Consumidor (BRASIL, 1990). 
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ainda de princípio da revisão judicial dos contratos) (artigos 317 e 478, do Código Civil, 

e artigo 6º, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor). 

É necessário, ainda, a estrita observância da normatividade pública, como 

matriz dos ditames contratuais, diante da imperatividade do princípio da supremacia 

da ordem pública, a fim de que sejam equilibradas as relações contratuais diversas, 

impondo-se, desta feita, a obrigatoriedade de certas regras aos contratantes, ainda 

que não expressas. 

Vale destaque o seguinte brocardo: ius publicum privatorum pactis mutari non 

potest, ou seja, “o direito público não pode ser alterado por acordo entre particulares” 

[tradução nossa]23. 

Conforme o entendimento de Maria Helena Diniz, há verdadeira limitação do 

princípio da autonomia privada: 

 

 A liberdade de contratar não é absoluta, pois está limitada não só pela 
supremacia da ordem pública, que veda convenção que lhe seja contrária e 
aos bons costumes, de forma que a vontade dos contratantes está 
subordinada ao interesse coletivo, mas também pela função social do 
contrato que o condiciona ao atendimento do bem comum e dos fins sociais. 
Consagrado está o princípio da socialidade. A função social do contrato, 
prevista no art. 421 do novo Código Civil constitui cláusula geral, que [...] não 
elimina o princípio da autonomia contratual, mas atenua ou reduz o alcance 
desse princípio, quando presentes interesses meta individuais ou interesse 
individual relativo à dignidade da pessoa humana”24. 

 

O princípio da força obrigatória dos contratos25, por sua vez, outrora absoluto, 

e, não obstante, fundamento elementar da segurança jurídica na celebração de 

negócios, passou por um verdadeiro processo de relativização26. 

                                                             
23 MARKY, Thomas. Curso Elementar de Direito Romano. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1990. p. 16. 
24 DINIZ, Maria Helena. Código Civil Comentado. 9. ed. São Paulo: Saraiva: 2003. p. 321-322. 
25 “O principal efeito do contrato é criar um vínculo jurídico entre as partes. Fonte de obrigações, é 
tamanha a força vinculante do contrato que se traduz, enfaticamente, dizendo-se que tem força de lei 
entre as partes. O contrato deve ser executado, tal como se suas cláusulas fossem disposições legais 
para os que o estipularam. Quem assume obrigação contratual tem de honrar a palavra empenhada e 
se conduzir pelo modo a que se comprometeu” (GOMES, Orlando. Contratos. Rio de Janeiro: Forense, 
4. ed. 1973. p. 175). 
26 “Modernamente não se admite mais o sentido absoluto do pacta sunt servanda, adverte a doutrina, 
reconhecendo as modificações operadas nas bases do Direito dos contratos, ante a sensível 
modificação do pensamento jurídico. Permanece nos dias de hoje o princípio, e permanecerá sem 
dúvida por duradouro e indefinido período, essencial que é em sua função de segurança do comércio 
jurídico. O que não permanece, contudo, é o significado rígido que lhe foi emprestado em proveito do 
individualismo que marcou a ideologia liberal do século XIX.” (SPEZIALLI, Paulo Roberto. Revisão 
Contratual. Belo Horizonte: Del Rey, 2002. p. 32). 
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Dado o atual momento das relações interpessoais e, sobretudo, das relações 

comerciais advindas da evolução daquelas, não se pode olvidar o afastamento de tal 

princípio como dogma absoluto. 

 É dizer, pois, que os novos princípios que regem os contratos, em consonância 

com os novos valores que orbitam na sociedade como fruto da Constituição Federal 

de 1988 e do Código Civil de 2002, mais especificamente os já ditos princípios da 

função social dos contratos, da boa-fé objetiva, da justiça contratual (equilíbrio na 

relação contratual, sob pena de sua revisão pelo judiciário), e o dirigismo contratual, 

estão contrapostos face ao princípio da força obrigatória dos contratos, de forma a 

balancear a relações contratuais, seus contratantes e suas cláusulas. 

Neste sentido, conclui-se que, um negócio jurídico materializado por meio de 

um contrato, só vinculará as partes, na hipótese ideal de adequação à função social, 

à boa-fé objetiva, e à justiça contratual, bem como adequar-se às normas de ordem 

pública, à moral, e aos bons costumes. 

De outro modo, ainda que se considerem as teorias da confiança e da 

autorresponsabilidade (pelas disposições insertas no contrato pelos seus próprios 

contratantes), bem como o princípio da segurança jurídica das relações negociais 

(fruto do pacta sunt servanda), subsistirá a via única da anulação total ou parcial do 

negócio, a depender do caso, sendo que nesta última hipótese, aquela parte útil 

superveniente do contrato será, após o descarte da parte dotada de vício, aproveitada, 

em atenção ao princípio da conservação dos contratos (utile per inutile non vitiatur)27. 

  

                                                             
27 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro – v. I – Parte Geral. 2. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2005. p. 302. 
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2 DISTINÇÃO ENTRE OS CONCEITOS DE “PARTES” E “TERCEIROS” NA 

RELAÇÃO JURÍDICA OBRIGACIONAL 

 

Demonstrados os princípios e as características que regem os contratos, antes 

de adentrarmos a teoria do terceiro cúmplice, faz-se necessária a explanação do 

conceito de terceiros e de partes de uma relação contratual, para identificarmos a 

figura de terceiro que interessa ao presente estudo. 

Para distinguir a figura da parte do contrato e a figura do terceiro, deve ser feita 

uma análise endógena das relações que se pretende identificar. Isto porque, é 

analisando a relação contratual, de dentro para fora, que é feita a definição daqueles 

sujeitos que podem ser classificados como partes. 

Serão considerados partes, em uma primeira análise, aqueles sujeitos que, 

dentro de um negócio jurídico, manifestarem sua vontade de aderir àquela relação 

contratual, excluindo-se deste conceito todos os demais sujeitos que daquela não 

fizerem parte, ou seja, que àquela não aderiram, sendo estes os chamados terceiros. 

Nos dizeres de Luciano de Camargo Penteado, os terceiros podem ser 

conceituados da seguinte forma: 

 

São terceiros, em sentido amplo, todos os que não são parte do contrato, ou 
seja, aqueles que não declararam vontade de formar negócio jurídico. O 
terceiro é, assim, um conceito lógico que se define por negação: é o sujeito 

de direitos que não declara vontade no negócio jurídico.28 

 

Em sua obra, o autor destaca, ainda, as características do terceiro na relação 

contratual: 

 
[...] o terceiro, ordinariamente: i) não pode ser parte contra a sua vontade ou 
sem nenhum ato próprio que o vincule à declaração negocial, não podendo 
ser vinculado ao contrato, o que é consequência da ideia geral de que a 
responsabilidade em direito é pelo ato próprio. Esta primeira conclusão 
decorre do princípio da autonomia da vontade; ii) não pode se prevalecer de 
um contrato de que não é parte, para fazer valer um direito ou obter um 
benefício qualquer de causa contratual [...] iii) não pode também considerar-
se obrigado compulsoriamente por dívida contratual alheia sem ato próprio 
contatual ou fonte legal de imputação de responsabilidade.29 

 

                                                             
28 PENTEADO, Luciano de Camargo. Efeitos contratuais perante Terceiros. São Paulo: Quartier 
Latin, 2007. p. 42. 
29 Ibidem, p. 22 e 23 
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Dentre as hipóteses demonstradas acima, vale menção como exemplo a 

estipulação em favor de terceiro, prevista no artigo 436 do Código Civil, ocasião na 

qual o terceiro, ainda que não declarante de vontade na relação, ou seja, parte 

daquela, é beneficiário daquele negócio jurídico, ao qual é legalmente atribuída a 

permissão para exigir a obrigação dele decorrente. 

Nesta hipótese, por óbvio, a figura do terceiro não pode ser considerada como 

alheia à relação contratual, vez que ainda que não tenha dado causa ao negócio 

jurídico, nele está inserto. 

Temos, ainda, diversas outras hipóteses, como na cessão de crédito, a qual 

envolve terceiro, estranho em um primeiro momento à relação contratual, ou em 

contratos plurilaterais ou associativos, ou, ainda, contratos com pessoa a declarar, 

contratos que envolvam promessa de fato de terceiro, etc. 

Frise-se que estas figuras não se amoldam ao que aqui se pretende discutir, 

portanto, a este estudo não interessam, ainda que necessária seja sua exposição. 

A figura de terceiro que a este trabalho interessa, é aquela que não está 

vinculada direta ou indiretamente ao contrato, mas nele podem interferir, 

principalmente de forma negativa. Vale destacar a definição dada a terceiros por Fabio 

Pinheiro Gazzi: 

 

Assim, tem-se que terceiros são todas as pessoas que não estão vinculadas, 
direta ou indiretamente, ao contrato e que poderão ser responsabilizadas 
pelos prejuízos que seus atos causarem ao contrato ou que deverão ser 
ressarcidas pelas perdas e danos sofridos em virtude desse instrumento 
obrigacional. É a figura da posição jurídica universal.30 

 

Como já dito no introito o terceiro que se amolda ao objeto do presente estudo 

é aquele totalmente estranho à relação contratual e que age em detrimento dos 

direitos da parte credora, auxiliando, induzindo ou instigando o devedor a inadimplir. 

Tem-se, portanto, que o terceiro a ser classificado como cúmplice, é aquele que 

age em cumplicidade com o devedor de uma obrigação (crédito), estimulando o 

inadimplemento, a fim de celebrar negócio jurídico incompatível com aquele outrora 

firmado, dado que possuirá natureza semelhante ou conflitante. 

  

                                                             
30 GAZZI, Fábio Pinheiro. Vínculo obrigacional e seus efeitos perante terceiro (cúmplice). 2013. 157 f. 
Dissertação (Mestrado em Direito) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2013. 
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3 RESPONSABILIDADE CONTRATUAL E EXTRACONTRATUAL 

 

Delimitada a figura do terceiro concernente ao escopo deste trabalho, é 

chegado o momento de balizar a sua responsabilidade. 

De pronto, de rigor destacar o relevante entendimento de Álvaro Villaça acerca 

do tema: 

 

Embora alguns juristas tratem dos termos obrigação e responsabilidade como 
sinônimos, devem ser diferenciados. Eles exprimem situações diversas. A 
relação jurídica obrigacional nasce da vontade das pessoas ou da lei e deve 
ser cumprida no meio social, espontaneamente.31  

 

O inadimplemento de uma relação jurídica obrigacional enseja 

responsabilidade. Neste sentido, se aquele inadimplemento for fruto de relação 

jurídica obrigacional construída por meio da declaração de vontade das partes, estar-

se-á diante de responsabilidade contratual. 

Por outro lado, se a inadimplência, por assim dizer, for resultante da 

inobservância de dever legal (não violar direito alheio), haverá a responsabilidade 

extracontratual. 

Para exemplificar, imaginemos uma colisão entre veículos ensejadora de 

danos. O agente que deu causa ao fato, seja por omissão, seja por culpa (negligência, 

imprudência ou imperícia), ou até mesmo por dolo (hipótese em que poderá 

responder, sem prejuízo da responsabilização na esfera cível, na esfera criminal), 

incorrerá em inadimplência desde a ocorrência do fato, uma vez que tinha o dever 

legal de se abster da materialização de evento danoso.  

O conceito de inadimplência no exemplo acima é originário da responsabilidade 

extracontratual. 

Cabe elucidar a ponderação de Carlos Roberto Gonçalves acerca da 

responsabilidade civil estatuída pelo artigo 186 do Código Civil: 

 

Se a hipótese não estiver prevista na lei ou no regulamento, haverá ainda o 
dever indeterminado de não lesar a ninguém, principio este que, de resto, 

                                                             
31 VILLAÇA AZEVEDO, Álvaro. Teoria gral dos contratos tópicos e atípicos. São Paulo: Atlas, 2002. p. 
18 
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acha-se implícito no art. 186 do Código Civil, que não fala em violação de 
“lei”, mas usa de mais expressão mais ampla: violar “direito”.32 

 

Em se tratando de responsabilidade do terceiro cúmplice, tema protagonista do 

presente estudo, adianta-se, desde logo, ser caracterizada única e exclusivamente 

como responsabilidade extracontratual ou, ainda, responsabilidade aquiliana. 

É, portanto, a responsabilidade que se dá aquele terceiro ofensor que 

descumpre uma obrigação, antes de mais nada, legal, além de ética e moral, na 

medida em que configura ato ilícito, nos termos do artigo 186 do Código Civil, e vai 

diretamente contra os deveres de conduta impostos pelos princípios da boa-fé objetiva 

e da função social do contrato, também consagrados no diploma civilista em seus 

artigos 421 e 422. 

Traçados os liames que cercam a teoria do terceiro cúmplice, é chegada a hora 

de adentrar o conceito por ela traduzido. 

 

4 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA APLICAÇÃO DA TEORIA DO TERCEIRO 

CÚMPLICE NO INADIMPLEMENTO DAS RELAÇÕES CONTRATUAIS 

 

A partir da segunda metade do século vinte, o aumento da dinamicidade dos 

fatos sociais contribuiu para que diversos casos no plano jurídico fático se 

apresentassem sem amparo na norma posta e, deste modo, relevou a insuficiência 

da lógica formal do direito vigente à época, caracterizada, eminentemente, pela 

subsunção do fato à norma. 

No bojo da insuficiência ora revelada, encontrava-se o paradigma da 

relatividade dos contratos, do qual, na maior parte dos casos, sobrevinha o sentimento 

de insatisfação das partes, diante das soluções ineficientes aplicadas pelo direito. 

Importante ressaltar a conclusão construída por Joaquim de Souza Ribeiro 

sobre a insuficiência da norma perante os vícios em sua aplicação: 

 

A própria praxis negocial foi pondo a nu, em certas áreas da contratação e 
em certas situações relacionais, que a autonomia privada, deixada a si 
própria, não mediava satisfatoriamente determinados conflitos de interesses 
entre os agentes do tráfego jurídico-econômico. E não apenas, saliente-se, 

                                                             
32 GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. 15 ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 71. 
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pela produção, nas novas condições, de consequências socialmente 
indesejáveis. Também porque, e desde logo, uma incondicionada liberdade 
contratual, em todos os domínios, não se mostrou capaz de organizar 
eficientemente as relações de troca e de cooperação no mercado.33 

 

Diante dos casos de interferência negativa de terceiros sobre relação contratual 

alheia, desenvolveu-se na Europa a teoria do terceiro cúmplice. 

Antonio Junqueira de Azevedo demonstra em sua obra que a participação do 

terceiro no inadimplemento de uma obrigação contratual já havia sido percebida por 

Demogue, mais precisamente em 1933, tendo ele sustentado à época que “um 

terceiro, que não pode evidentemente ser compelido a ajudar o devedor a executar, 

obriga-se à reparação para com o credor, se, com conhecimento de causa, ajuda o 

devedor a praticar atos contrários a sua obrigação”.34 

Não obstante o princípio da relatividade dos efeitos do contrato, o qual 

estabelece e estabelecia, desde então, que o negócio jurídico, celebrado entre partes 

por meio de um acordo de vontade, não projeta seus efeitos perante terceiros, 

Demogue sustentava que o contrato possuía, sim, o condão de projetar um dever de 

abstenção aos terceiros e, na hipótese de violação do referido dever, sobreviria, 

portanto, a obrigação de reparação pelos danos causados. 

Na sequência, o entendimento jurisprudencial francês passaria a adotar a teoria 

do terceiro cúmplice, afirmando que “toute personne qui, avec connaissance, aide 

autrui à enfreindre les obligations contractuelles pesant sur lui, comment une faute 

délictuelle à l’égard de la victime de l’infraction”.35 

Na Itália o desenvolvimento da teoria se deu por meio de uma peculiar mudança 

no entendimento da Corte de Cassação. 

Em 1950, houve o julgamento de ação decorrente da famosa tragédia de 

Superga, na qual um acidente aéreo vitimou todos os integrantes da equipe de futebol 

Associazione Calcio Torino. Em razão do acidente, o clube de futebol se viu incapaz 

                                                             
33 RIBEIRO, Joaquim de Souza. Teoria dos Contratos: Estudos. Coimbra: Coimbra Editora, 2007. p. 
40. 
34 AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Estudos e pareceres de direito privado. São Paulo: Saraiva, 
2004. p. 215. 
35“toda pessoa que, conhecendo a situação, ajude outra a infringir as obrigações contratuais que 
recaiam sobre si, comete um ilícito contra o respeito à vítima da infração” (RODRIGUES JUNIOR, 
Otávio Luiz. A doutrina do terceiro cúmplice: autonomia da vontade, o princípio res inter alios acta, 
função social do contrato e a interferência alheia na execução dos negócios jurídicos. In: FACHIN, Luiz 
Edson; TEPEDINO, Gustavo (Coord.). Obrigações e contratos: doutrinas essenciais. V. 3. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2011). 
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de adimplir aos diversos contratos esportivos e publicitários que havia celebrado antes 

do acidente, uma vez que dependia dos seus integrantes falecidos para tanto, 

ocasionando, assim, diversos prejuízos ao time. 

Diante de tais prejuízos, o clube desportivo propôs ação indenizatória contra a 

companhia aérea responsável pelo voo, entendendo que seria dela a 

responsabilidade pelo inadimplemento de seus contratos anteriormente firmados. 

Após o julgamento pelas cortes italianas, tendo inclusive a Corte de Cassação 

se pronunciado, a ação foi julgada improcedente.36 

Transcorridas mais de duas décadas, no ano de 1971 a mesma Corte de 

Cassação adotou a aplicação da teoria do terceiro cúmplice em caso juridicamente 

análogo.  

Por coincidência ou ironia do destino, o proponente da ação foi justamente o 

clube Torino. Desta vez, a demanda se deu por conta de um acidente automotivo fatal 

envolvendo o jogador de futebol Luigi Meroni, integrante do clube.  

Surpreendentemente, neste caso a ação acabou sendo julgada procedente, 

aplicando-se a teoria do terceiro cúmplice.37 

Em Portugal e na Alemanha38 o princípio da relatividade dos efeitos do contrato 

e seus possíveis danos decorrentes de interferência alheia foram debatidos sob à 

ótica de outra teoria – a da eficácia externa da obrigação, se distanciando, portanto, 

dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais construídos na França e na Itália. 

Segundo Antunes Varela, na Alemanha a tese é “contra a orientação firme da 

jurisprudência e da doutrina de longe dominante” e em Portugal, não há previsão legal 

ou construção jurisprudencial que atribua a responsabilidade ao terceiro que interferir 

negativamente no adimplemento de um contrato alheio, ainda que ciente ou capaz de 

                                                             
36 AZEVEDO, 2004. p. 218; RODRIGUES JUNIOR, 2011. p. 1233-1234. Ambos os autores trazem 
ressalvas ao caso citado: Antonio Junqueira de Azevedo aponta que não se trataria de um caso de 
aplicação da teoria do terceiro cumplice, pois não houve cumplicidade, mas culpa exclusiva de terceiro 
causador do dano. Otávio Luiz Rodrigues Junior aponta que os contratos esportivos e de publicidade 
firmados pelo clube Torino seriam resolvidos ante a impossibilidade física superveniente de seu 
cumprimento, o que não necessariamente compreenderia todos os prejuízos sofridos. 
37 AZEVEDO, op. cit., p. 220; RODRIGUES JUNIOR, op. cit., p. 1234. 
38 “In the field of tort, duties to behave (Verhaltenspflichten) in such a manner as to protect the purely 
pecuniary interests of third parties exist only within very narrow limits; those who have entered into 
obligations with a partner, however, also have far-reaching duties to take care in relation to the purê 
pecuniary interests of such parties” (KOZIOL. Helmut. Basic questions of Tort Law from a Germanic 
Perspective. Translation from German to English by Fiona Salter Townshend. Vienne: 
JanSramekVerlag, 2012. p. 95). 
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ter ciência da sua existência, agindo, assim, dentro da sua liberdade de contratar ou 

induzir à quebra de contrato.  

Segundo o autor, para que haja responsabilização do terceiro, este deve 

adentrar a esfera do abuso de direito, o que ultrapassaria sua esfera de liberdade. 

A doutrina lusitana predominante é, então, tendente a dogmatizar a relatividade 

do crédito, não admitindo, a princípio, que relações obrigacionais projetem seus 

efeitos sobre terceiros, restando como minoritário o entendimento em contrário de 

juristas como Menezes Cordeiro e Galvão Telles. 

Apesar das relevantes diferenças presentes no sistema da common law, nos 

Estados Unidos e na Inglaterra também se desenvolveu uma teoria a fim de atribuir 

responsabilidade a terceiros que interferem prejudicialmente na relação obrigacional 

alheia. 

Na Inglaterra, país no cujo ordenamento jurídico também possui como regra o 

princípio da relatividade dos efeitos do contrato39, foi consagrado, após o caso Lumley 

versus Gye (1853), a action for inducing breach of contract, análoga à ação 

indenizatória fundada na teoria do terceiro cúmplice. 

Tratava-se de um caso no qual o empresário teatral Lumley celebrou contrato 

com uma cantora de ópera, para que esta cantasse em seu teatro. Ocorre que a 

cantora inadimpliu ao contrato, diante da indução de outro empresário das produções 

teatrais, Gye, para que fosse trabalhar para ele. 

Tendo conhecimento do princípio da relatividade dos contratos, Lumley, com 

vistas a reestabelecer a avença anteriormente firmada, obteve, primeiramente, uma 

injuction determinando o cumprimento do contrato pela cantora, para que ela se 

apresentasse. Contudo, mesmo diante de determinação legal, a artista se negou a 

fazê-lo.  

Lumley, irresignado, acionou Gye para reaver os danos e prejuízos causados 

pelo inadimplemento do contrato que aquele auxiliou a dar causa. A ação foi julgada 

procedente. 40 

                                                             
39 ANDREWS, Neil. Direito contratual na Inglaterra. Tradução Teresa Arruda Alvin Wambier e Luana 
Pedrosa de Figueiredo Cruz. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 116-118. 
40 AZEVEDO, 2004. p. 217-218. 
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Décadas depois, em 1901, a Câmara dos Lordes traçou de forma mais 

delimitada os contornos jurídicos do instituto da inducting breach of contract, no caso 

Quinn versus Leathem. 

O entendimento da corte baseou-se no princípio geral criado por Lord 

Macnaghten, segundo o qual “it is a violation of legal right to interfere with contractual 

relations recognized by law if there be no suficient justification for the interference” (“é 

uma violação de direito inteferir em relações contratuais reconhecidas pela lei se não 

há justificativa suficiente para tal interferência” (tradução nossa)). 

Como requisitos para tanto, o direito inglês exige que o terceiro tenha 

conhecimento da existência do contrato interferido, intenção de impedir seu 

adimplemento e que de tal interferência sobrevenham danos à parte. 41 

Igualmente, nos Estados Unidos é admitida a responsabilização daquele 

terceiro que intencionalmente interfere negativamente na relação jurídica alheia, 

sendo a situação prevista no restatement 2d of the Law of Torts, o qual dispõe: “aquele 

que intencional e impropriamente interfere no cumprimento de um contrato (exceto no 

contrato de casamento) entre um outro e um terceiro, induzindo ou fazendo com que 

o terceiro não cumpra o contrato, fica responsável com o outro pelos prejuízos 

resultantes do descumprimento contratual pelo terceiro.”42  

Já no Brasil, da mesma forma que em Portugal e na Alemanha, a teoria do 

terceiro cúmplice não teve grande impacto no plano jurídico. Todavia, mesmo não 

tendo sido amplamente adotada, é fato que as relações jurídicas daqui apresentam 

os mesmos problemas oriundos da interferência de terceiros nas relações contratuais 

alheias e, da mesma forma que noutros países, a resposta está igualmente contida 

no óbice dado pelo princípio da relatividade dos efeitos dos contratos. 

 

5 A TEORIA DO TERCEIRO CÚMPLICE NO DIREITO BRASILEIRO 

 

O cenário fático-jurídico teve casos de destaque para a reflexão sobre a 

aplicação da teoria do terceiro cúmplice. A seguir, serão analisados os dois casos de 

                                                             
41 RODRIGUES JUNIOR, 2011. p. 1235 e 1237. 
42 No original, “one who intentionally and improperly interferes with the performance of a contract (except 
a contract of marry) between another and a third person by inducing or otherwise causing the third 
person not to perform the contract, is subject to liability do the other for the pecuniary loss resulting from 
the failure of the third person to perform the contract”, (Ibid., p. 1235). 
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maior destaque na doutrina pátria e suas consequências na construção 

jurisprudencial. 

Em 1998, o apresentador Carlos Massa, popularmente conhecido como 

“Ratinho”, possuía contrato de exclusividade com a emissora de televisão de Edir 

Macedo, a Rede Record, onde apresentava um programa de auditório. 

Ainda durante a vigência do referido contrato, o apresentador repentinamente 

deixou a emissora sem maiores explicações. 

Passados alguns dias, o apresentador ressurgiu em um novo programa, na 

emissora concorrente, o Sistema Brasileiro de Televisão (SBT). O novo programa do 

Ratinho possuía o exato formato do seu anterior que era exibido na Record. 

Para se ter uma ideia da dimensão do caso, o programa do apresentador 

representava 20% do faturamento da Record, por meio dos diversos anúncios 

publicitários que veiculava. 

Diante da quebra contratual, a emissora Record exigiu do apresentador o 

pagamento da multa prevista na cláusula penal do contrato, a qual correspondia ao 

valor astronômico de 43 milhões de reais. 

Segundo Ratinho, a responsabilidade pelo pagamento da multa seria do SBT, 

uma vez que a emissora o teria estimulado a rescindir o contrato anterior, garantindo 

que suportaria as consequências jurídicas, econômicas e negociais de tal ato. 

O caso era nitidamente passível de aplicação da teoria do terceiro cúmplice. 

Contudo, diante do longo tempo e alto custo que levar à causa sub judice tomariam, 

as emissoras resolveram a questão extrajudicialmente por meio de um acordo.43 

O segundo caso é emblemático para a doutrina do terceiro cúmplice no Brasil.  

Entre os anos de 2003 e 2005, o Brasil viveu uma verdadeira guerra publicitária 

entre as principais companhias de cerveja da época. 

Nesse contexto, o cantor e sambista Jessé Gomes da Silva Filho, mais 

conhecido como Zeca Pagodinho, foi contratado, em setembro de 2003, pela 

companhia Schincariol, para ser garoto-propaganda da marca “Nova Schin”.44 

                                                             
43 VALLADARES, Ricardo. Agora sou um ratão. Revista VEJA. São Paulo: Editora Abril, n. 1521, 02 
set. 1998. Disponível em: <http://veja.abril.com.br>. Acesso em: 28 out. 2018; RODRIGUES JUNIOR, 
2011. p. 1234. 
44 Entenda a polêmica de Zeca Pagodinho na “guerra das cervejas”. Folha online. Disponível em: 
<https://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u82653.shtml>. Acesso em: 02 nov. 2018. 

https://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u82653.shtml
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O contrato celebrado entre o sambista e a cervejaria tinha previsão de vigência 

até setembro do ano seguinte, 2004. 

A campanha teve seu maior destaque por meio da propaganda televisiva 

protagonizada por Zeca, onde o cantor proclamava o bordão que viria a se tornar um 

dos mais famosos da indústria publicitária na época: “Experimenta!”. 

A propaganda foi um verdadeiro sucesso. 

Para se ter uma ideia da dimensão do alcance da campanha e os efeitos no 

mercado, a alavancagem da imagem da cervejaria Schincariol foi tão grande que ela 

passou a ocupar a terceira colocação no ranking nacional de vendas de cervejas. 

Por outro lado, as ações do grupo Ambev, fabricante da Brahma, Antarctica e 

Skol, e concorrente direta da Schincariol, apresentaram uma significativa queda em 

razão da preocupação dos analistas com a fatia de mercado que uma perdeu para a 

outra. 

Para tentar reverter a situação, a agência de publicidade da cervejaria Brahma 

formulou uma proposta ao cantor Zeca Pagodinho, para que ele rescindisse o contrato 

que possuía com a agência de publicidade da Schincariol. 

Em março de 2004, a cerveja Brahma estreia de surpresa uma nova 

propaganda comercial na televisão, com Pagodinho como principal estrela. No vídeo 

de poucas dezenas de segundos, o sambista canta uma música com refrão em tom 

de ironia, fazendo alusão direta ao comercial veiculado pela Nova Schin: "Fui provar 

outro sabor, eu sei. Mas não largo meu amor, voltei"45. 

Como consequência, as agências responsáveis pelo contrato da campanha 

publicitária da Nova Schin ingressaram com ação contra a agência responsável pela 

campanha da Brahma, sustentando em síntese que a ruptura abrupta e imotivada 

daquela avença outrora firmada com o famoso cantor, se deu em razão do aliciamento 

e indução deste por aquela. 

Como é possível concluir, nos dois casos uma relação obrigacional primária 

firmada entre duas partes teve seu cumprimento obstado em razão da interferência 

negativa de um terceiro, gerando prejuízos a uma das partes – aquela que viu a outra 

ser aliciada a inadimplir. 

                                                             
45 PAGODINHO, Zeca. Amor de Verão. Letras. Disponível em: <https://www.letras.com.br/zeca-
pagodinho/amor-de-verao>. Acesso em: 05 nov. 2018. 

https://www.letras.com.br/zeca-pagodinho/amor-de-verao
https://www.letras.com.br/zeca-pagodinho/amor-de-verao
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Verifica-se de pronto que as duas situações se amoldam à hipótese de 

aplicação da teoria o terceiro cúmplice. 

Neste contexto, questiona-se: o contrato primário teria a capacidade de projetar 

seus efeitos a terceiros, responsabilizando-os diretamente pela interferência danosa 

que deram causa, levando a ruptura da relação contratual?  

Antes de responder tal questão, vale elucidar a seguinte ponderação de Judith 

Martins-Costa: 

 

Sendo o direito a normatização da experiência concreta segundo certos 
valores, necessidades e técnicas, passou-se a perceber, de uns tempos para 
cá, que determinadas situações contratuais possuíam, sim, mais que eficácia 
intersubjetiva: atingiam, real ou potencialmente, a esfera de terceiros, 
criando-lhes deveres de abstenção e, até mesmo, deveres positivos, ou 
“promocionais”.46 

 

O ponto principal do presente estudo aqui reside. Qual o fundamento legal ou 

principiológico para conferir o mencionado dever de abstenção a terceiros? 

A doutrina diverge quanto a esta resposta.  

Muitos afirmam que a fundamentação da teoria do terceiro cúmplice se 

resumiria, então, somente ao princípio da função social do contrato, aliado ao princípio 

da boa-fé objetiva. 

Outros limitam-se apenas ao princípio da boa-fé objetiva, como o Ministro Paulo 

de Tarso Sanseverino no julgamento do Recurso Especial n° 1.316.149/SP, 

relacionado ao caso do cantor Zeca Pagodinho aqui exposto. Vejamos: 

 

RECURSOS ESPECIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCORRÊNCIA 
DESLEAL. INTERVENÇÃO EM CONTRATO ALHEIO. TERCEIRO 
OFENSOR. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA 
DO SÓCIO E CERCEAMENTO DE DEFESA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 
INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA. 
APLICAÇÃO DO ART. 571 DO CPC. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA NO 
CASO. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR FIXO. DESCABIMENTO. 
SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. Ação de reparação de danos em que se 
pleiteia indenização por prejuízos materiais e morais decorrentes da 
contratação do protagonista de campanha publicitária da agência autora pela 
agência concorrente, para promover produto de empresa concorrente. 2. 
Inocorrência de maltrato ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido, 
ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao 

                                                             
46 MARTINS-COSTA, Judith. Zeca Pagodinho, a razão cínica e o novo Código Civil Brasileiro. 
Migalhas. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI4218,101048-
Zeca+Pagodinho+a+razao+cinica+e+o+novo+Codigo+Civil+Brasileiro>. Acesso em: 01 nov. 2018. 
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julgamento da lide, não estando o magistrado obrigado a rebater, um a um, 
os argumentos deduzidos pelas partes. 3. Inviabilidade do conhecimento de 
matéria não devolvida ao Tribunal de origem, ainda que suscitada em 
embargos de declaração. Hipótese de "pós-questionamento". Precedentes. 
4. Inviabilidade de se contrastar, no âmbito desta Corte, a conclusão do 
Tribunal de origem acerca da ilegitimidade passiva do sócio da agência de 
publicidade e da inocorrência de cerceamento de defesa, em razão do óbice 
da Súmula 7/STJ. 5. Concorrência desleal caracterizada. 6. Aplicação dos 
ditames derivados do princípio da boa-fé objetiva ao comportamento do 
terceiro ofensor. 7. Cabimento da liquidação do julgado segundo ambos os 
critérios previstos no art. 210, incisos I e II, da Lei de Propriedade Industrial, 
para assegurar ao credor a possibilidade de escolha do critério que lhe seja 
mais favorável. Vencido o relator. 8. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral 
(Súmula 227/STJ). 9. Ocorrência de dano moral à pessoa jurídica no caso 
concreto. Vencido o relator. 10. Arbitramento de honorários advocatícios em 
percentual da condenação. 11. RECURSO ESPECIAL DE ÁFRICA SÃO 
PAULO PUBLICIDADE LTDA DESPROVIDO E RECURSO ESPECIAL DE 
FISCHER AMÉRICA COMUNICAÇÃO TOTAL LTDA E ALL-E ESPORTES E 
ENTRETENIMENTO LTDA PROVIDO, EM PARTE. [grifos nosso]47 

 

 

Não é essa a opinião defendida no presente trabalho. 

Com relação a este ponto, mas que ditará toda a conclusão sistemática a que 

chegará o presente estudo, faz-se necessário elucidar o entendimento de Carlos 

Eduardo Ruzyk acerca da questão: 

 

À mingua da incorporação de teorias como a do terceiro cúmplice ou da 
inducing breach of contract, os autores nacionais valem-se sobretudo do 
princípio da função social do contrato para ultrapassar o óbice da relatividade 
de seus efeitos. 
Mas diante da pluralidade de significados da função social e ainda da alta 
carga de abstração que possui, seria mesmo necessário recorrer a tal 
princípio para se tutelar o conteúdo dos negócios jurídicos frente a terceiros? 
Nos parece que não. [grifo do autor]48 

 

Ainda Ruzyk, propõe a seguinte fundamentação: 

 

[...] somente pelo reconhecimento de uma eficácia externa da obrigação que 
se pode conceber a existência e eficácia de uma função social, cuja atuação 
seja externa ao contrato. 

                                                             
47 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1316149/SP. Relator: Ministro Paulo de 
Tarso Sanseverino, j. em 03 jun. 2014. Brasília, 2014. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=3226514
8&num_registro=201200598840&data=20140627&tipo=5&formato=PDF>. Acesso em: 07 nov. 2018. 
48 RUZYK, Carlos Eduardo Pianovski; BÜRGER, Marcelo L. F. de Macedo. A tutela externa da 
obrigação e sua (des)vinculação à função social do contrato. Civilistica.com. Rio de Janeiro, a. 6, n. 
2, 2017. Disponível em: <http://civilistica.com/a-tutela-externa-da-obrigacao/>. Acesso em: 29 out. 
2018. 
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A função social não é antecedente, mas, sim, consequente da admissão de 
uma eficácia transpessoal às obrigações, como reforço à sua oponibilidade 
externa. 
O obstáculo usualmente invocado é o dogma de que apenas as relações 
jurídicas de direitos absolutos possuem uma eficácia contra terceiros, 
enquanto as relações de direitos de crédito, por serem relativas, apenas 
produzem efeitos em relação aos seus signatários. 
A rigor, não se trata de equiparar direitos relativos a direitos absolutos, mas 
reconhecer que os negócios jurídicos não possuem necessariamente apenas 
uma modalidade de eficácia, e na pluralidade delas, algumas podem ser 
oponíveis a todos, outras apenas a determinadas pessoas. 
A resposta, portanto, está na teoria do fato jurídico, mais especificamente nos 
planos eficaciais. A ratio necessária para se atingir, em grau de conclusão, a 
presença de uma tutela jurídica ampla ao crédito inicia por reconhecê-lo como 
objeto de direito compreendido no conceito de patrimônio, para então assumir 
que os fatos jurídicos podem ter mais de uma eficácia.49 

 

Sendo a obrigação avençada na relação contratual um crédito, além de possuir 

eficácia inter partes, a qual decorre da projeção jurídica básica, há também uma 

eficácia projetada em relação à coletividade. 

O objeto do contrato se traduz em uma prestação, podendo esta ser expressa 

por meio de uma ação ou uma atividade (obrigação de fazer ou de não fazer) e, não 

necessariamente, por meio uma coisa (obrigação de dar), mas, ainda sim, é objeto de 

direito, o que significa dizer que representa um bem da vida juridicamente tutelado.50 

Tem-se, portanto, o pressuposto inicial da tutela externa do crédito ou da 

obrigação: a prestação deve ser reconhecida como objeto de direito e integrante do 

direito subjetivo da parte credora. 

Quatro serão os elementos a compor este direito subjetivo do credor: os 

sujeitos (credor e devedor), o objeto (obrigação ou prestação), a relação jurídica que 

os une, e a proteção do crédito.51 

                                                             
49 RUZYK, Carlos Eduardo Pianovski; BÜRGER, Marcelo L. F. de Macedo. 2017. p. 25. 
50 É clara a distinção feita por Paulo Lôbo: “Diz-se coisa tudo aquilo que pode ser objeto de relações 

jurídicas. Não é a melhor definição, pois confunde coisa com objeto de relações jurídicas; a prestação 
de um serviço, por exemplo, é objeto de relação jurídica, mas não é coisa. (…) Objeto do direito é algum 
bem da vida, que pode inclusive ser indisponível, como a vida e a liberdade. Por exemplo, o prédio, o 
equipamento médico, o direito patrimonial de autor, a energia são bens ou coisas e objetos de direito, 
o fazer e o não fazer, a honra e a integridade física e psíquica são objetos do direito, mas não são 
coisas ou bens” (LÔBO, Paulo. Direito Civil: obrigações. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 188). 
51 RUZYK, Carlos Eduardo Pianovski; BÜRGER, Marcelo L. F. de Macedo, op. cit., p. 289. 

 



32 

 

 
 

Segundo André Franco Montoro: “Os três primeiros são intrínsecos, porque 

integram a estrutura interna do direito. A proteção é um elemento extrínseco, que vem 

garantir o exercício do direito e punir sua violação”.52 

A prestação (crédito) tanto é objeto de direito puro que não só compõe o 

patrimônio daquele que detém sua propriedade (credor), como também pode ser 

objeto de uma relação negocial (secundária), da mesma forma que no contrato que a 

constitui (primária), podendo ser, inclusive, objeto de cessão (art. 286, CC) ou de 

assunção (art. 299, CC).  

Para Pontes de Miranda e outros autores, os créditos se inserem no que eles 

conceituam como esfera jurídica, que compreende “o conjunto das situações jurídicas 

(lato sensu) em que esteja inserido [o sujeito de direito], portanto a totalidade dos 

direitos, pretensões, ações e exceções, que, especificamente, lhe digam respeito”, 

dentre as quais estão os direitos de crédito.53 

Demonstrado o pressuposto de que o crédito ou obrigação de uma relação 

jurídica é um bem ou objeto de direito juridicamente tutelado, pode-se então adentrar 

a análise das modalidades de eficácia do negócio jurídico, consoante o quanto 

brilhantemente desenvolvido por Pontes de Miranda e por Marcos Bernardes de Melo, 

o que explicitará o segundo pressuposto no reconhecimento da tutela externa do 

crédito. 

A teoria clássica concebe a propriedade como direito real, estabelecendo, 

originalmente, uma relação jurídica entre o titular (proprietário) e a coisa (propriedade).  

Com a modernização do direito e da sociedade, houve a mitigação da referida 

teoria, reconhecendo-se que as relações jurídicas se dão, em verdade, entre pessoas. 

Isto significa dizer que o fato de alguém possuir determinada coisa, impõe aos demais 

sujeitos o dever de não intentarem contra aquele objeto de direito. 

Uma vez concebido que “não há relação do titular com a coisa; há relação do 

titular com todos, a respeito da coisa”, o direito real pode ser dividido em duas esferas 

de relações: a primeira, de sujeição ou “dependência jurídica”54 entre titular e o objeto; 

                                                             
52 MONTORO, André Franco. Introdução à ciência do direito. 29ª ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2011. p. 514. 
53 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da eficácia. 8ª ed. São Paulo: 
Saraiva, 2013, p. 90. 
54 “Temos, assim, no direito subjetivo, dois tipos de relações: a) um vínculo sujeito-objeto; b) um vínculo 
sujeito-ativo sujeito-passivo. Ambos reconhecidos pela ordem jurídica. Ao vínculo entre pessoas 
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a segunda, uma relação eminentemente obrigacional, entre o titular e a coletividade, 

cujo objeto é um dever geral de abstenção (obrigação de não fazer). 

De igual modo, as relações creditórias possuem as mesmas duas esferas, 

sendo cada uma delas dotada de eficácia própria, sendo autônomas mas ao mesmo 

tempo integradas. 

A primeira esfera diz respeito a eficácia entre o credor e o devedor, tendo como 

objeto a prestação. Já a segunda esfera diz respeito aos contratantes e aos terceiros 

(coletividade em geral), sendo a estes imposto o dever geral de abstenção, decorrente 

do reconhecimento do crédito, expresso por meio de uma obrigação, como objeto de 

direito. 

A primeira esfera de eficácia está relacionada ao que Emilio Betti conceitua 

como efeitos essenciais do contrato.55 

A natureza do contrato deriva dos elementos essenciais, não do nome que lhe 

é dado. 

Os efeitos do contrato são relativos, mas não os únicos que emanam da relação 

jurídica. Segundo Pontes de Miranda: “a eficácia que se irradia em direitos, deveres, 

pretensões, obrigações, ações e exceções não é toda a eficácia dos fatos jurídicos. 

Daí poder o negócio jurídico não produzir dívida ou direito a favor de terceiro, mas 

estender-se a ele a eficácia da dívida ou do direito. A distinção merece toda a 

atenção”56 

Emilio Betti indica a existência de outra espécie de efeitos derivados dos 

negócios jurídicos, os quais conceitua como efeitos indiretos ou reflexos, já prevendo 

sua eficácia perante terceiros: 

 

Trata-se, nesse caso, de efeitos que andam ligados a situações ou relações 
jurídicas que, por sua vez, são produzidas por um negócio jurídico. Assim, a 
relação alimentar entre os cônjuges não é, propriamente, efeito do 
casamento: consequência do casamento como status. Mas a maior 
importância dos efeitos indiretos ou reflexos, que se ligam à nova situação 
jurídica criada pelo negócio, manifesta-se não só nas relações entre as partes 
do negócio, mas também quanto aos terceiros estranhos ao negócio.57 

                                                             
denomina-se propriamente ‘relação jurídica’. Ao outro, para evitar confusões, podemos denominar, 
simplesmente, ‘dependência jurídica’” (MONTORO, 2011. p. 514). 
55 BETTI, Emílio. Teoria geral do negócio jurídico. Tradução Servanda Editora. Campinas: Servanda 
Editora, 2008. p. 347. 
56 PONTES DE MIRANDA, 2012. p. 423. 
57 BETTI, Emílio. op. cit., p. 352. 
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Vale ressaltar que da definição técnica precisa que o autor dá aos conceitos, 

percebe-se que não apenas os efeitos das relações jurídicas, mas também as 

situações delas derivadas caracterizam a eficácia na categoria de situações jurídicas 

básicas. 

Com a recepção dos contratos no plano jurídico, o direito confere a eles 

juridicidade e, consequentemente, os efeitos originados por sua própria existência, 

sendo que desde sua concepção naquele plano, já lhes é conferida eficácia mínima, 

a qual Marcos Bernardes de Mello classifica como situação jurídica básica.58 

Conclui-se a partir daí, que todos os contratos, ainda que condicionados à 

ocorrência de condição suspensiva, já detém, desde logo, a capacidade de constituir 

uma situação jurídica, em razão de sua eficácia mínima, cuja intersubjetividade está 

vinculada a um objeto de direito específico, qual seja, uma prestação. 

Neste exato sentido é o artigo 130 do Código Civil, segundo o qual “ao titular 

do direito eventual, nos casos de condição suspensiva ou resolutiva, é permitido 

praticar os atos destinados a conservá-lo”. 

Ainda, pode-se exemplificar a situação narrada acima na hipótese de distrato 

de um contrato, que mesmo pendente de condição suspensiva ou termo, será exigido 

que se dê na mesma forma daquilo que foi contratado, conforme o artigo 472 do 

Código Civil. 

É dizer: os negócios jurídicos celebrados por meio de um contrato não só 

possuem efeitos próprios (ou essenciais), como também efeitos que fixam, desde sua 

concepção, uma situação jurídica ligada a um objeto de direito. 

É por meio da situação jurídica básica que surge o reconhecimento de um 

pertencimento da prestação objeto do contrato, sendo essa, portanto, parte legítima 

do patrimônio dos contratantes.  

                                                             
58 “Todo fato jurídico produz o efeito mínimo básico de criar, ao menos, uma situação jurídica. Pode 
acontecer que o fato jurídico – especialmente atos jurídicos – não possa produzir os efeitos completos, 
como, por exemplo, quando o negócio jurídico é nulo, ou quando, como no caso do testamento, precisa 
de um fato que deflagre sua eficácia. Mas, em qualquer hipótese, a simples entrada no mundo jurídico 
fará com que o fato jurídico irradie, pelo menos, o efeito de criar uma situação jurídica cujo conteúdo, 
embora limitado, é típico” (MELLO. Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da existência. 
São Paulo: Saraiva, 2003. p. 170). 
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Tem-se, então, com o pertencimento, a intangibilidade da prestação, uma que 

vez é objeto de direito de um determinado sujeito, não apenas na esfera do direito 

contratual, mas na esfera da responsabilidade civil em sentido amplo. 

Dessa situação de pertencimento, é projetado o dever de abstenção aos 

terceiros, alheios ao contrato. Reconhecido que as relações obrigacionais avençadas 

no contrato produzem um crédito, o qual é dotado de eficácia jurídica básica, há, 

então, o segundo pressuposto da tutela externa do crédito ou da obrigação. 

Não se olvida, por óbvio, que os efeitos essenciais do contrato serão exigidos, 

tão somente, daqueles que dele fizeram parte. Ocorre que a tutela do patrimônio das 

partes contratantes, manifestado por meio de um crédito (obrigação pactuada no 

contrato), materializa um dever de abstenção erga omnes, na esfera da 

responsabilidade civil. 

Neste sentido, Pontes de Miranda aborda a extensão da eficácia da dívida ou 

do direito: “daí poder o negócio jurídico não produzir dívida ou direito a favor de 

terceiro, mas estender-se a ele a eficácia da dívida ou do direito”. 

O terceiro não contrai dívida ou direito, apenas a parte, porém a eficácia do 

direito ou dívida contraído pela parte impõe ao terceiro o dever de respeito. 

Ainda nesta linha de pensamento, Pontes de Miranda conclui que: 

 

[...] ninguém tem titularidade de crédito: a titularidade do crédito é posição 
subjetiva ativa, como ocorre nos direitos reais, mas diferente, e não se pode 
ver no fato de pertencer o crédito a alguém a propriedade.A confusão seria 
grave (cf. Löbl, Die Geltendmachung fremder Forderungsrecht im eigenen 
Namen, Archiv für die civilistische Praxis, 129, 286 s.; Karl Larenz, Lehrbuch 
des Schuldrechts, I, 3.ª ed., 10). O que é verdade é que o crédito é direito, e 
pode haver ato ilícito consistente em incursão nele, como há o ato ilícito por 
incursão no direito de propriedade (Código Civil, art. 159, verbis 'violar direito, 
ou causar prejuízo a outrem'). Não se precisa chegar a equiparação, aí, do 
direito pessoal ao real (sem razão, O. Von Gierke, Deutsches Provatrechts, 
III, 893; P. Oertmann, Archiv für die civilistische Praxis, 123, 145). O art. 159 
só se refere a direito, sem distinguir direitos reais de pessoais.59 

 

Diante de todo o exposto, resta demonstrado que o contrato, relação 

obrigacional, ou, simplesmente, negócio jurídico, constitui um crédito, sendo este um 

bem da vida juridicamente tutelado (primeiro pressuposto), e que sendo tal crédito 

objeto de direito dos contratantes, passa a compor e integrar seus respectivos 

                                                             
59 PONTES DE MIRANDA, 2012, p. 425. 



36 

 

 
 

patrimônios, cuja proteção se dá por meio da eficácia da situação jurídica básica do 

negócio jurídico, desde a sua concepção (segundo pressuposto), impondo-se, como 

consequência, um dever geral de abstenção ou de não violação da esfera jurídica 

alheia. 

Este é o fundamento teórico da tutela externa do crédito, o qual não pode ser 

confundido, portanto, com a função social dos contratos. 

Exaustivamente evidenciadas tais premissas, conclui-se, então, que o 

fundamento principal da teoria do terceiro cúmplice consubstancia-se na tutela externa 

da obrigação, cuja fundamentação normativa encontra amparo na regra instituidora 

de responsabilidade civil por danos, contida nos artigos 186 e 927 do Código Civil. 

Conforme tais artigos, respectivamente, “aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito” e “aquele que, por ato ilícito, causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. 

Consoante a boa observação de Pontes de Miranda, não há distinção no 

dispositivo legal entre direito real e direito pessoal, mas sim a contemplação de uma 

categoria de direito lato sensu, sendo que para fins da responsabilidade civil ali 

elencada, basta que sobrevenha lesão a um bem da vida juridicamente tutelado, como 

já se demonstrou ser o crédito oriundo de uma relação obrigacional. 

Como bem elucidado por Marcos Bernardes de Mello, “a violação da esfera 

jurídica por atos de terceiros, sejam ilícitos ou mesmo que lícitos (não contrários a 

direito, como os praticados em estado de necessidade), causem danos, acarreta para 

o seu agente responsabilidade civil pelas consequências danosas que causar”.60 

O referido entendimento decorre da aplicação do dever geral de abstenção ou 

de não lesar a ninguém (nenimem laedere) e demonstra que os negócios jurídicos 

possuem estrutura própria suficiente a obstar a interferência negativa de terceiros, não 

sendo necessário aprofundar a função social dos contratos para que sejam tutelados 

os contratantes em face daquela intervenção lesiva ao crédito. 

Pietro Perlingieri conclui pelo mesmo raciocínio, ainda que a luz do direito 

italiano: 

 

                                                             
60 MELLO, 2003, p. 93 
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Nas situações relativas o único fato lesivo concretamente imaginável 
consistiria no inadimplemento do devedor e na consequente responsabilidade 
dita contratual (na realidade, reponsabilidade derivada do inadimplemento de 
qualquer relação obrigatória, qualquer que seja sua fonte, contratual ou não: 
art. 1.218 Cód. Civ.); ao contrário, a lesão do dever genérico que incumbe a 
qualquer um de respeitas as situações absolutas seria tutelada nas formas 
do ressarcimento contra o fato ilícito que provoque um dano injusto 
(responsabilidade extracontratual: art. 2.043 Cód. Civ.). Esta opinião não 
pode mais ser aceita: é verdade que a obrigação é relação que interessa ao 
devedor e ao credor, mas também é verdade que esta relação tem relevância 
externa. Mesmo o crédito é, de um certo ponto de vista, um bem, um interesse 
juridicamente relevante, e enquanto tal deve ser respeitado por todos. (...) A 
distinção entre situações absolutas e relativas perdeu portanto a sua 
justificação histórica na medida em que, com fundamento no dever de 
solidariedade e da consequente responsabilidade, todos devem respeitar 
qualquer situação e o titular da mesma tem uma pretensão à sua conservação 
em relação a todos.61 

 

Para a solução dos dois casos concretos citados no início do presente capítulo, 

podemos aplicar a teoria do terceiro cúmplice com base nas conclusões até aqui 

demonstradas, vez que não há a necessidade de construir uma argumentação 

profunda sobre o princípio da função social do contrato e sua eficácia, mas mormente 

na segura base da teoria do fato jurídico. 

No primeiro caso explanado, o apresentador de televisão Ratinho, que possuía 

contrato de prestação de serviços com a emissora Record, foi estimulado pelo SBT a 

descumpri-lo para celebrar contrato de natureza semelhante, dispondo sobre a 

realização de programa no mesmo formato do anterior. 

Observa-se que o SBT e o apresentador extrapolaram os limites do mero 

exercício da liberdade negocial para contratar. 

A emissora, por óbvio, tinha conhecimento do contrato anterior e mesmo assim 

agiu intencionalmente na indução do seu inadimplemento. 

Agindo assim em relação a sua concorrente, o SBT indubitavelmente violou a 

esfera jurídica da relação havida entre o apresentador e a emissora Record, que 

detinha o direito de crédito sobre as obrigações assumidas pelo apresentador, 

materializando-se, então, como verdadeiro patrimônio, não limitado tão somente ao 

programa, mas também sobre toda a publicidade que girava em torno dele. 

A situação em princípio poderia ser interpretada como mero exercício regular 

de direito, contudo, o contrato oferecido pelo SBT ao apresentador era 

                                                             
61 PERLINGIERI, Pietro. Perfis de Direito Civil. Tradução de Maria Cristina De Cicco. 3. ed. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2002. p. 142. 
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manifestamente contrário à avença anteriormente firmada entre ele e a emissora 

Record, não sendo plausível afirmar que a contratação se limitava ao simples 

enriquecimento da programação, uma vez que retirava do concorrente sua maior fonte 

de audiência. 

Verifica-se, portanto, que o SBT agiu em flagrante abuso de direito, o que 

caracteriza o ato como ilícito, consoante o artigo 187 do Código Civil, tendo lesado o 

patrimônio da sua concorrente direta, na medida em que impossibilitou o cumprimento 

da obrigação que representava um crédito da emissora perante o apresentador, além 

da perda repentina das propagandas vinculadas ao seu programa, aplicando-se ao 

caso a regra geral prevista no artigo 186 do Código Civil. 

Quanto a legitimidade passiva da ação indenizatória, tanto o apresentador 

quanto a emissora deveriam constar no polo passivo da demanda. no caso do primeiro 

com fundamento no direito pactuado (responsabilidade contratual) e no caso do 

segundo com fundamento na responsabilidade civil por ato ilícito (responsabilidade 

extracontratual). 

A emissora de televisão Record poderia acionar não apenas o apresentador 

inicialmente contratado pelo rompimento do contrato, e aí o faria com supedâneo no 

direito contratual, mas também acionar a emissora SBT, fundamentando-se na 

responsabilidade civil, por dolosa e ilicitamente lesar seu patrimônio. 

A mesma solução se aplica ao caso do cantor Zeca Pagodinho. Tanto o cantor 

quanto a agência de publicidade que o aliciou poderiam ser responsabilizados pelo 

inadimplemento da relação contratual anteriormente firmada pelo primeiro com a 

participação da segunda 

Nos dois casos há similitude fática essencial à responsabilização do terceiro 

ofensor: os interferentes tinham conhecimento da relação obrigacional anteriormente 

firmada e mesmo assim agiram com dolo para violá-la. 

Tais fatos tornam indiscutível a aplicação da teoria do terceiro cúmplice. 

Caso assim não fossem, ainda que se reconhecesse a tutela externa do crédito, 

tal instituto decorre da eficácia externa da obrigação, a qual está condicionada à 

ciência ou, ao menos, o dever de ciência dos terceiros da existência de relação jurídica 

anterior e possivelmente violável, posto que é elemento essencial à equiparação de 

tratamento de direitos reais á direitos relativos. 
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Da mesma forma que a publicidade justifica a eficácia externa erga omnes dos 

direitos reais, para que seja reconhecida a eficácia externa das relações de crédito, 

estas devem possuir visibilidade semelhante à daqueles, ou que, pelo menos, possam 

ser conhecidas por aquele terceiro que nelas vier a interferir. 

Desse entendimento decorre o ônus da parte lesada de provar que o terceiro 

cúmplice tinha ou deveria ter conhecimento da relação contratual violada. 

Conclui-se, assim, que ao analisarmos a teoria do fato jurídico vislumbramos a 

possibilidade da existência de uma tutela externa do crédito (materializado por meio 

de uma obrigação), o que permite a garantia de proteção jurídica da prestação 

avençada, não limitando-se, assim, apenas ao devedor daquela, mas também face a 

coletividade, esta última composta por todos aqueles sujeitos que tinham ou poderiam 

ter conhecimento do crédito obrigacional. 
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6 A CLÁUSULA INDENIZATÓRIA DESPORTIVA E A TEORIA DO TERCEIRO 

CÚMPLICE 

 

6.1 CONCEITO DE CLÁUSULA INDENIZATÓRIA DESPORTIVA E SUA VEDAÇÃO 

À APLICAÇÃO DA TEORIA DO TERCEIRO CÚMPLICE 

 

Conforme demonstrado, a teoria do terceiro cúmplice foi criada com a finalidade 

específica de punir aquele que interfere em relação contratual alheia, contribuindo 

para o seu rompimento. 

Via de regra, portanto, a responsabilização civil de alguém que interfere em 

contrato alheio se dará por meio da aplicação da teoria do terceiro cúmplice. 

Ocorre que para certas regras podem existir exceções. 

No caso da aplicação da teoria do terceiro cúmplice no Brasil, há uma exceção 

prevista em nosso ordenamento jurídico. 

O inciso I do artigo 28 da Lei 9.615 de 24 de março de 1998, popularmente 

conhecida como Lei Pelé, dispõe sobre a cláusula indenizatória desportiva nos 

contratos especiais de trabalho desportivo. 

Por força do artigo 94 da mesma lei, a aplicação do quanto disposto no artigo 

28 é mandatória, logo, todo contrato especial de trabalho desportivo, celebrado entre 

jogador de futebol profissional e um clube desportivo, deverá, obrigatoriamente, prever 

uma cláusula indenizatória desportiva. 

Trata-se de cláusula com feição penal ou de multa contratual. 

A ideia do legislador foi a de resguardar a entidade desportiva contratante de 

eventual transferência direta do jogador para outro clube ou seu surgimento em outra 

equipe antes de escoado o prazo de trinta meses de sua saída do primeiro, sendo que 

nesta última hipótese estaria caracterizada uma forma de transferência indireta. 

Tais hipóteses estão expressamente previstas nas alíneas a e b inciso I do 

artigo 28 da Lei Pelé. 

Caso o atleta venha a ser transferido para uma outra entidade desportiva 

brasileira, a cláusula indenizatória terá como limite máximo o valor de duas mil vezes 

o valor médio do salário previsto no contrato. 

Caso o atleta seja transferido a uma entidade desportiva estrangeira, o valor da 

cláusula indenizatória não terá limitação, o que demonstra a característica protetiva 



41 

 

 
 

da norma, em face de propostas vultosas de equipes estrangeiras, as quais 

notadamente possuem aporte financeiro demasiadamente elevado em relação às 

equipes nacionais. 

O parágrafo 2º do artigo 28 prevê, ainda, a responsabilidade solidária do 

jogador contratado e do novo clube contratante pelo pagamento do valor da verba 

indenizatória, o que demonstra a preocupação do legislador em resguardar a garantia 

de que o montante será pago. 

Não obstante, a estrutura dada pelo legislador à cláusula indenizatória 

desportiva não possui qualquer precedente específico na legislação trabalhista 

brasileira, tendo sido sua criação diretamente influenciada pela teoria do terceiro 

cúmplice, na medida em que “o terceiro aliciante/assediador (clube empregador 

terceiro), conjugalmente com o atleta empregado, provoca a ruptura do contrato de 

trabalho esportivo com o atual clube empregador na intenção de contratá-lo” 62. 

Nota-se, assim, a influência da teoria do terceiro cúmplice motivadora do art. 

608 do Código Civil brasileiro (contrato de prestação de serviço) e do artigo 17/2 do 

Regulamento na Situação e Transferência de Jogadores FIFA - Regulations on the 

Status and Transfer of Players FIFA63. 

Como já visto, a teoria do terceiro cúmplice obsta a interferência de terceiro em 

um negócio jurídico alheio, por meio do estimulo ao inadimplemento de uma das 

partes de obrigações anteriormente pactuadas. 

O Regulamento da FIFA sobre transferência de jogadores estabelece que os 

contratos entre um jogador de futebol e seu clube somente terminam em razão do fim 

do prazo de vigência contratual ou em decorrência do mútuo acordo entre as partes64, 

                                                             
62 RAMOS, Rafael. Para entender as Cláusulas Indenizatória e Compensatória Desportivas do Contrato 
Especial de Trabalho Desportivo. Os Trabalhistas. Disponível em: <http://ostrabalhistas.com.br/para-
entender-as-clausulas-indenizatoria-e-compensatoria-desportivas-do-contrato-especial-de-trabalho-
desportivo>. Acesso em: 03 nov. 2018. 
63 “Entitlement to compensation cannot be assigned to a third party. If a professional is required to pay 
compensation, the professional and his new club shall be jointly and severally liable for its payment. The 
amount may be stipulated in the contract or agreed between the parties.” (SUIÇA. Article 17/2 of the 
Regulations on the Status and Transfer of Players. Disponível em: 
<https://resources.fifa.com/image/upload/regulations-on-the-status-and-transfer-of-players-2018-
2925437.pdf?cloudid=c83ynehmkp62h5vgwg9g>. Acesso em 04 nov. 2018. 
64 “A contract between a professional and a club may only be terminated upon expiry of the term of the 
contract or by mutual agreement.” (SUIÇA. Article 13 of the Regulations on the Status and Transfer of 
Players) 

 

https://resources.fifa.com/image/upload/regulations-on-the-status-and-transfer-of-players-2018-2925437.pdf?cloudid=c83ynehmkp62h5vgwg9g
https://resources.fifa.com/image/upload/regulations-on-the-status-and-transfer-of-players-2018-2925437.pdf?cloudid=c83ynehmkp62h5vgwg9g
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de modo que, na hipótese de rompimento abrupto e injustificado do contrato, a parte 

que tomou tal atitude deverá indenizar/compensar a parte inocente65. 

O valor da indenização/compensação poderá ser previamente fixado no 

contrato celebrado entre a entidade desportiva e o jogador. 

Nas transferências internacionais de jogadores, tal cláusula é comumente 

denominada buy-out clause. 66 

Na hipótese de o contrato não dispor sobre uma cláusula do tipo buy-out, o 

Regulamento da FIFA estabelece que o valor da indenização/compensação devida 

pelo término antecipado e injustificado do contrato será calculado sob os ditames da 

legislação nacional aplicável e de acordo com critérios objetivos relativos às 

especificidades do desporto em questão, tais como: remuneração do atleta, tempo do 

contrato e gastos/despesas incorridos pela agremiação.67 

A situação narrada acima é, portanto, um exemplo claro de aplicação da teoria 

do terceiro cúmplice. 

No caso da legislação brasileira, o rompimento de um contrato mediante uma 

cláusula indenizatória desportiva não é capaz de ensejar a aplicação da teoria do 

terceiro cúmplice, justamente porque já há um acordo prévio das partes quanto à essa 

possibilidade cuja previsão é obrigatória por força de lei 

Ademais, pelo fato de o parágrafo 2º do artigo 28 da Lei 9.615/1998 (Lei Pelé) 

prever a responsabilidade solidária do novo clube contratante e do jogador contratado 

no pagamento da cláusula ao antigo clube, percebe-se que a oponibilidade da 

cláusula extrapola o limite de partes, sendo, então, oponível em momento incerto 

aquele terceiro que vier a participar na rescisão do contrato. 

Assim, resta afastada a possibilidade de se aplicar a teoria do terceiro cúmplice 

no caso de rompimento de contrato especial de trabalho desportivo celebrado entre 

entidade desportiva e um jogador de futebol, sendo essa hipótese uma exceção à 

aplicação da teoria até aqui estudada. 

                                                             
65 Article 17/2 (SUÍCA, Regulations on the Status and Transfer of Players). 
66 ALFONSO León Lleó. When does a buy-out clause trigger a “transfer” under FIFA Regulations? 
LawInSport. Publicado em 03/11/2016. Disponível em 
<https://www.lawinsport.com/topics/articles/item/when-does-a-buy-out-clause-triggers-a-transfer-
under-fifa-regulations> Acesso em 04/11/2018 
67 Article 17/1 (SUÍCA, Regulations on the Status and Transfer of Players). 
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6.2 ANÁLISE DA TRANSFERÊNCIA DE NEYMAR JR. AO PARIS SAINT-GERMAIN 

À LUZ DA TEORIA DO TERCEIRO CÚMPLICE 

 

Em 2017, o jogador Neymar da Silva Santos Júnior foi transferido do clube 

desportivo FC Barcelona para o clube Paris Saint German (PSG), mediante o 

pagamento de multa rescisória no valor total de 222 milhões de euros, a transação 

mais cara da história do futebol até então. 

Quando o jogador foi apresentado em sua nova agremiação, Nasser Al-Khelafi, 

presidente do PSG, afirmou à imprensa que o contrato desportivo celebrado com 

Neymar não possuiria multa rescisória68. 

A ausência de tal previsão é devida a vedação expressa contida no artigo 202 

do Regulamento da Liga de Futebol Profissional Francês69, que proíbe uma buy-out 

clause, lá denominada clause libératoire. 

Nos dizeres de Marcelo Inglez de Souza, César Rossi Machado e Pedro Vitor 

Barros: 

 

A “buy-out clause” do direito espanhol é denominada “cláusula de rescisión” 
e tem um regime jurídico semelhante às disposições regulamentárias e 
instruções-interpretativas da FIFA no tocante à compensação/indenização ao 
clube: caso não haja prévia fixação do valor da “cláusula de rescisión”, caberá 
à jurisdição espanhola estabelecer a quantia devida ao clube, levando em 
consideração “as circunstâncias de ordem desportiva, os danos causados à 
entidade, os motivos da ruptura e outros elementos que o juiz considere 
estimáveis”. Nos parece que, tanto sob a ótica do direito brasileiro, quanto do 
direito espanhol, não há que se falar em teoria do terceiro cúmplice ou ato 
ilícito quando um jogador transfere-se para outra equipe mediante o 
pagamento de uma cláusula de natureza buy-out, tal como ocorreu na ida de 
Neymar para o PSG. [grifos nossos] 70 

 

                                                             
68 ADVOGADO de Neymar confirma ausência de multa rescisória no PSG. Esporte Interativo. 
Disponível em: <https://www.esporteinterativo.com.br/posts/19170-advogado-de-neymar-confirma-
ausencia-de-multa-rescisoria-no-psg>. Acesso em: 05 nov. 2018 
69 Règlement Administratif LFP. ARTICLE 202 INTERDICTION DES CLAUSES LIBÉRATOIRES, 
RÉSOLUTOIRES, OU DE RÉSILIATION UNILATÉRALE  
<https://www.lfp.fr/reglements/reglements/2018_2019/reglement_integral.pdf>. Acesso em 03 nov. 
2018. 
70 BARROS, Pedro Vitor; DE SOUZA, Marcelo Inglez; MACHADO, César Rossi. Improvável ausência 
de multa no contrato de Neymar e PSG. JOTA, São Paulo, 2017. Disponível em 
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/improvavel-ausencia-de-multa-no-contrato-de-neymar-
e-psg-31102017> Acesso em 03 nov. 2018. 
 

https://www.esporteinterativo.com.br/posts/19170-advogado-de-neymar-confirma-ausencia-de-multa-rescisoria-no-psg
https://www.esporteinterativo.com.br/posts/19170-advogado-de-neymar-confirma-ausencia-de-multa-rescisoria-no-psg
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Considerando não haver no contrato disposição semelhante à cláusula 

indenizatória desportiva do direito brasileiro, eventual transferência de Neymar a outro 

clube, sem justa causa ou antes do término da vigência do contrato, ensejaria à 

caracterização de ato ilícito e, portanto, a possibilidade de aplicação da teoria do 

terceiro cúmplice ao caso? 

A resposta parece ser sim, consoante o entendimento de Marcelo Inglez de 

Souza, César Rossi Machado e Pedro Vitor Barros: 

 

Considerando que o contrato de Neymar com PSG, ao menos oficialmente, 
não é dotado de uma clause libératoire, i.e., cláusula de natureza buy-out, em 
tese, qualquer equipe que busque induzir Neymar a desvencilhar-se de seu 
contrato com o PSG poderá ser responsabilizada pelos danos daí advindos e 
sancionada desportivamente, conforme as disposições dos Regulamentos da 
FIFA e de acordo com a lógica da doutrina tortious interference e da teoria do 
terceiro cúmplice. (grifos dos autores) 71 

 

 Conclui-se, então, que na ausência de cláusula indenizatória desportiva, a 

teoria do terceiro cúmplice pode ser aplicada em razão do inadimplemento induzido 

por terceiro, no âmbito de contratos desportivos futebolísticos. 

  

                                                             
71 BARROS, Pedro Vitor; DE SOUZA, Marcelo Inglez; MACHADO, César Rossi, 2017. 
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CONCLUSÃO 

 

Diante de todo o exposto, podemos concluir que para a materialização de um 

negócio jurídico por meio de um contrato, deve-se adequá-lo à função social, à boa-

fé objetiva, à justiça moral, às normas de ordem pública, à moral, e aos bons 

costumes. 

Caso assim não o seja, ainda que se considerem as teorias da confiança e da 

autorresponsabilidade (pelas disposições insertas no contrato pelos seus próprios 

contratantes), bem como o princípio da segurança jurídica das relações negociais 

(fruto do pacta sunt servanda), o contrato estará fadado à via única da anulabilidade 

total ou parcial, podendo, na última hipótese, ser aproveitada a parte útil 

superveniente, em atenção ao princípio da conservação dos contratos. 

Conforme se demonstrou, o presente trabalho buscou analisar a figura do 

terceiro que não está vinculado direta ou indiretamente ao contrato, mas nele pode 

interferir de forma negativa. 

O terceiro analisado no presente estudo foi, portanto, aquele totalmente 

estranho à relação contratual e que age em detrimento dos direitos da parte credora, 

auxiliando, induzindo ou instigando o devedor a inadimplir. 

O terceiro é classificado como cúmplice, pois age em verdadeira cumplicidade 

com o devedor de uma obrigação (crédito), estimulando-o ao inadimplemento, a fim 

de celebrar negócio jurídico de natureza incompatível com aquele outrora firmado, 

dado que possuirá natureza semelhante ou conflitante. 

Verificou-se, também, que a responsabilidade do terceiro cúmplice, tema 

central do presente estudo, deve ser caracterizada única e exclusivamente como 

responsabilidade extracontratual ou, ainda, responsabilidade aquiliana. 

Tal responsabilidade contratual se dá em razão do terceiro ofensor descumprir 

uma obrigação (dever de abstenção), antes de mais nada, legal, além de ética e moral, 

o que configura um ato ilícito, nos termos do artigo 186 do Código Civil, e vai 

diretamente contra os deveres de conduta impostos pelos princípios da boa-fé objetiva 

e da função social do contrato, também consagrados no diploma civilista em seus 

artigos 421 e 422. 
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Ademais, verificou-se que a obrigação avençada por meio de um contrato 

constitui um crédito para a parte credora da relação, ao qual, conforme demonstrou-

se é atribuída eficácia externa. 

Tal eficácia externa é decorrente do reconhecimento de que o crédito, fruto da 

relação contratual, compõe o patrimônio do credor e, assim, faz jus à tutela externa, 

garantindo-se sua proteção em face da coletividade. 

Não obstante, equiparou-se o direito creditório aos direitos reais, ressaltando 

que para que sua eficácia externa seja válida, deve, então, possuir visibilidade, ou 

seja, para que surta efeitos a terceiros, estes devem ou deveriam ter o conhecimento 

da sua existência. 

Nesse sentido, para que seja caracterizada a cumplicidade do terceiro com o 

devedor para o inadimplemento de relação contratual da qual só o último faz parte, é 

necessário que o primeiro tivesse ou deveria ter conhecimento do negócio jurídico 

violado. 

Ainda, mitigou-se a noção de que a fundamentação da teoria do terceiro 

cúmplice se restringe à função social do contrato e ao princípio da boa-fé objetiva, 

sendo a fundamentação com base em referidos institutos subsidiária. 

Concluiu-se, então, que o fundamento principal da teoria do terceiro cúmplice 

consubstancia-se na tutela externa da obrigação, cuja fundamentação normativa 

encontra amparo na regra instituidora de responsabilidade civil por danos, contida nos 

artigos 186 e 927 do Código Civil. 

Por fim, demonstrou-se que a cláusula indenizatória desportiva no âmbito de 

contratos futebolísticos profissionais, cuja previsão é obrigatória por força de lei, obsta 

a aplicação da teoria do terceiro cúmplice na hipótese de inadimplemento auxiliado 

por terceiro, na intenção de celebrar contrato desportivo semelhante, justamente 

porque no primeiro já havia um acordo prévio das partes quanto à essa possibilidade. 
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