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CNJ permite a utilização do
WhatsApp para intimação
Giselle Silva
giselle.silva@limajr.com.br

Em 2015, o juiz do juizado cível de Piracanjuba/ GO, Gabriel
Consigliero Lessa, por meio de
portaria, determinou que as
intimações da comarca poderiam ser realizadas por meio
do WhatsApp.
A portaria prevê que para que
as intimações sejam realizadas
por meio do aplicativo de mensagens, o advogado deve concordar expressamente. Com o
envio da mensagem eletrônica, deve haver a confirmação
de recebimento da mensagem
no mesmo dia. Caso esse último requisito não ocorra, a
intimação deve ser realizada
pelos meios tradicionais.
Ao tomar ciência da portaria,
a Corregedoria do Tribunal local determinou a proibição da
utilização do aplicativo para
fins de intimação dos advogados, entendendo que não se
tratava de meio idôneo para
tanto, por não haver previsão
na legislação e, além disso, o
aplicativo ser controlado por
empresa estrangeira.
A questão chegou ao conhecimento do CNJ que, no último
dia 28 de junho, decidiu pela
possibilidade do uso do aplicativo para intimação das partes

desde que respeitados três requisitos básicos, que são eles:
1 - a voluntariedade na adesão
a esse sistema de intimação;
2 - com adesão por escrito aos
termos de uso; e 3- que deve haver confirmação por escrito do
recebimento da intimação no
mesmo dia do envio.
Caso um dos requisitos não
esteja presente, a intimação
do advogado deve ser realizada pelos meios previstos na
legislação.
Apesar de não configurar uma
inovação, visto que conforme
explicitado o magistrado de
Goiás utiliza o método desde
2015, o CNJ deu um grande
passo ao reconhecer a idoneidade na intimação feita
de forma eletrônica.
Isso, pois, apesar de não ha-

ver previsão legal expressa
para a utilização do aplicativo
de mensagens para os fins de
intimação, a lei prevê que esta
pode ser realizada por qualquer
“meio idôneo”.
Entende-se que a utilização do
recurso tecnológico é de grande
valia para o processo, podendo
se caracterizar como um forte
aliado do Poder Judiciário. Isso,
pois, em caso de implementação em larga escala do modelo mencionado acima, haverá
um evidente prestígio ao princípio da informalidade do processo em sede de juizados especiais, além do que, garantirá
maior celeridade ao processo.
Outro efeito que com pouco
tempo se poderá notar é que
o custo final do processo para
o Estado será diminuído.
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Certificados de Recebíveis do Agronegócio
(CRA) e sua Regulação pela CVM

Silvia Real
silvia.real@limajr.com.br

A Comissão de Valores Mobiliários – CVM, objetivando regulamentar a oferta de Certificados
de recebíveis do Agronegócio –
CRA, colocou em audiência pública e recebeu, até o último 14
de julho, sugestões para compor a Minuta da instrução normativa para este fim.
CRAs são papéis emitidos por
empresas securitizadoras, garantidos por créditos a receber
de companhias do agronegócio. Criados em 2004, pela Lei
nº 11.079/2004, desde então,
os CRAs são emitidos segundo
a regulamentação do CRI – Certificado de Recebíveis Imobiliários, observando-se o disposto
na ICVM nº 414/2004. Todavia,
a enorme demanda de emissão
de CRAs registrada no ano de
2016 fez com que a CVM acelerasse as discussões sobre a
criação de instrução normativa específica.
A notável expansão do volume
de ofertas em 2016, que atingiu
R$ 14,2 bilhões, superou em
cinco vezes as ofertas registradas no ano de 2014, e garantiu
ao CRA posição de destaque
no mercado de securitização,
igualando o CRA ao Fundo de
Investimentos de Direitos Creditórios (FIDC) e ao Certificado de Recebíveis Imobiliários
(CRI). Certamente a experiência adquirida com as diversas
operações realizadas, inclusive
com algumas discussões no âmbito do Colegiado, viabilizou a
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elaboração da Minuta de norma
submetida à audiência pública
pela CVM, que adotou a mesma
estrutura da norma de CRI, contendo regras de FIDC, além de
disposições específicas de CRA.
A ICVM a ser criada tem o seguinte enunciado: “Dispõe sobre o regime dos Certificados
de Recebíveis do Agronegócio
objeto de oferta pública de distribuição, e altera dispositivos
da Instrução CVM nº 400, de 29
de dezembro de 2003, Instrução
CVM nº 414, de 30 de dezembro de
2004, Instrução CVM nº 476, de 16
de janeiro de 2009, Instrução CVM
nº 480, de 7 de dezembro de 2009,
e Instrução CVM nº 583, de 20 de
dezembro de 2016.”
Inicialmente, a Minuta reproduz o comando do art. 23, § 1º,
da Lei nº 11.076, de 2004, que
dispõe sobre a definição das
relações permitidas e possíveis
para a originação de direitos
creditórios que servirão de lastro às emissões de CRA: “Art. 23.
Ficam instituídos os seguintes
títulos de crédito: I - Certificado
de Direitos Creditórios do Agronegócio - CDCA; II - Letra de
Crédito do Agronegócio - LCA;
III - Certificado de Recebíveis
do Agronegócio - CRA. § 1º Os
títulos de crédito de que trata
este artigo são vinculados a direitos creditórios originários de
negócios realizados entre produtores rurais, ou suas cooperativas, e terceiros, inclusive financiamentos ou empréstimos,
relacionados com a produção,

a comercialização, o beneficiamento ou a industrialização de
produtos ou insumos agropecuários ou de máquinas e implementos utilizados na atividade
agropecuária.”
Dentre as principais inovações, a Minuta propõe restringir
a comercialização de produtos
agropecuários àquelas situações
de compra, venda, importação,
exportação, intermediação, armazenagem e transporte de
produtos considerados in natura. Ainda, a Minuta esclarece
que pode ser considerado in
natura o produto em seu estado
natural, ou sujeito a um beneficiamento primário ou industrialização rudimentar, incluindo
os subprodutos ou resíduos que
surgem sob nova forma, permitindo a vinculação de direitos
creditórios originários de relações existentes entre produtores rurais, ou suas cooperativas,
e (i) outros produtores rurais
ou suas cooperativas; ou (ii)
comerciantes, beneficiadores ou indústrias de produtos agropecuários, insumos
agropecuários, máquinas e
implementos utilizados na
atividade agropecuária.
Nesse contexto, a CVM entende que o referido dispositivo legal não inclui como direitos creditórios do agronegócio aqueles
que sejam originados a partir de
um negócio envolvendo apenas os terceiros citados na Lei,
sendo essencial que uma das
partes do negócio necessariamente seja um produtor rural
ou uma cooperativa.
É certo que a insegurança jurídica que pairava sobre as operações com CRA, decorrente da
falta de regulamentação específica, será sanada com a publicação da instrução normativa. E, embora a análise dos
efeitos práticos desta regulação ainda não seja possível,
as perspectivas são positivas
e indicam que haverá contribuição ao desenvolvimento
do mercado de capitais.

Da manutenção
do Plano de Saúde
nos casos de
Rescisão
Contratual

Gabriel Heringer
gabriel.heringer@limajr.com.br

A aplicação da Lei dos Planos
de Saúde (lei nº 9.656, de 1998)
ainda gera algumas dúvidas nos
casos de rescisão do contrato de
trabalho, mesmo após a edição
da Resolução Normativa nº 279,
de 2011, da Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS).
O conteúdo da legislação determina que ao funcionário que
não deu causa à rescisão do
contrato de trabalho é prevista
a possibilidade de permanecer
no plano de saúde empresarial, por um período limitado,
desde que tenha contribuído
com qualquer valor, para custear parte ou a integralidade da
mensalidade.
Sobre a questão do pagamento, em recente julgamento do
Superior Tribunal de Justiça
(RESP 1608346/SP), a empresa
Recorrente, na tentativa de afastar a sua responsabilidade no
que diz respeito à manutenção
do plano de saúde do ex-funcionário, demonstrou ter custeado de forma integral, durante
todo o pacto laboral, o plano de
saúde do Recorrido, e apontou
que o obreiro apenas efetuava
o pagamento da coparticipação
quando da ocorrência de procedimentos e consultas médicas.
O argumento apresentado restou vencedor. Tal entendimento
fora adotado pelo Ministro Luis
Felipe Salomão, relator do Recurso, que explicitou a diferença entre contribuição e coparticipação e afastou o pleito do
ex-funcionário, vez que apenas

o pagamento da contribuição
caracterizaria o direito aos benefícios legais almejador pelo
autor, nestes termos:
“Se o plano de saúde coletivo
empresarial fora integralmente custeado pelo empregador/
estipulante, penso que não há
se falar em contribuição por
parte do ex-empregado (aposentado ou demitido sem justa
causa) e, por conseguinte, inexiste direito de manutenção
na condição de beneficiário
com base na Lei 9.656.”
De volta ao entendimento da
norma, a redação do artigo 30, da
lei discutida, determina ainda que
quando da manutenção do plano,
(i) o indivíduo deverá arcar de
forma integral com o valor do plano privado de assistencia à saúde
e (ii) poderá permanecer nas
mesmas condições da cobertura
assistencial de que gozava quando ainda trabalhava na empresa, por um período equivalente
a um terço do tempo em que
permaneceu na empresa, com
limite mínimo de seis meses e
máximo de dois anos.
Trata-se de entendimento do
legislador, elaborado com o intuito de amparar o ex-funcionário em um momento de dificuldade financeira, afastando-o
da necessidade de contratar um
novo plano de saúde e de ter
que se submeter a todo um período de carência exigido.
Aliás, sobre o pagamento integral, é necessário apontar que
uma rápida pesquisa nos sites
de planos de saúde mostra que
o valor integral dos planos empresariais, considerando a gama

de benefícios, é por vezes muito
mais vantajoso que muitos planos individuais oferecidos no
mercado.
Quanto à perda do direito de
permanecer no plano de saúde
coletivo empresarial, isto ocorrerá quando o ex-funcionário
conseguir um novo emprego,
ou findar os prazos previstos em
lei para manutenção da condição de beneficiário (limite de 24
meses), ou ainda quando a empresa cancelar o contrato com a
operadora de plano de saúde e
deixar de oferecer tal benefício
a seus funcionários ativos.
Por fim, a ANS e os Tribunais
entendem que é papel da empresa, quando da rescisão do
contrato de trabalho, avisar formalmente ao seu ex-empregado
sobre a possibilidade da manutenção da condição de beneficiário
para que ele possa escolher, no
prazo de 30 dias, se aceita ou
não os termos da continuidade.
Tal comunicado é de suma
importância, pois confere legalidade na conduta da empresa
quando da finalização do plano de saúde após o prazo determinado, repelindo possíveis
reclamações trabalhista tanto
com pedidos de indenização
por danos materiais, em relação
aos possíveis gastos ocorridos
em consultas e tratamentos particulares durante o período em
que o ex-funcionário poderia
estar com o plano ativo, quanto com pedidos de indenização
por danos morais e pedidos de
reintegração ao plano dos funcionários ativos durante o período estipulado em lei.
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SLA, a cláusula penal da tecnologia
Leandro Pesoti Netto
leandro.netto@limajr.com.br

Ao contratar um serviço de
telecomunicação ou qualquer
serviço de tecnologia da informação (TI) uma empresa, seja
ela qual for, provavelmente se
deparará com algumas siglas.
Dentre elas as siglas SLA (o Service Level Agreement) ou sua
derivação em português, ANS
(o Acordo de Nível de Serviço),
merecem especial atenção. Elas
irão estabelecer os índices mínimos de qualidade do serviço
contratado e, mais que isso, trarão critérios para a obrigação de
reparar o usuário desse serviço
por eventuais falhas. São uma
espécie de filhos tecnológicos
das clássicas cláusulas penais
tão vistas nos contratos de áreas
já tradicionais no mercado.
Empresas precisam mais e
mais transmitir, captar, gerar
e administrar dados. Computação na nuvem, videoconferências, redes sociais, acervo
de dados, streaming de vídeos,
transações financeiras, o big-data, operações machine to
machine e outras tantas práticas
comprovam o quão hight-tech
as corporações têm se tornado
em busca de ganho de competitividade, inovação e segurança.
Exatamente por isso, é possível
afirmar que empresas em geral,
valem-se das soluções de telecomunicação e TI como verdadeiro insumo de suas atividades.
E por trás desses temas sensíveis para os negócios estão os
contratos que formalizam todo
esse aparato estratégico. Tão
estratégico que os fornecedores
desses serviços negociam com
seus clientes os índices mínimos de qualidade, representados pelas siglas ANS ou SLA.
Mas o que acontece se o SLA
negociado não é cumprido pelo
fornecedor? Em outras palavras,
o que ocorre quando o fornecedor disponibiliza um serviço em
índices inferiores ao limite estabelecido com o cliente?
A resposta a essa pergunta é
frequentemente encontrada nos
próprios contratos que regulam
os índices de SLA. Neles haverá
(ou ao menos deveria haver)

4

critérios para a concessão de
eventual desconto, normalmente concedido nas faturas subsequentes, que busca compensar
o descumprimento do SLA acordado. No exemplo hipotético
trazido abaixo, buscaremos demonstrar como esses dispositivos são negociados e, mais que
isso, as razões que levam à adoção dessas regras cada vez mais
praticadas num mercado dependente de tecnologia.
Imaginemos uma empresa
de telecomunicação negociando com um potencial cliente,
uma indústria com uma série
de filiais espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, serviços que
viabilizarão soluções de conectividade entre todas elas. Na
primeira oferta é apresentado
um SLA que prevê a disponibilidade anual do serviço na ordem
99,9% do tempo. O cliente se
interessa, mas considera o valor
da proposta elevado, pedindo
redução. A empresa de telecom, então, envia uma segunda
oferta com a redução do valor
e também com uma redução do
SLA, agora em 99,5% do tempo.
Essa redução do SLA se justifica.
Por cobrar menos, a empresa
de telecomunicação não poderá executar os investimentos e
empregar tecnologias que garantiriam um SLA mais elevado.
A diminuição do SLA também é
justificável uma vez que, ao ter
uma margem de retorno menor,
a fornecedora deve reduzir os
riscos com a perda na receita
inicialmente pretendida.
A indústria considera as novas condições atrativas e formaliza o contrato que refletirá os
termos acordados. O serviço é
então ativado e, em um determinado período de tempo verificou-se que o serviço contratado ficou
disponível em 99,3% do tempo.
Houve, então, o descumprimento do SLA. Caberá ao fornecedor
trazer o equilíbrio ao contrato,
conferindo o desconto correspondente ao tempo de interrupção que ultrapassou o SLA (0,2%).
Esse desconto dado é a verdadeira contratualização da reparação devida. É a delimitação
prévia das perdas e dos danos

que eventualmente o cliente
possa ter sofrido pelo descumprimento do SLA. Temos nos
créditos por descumprimento de SLA verdadeira cláusula
penal que repara, ressarce o
cliente pela prestação do serviço em níveis de qualidade
abaixo do contratado.
E por que as operadoras e
outras empresas de TI regulamentam nos contratos a compensação pelo descumprimento
de SLA? O primeiro motivo é
óbvio e busca favorecer o próprio cliente, conferindo a ele
ferramentas transparentes e mensuráveis sobre os critérios de reparação pelo descumprimento do
SLA. Em outras palavras, contratos
com regras claras de reparação
por descumprimento de SLA trazem previsibilidade ao negócio.
Por outro lado, estes critérios
pretendem viabilizar o próprio
modelo de negócio desse segmento. Tais empresas dificilmente existiriam, ou teriam ao menos
custos muito maiores, se fossem
compelidas a indenizar de forma
irrestrita por um eventual SLA
abaixo do previsto em contrato. É
por isso que o SLA e suas excludentes de responsabilidade são
reflexos do que o próprio Código Civil determina em seu artigo
109: contratos devem ser interpretados observando, também,
os usos e regras cotidianamente
empregadas no contexto em que
ele está inserido.
Neste contexto, compete
aos fornecedores dos serviços
de telecomunicação e de TI,
e também aos usuários desse
verdadeiro insumo dos novos
tempos, a negociação de índices e regras de reparação bastante claras, o que levará maior
transparência ao negócio, com a
necessária segurança jurídica e
mitigação dos riscos. Algo bom
para os dois lados de uma mesa
de negociação.
Leandro Netto, sócio do Lima
Júnior, Domene Advogados na
área de Tecnologia e Inovação,
possui LL.M em Direito dos
Contratos pelo Insper e é especialista em direito empresarial internacional pela Université Paris II

Provocações sobre a responsabilidade
das plataformas de intermediação
Leandro Pesoti Netto
leandro.netto@limajr.com.br
Paulo Cicolin
paulo.cicolin@limajr.com.br

O brasileiro tem um apetite
enorme pela internet e isso é sabido por todos. Não por acaso,
sites ou aplicativos ganharam
o gosto do brasileiro atuando
como intermediadores de uma
série de serviços e produtos.
Mas e se algo der errado
para o consumidor na sua
relação com o vendedor? O
intermediador deve ser responsabilizado?
As plataformas de intermediação crescem com força no país e
por isso atuam, por vezes, como
importante ferramenta até mesmo de comparação de preços e
condições de avaliação. As facilidades e soluções oferecidas
para o usuário são enormes. É
possível saber, por exemplo, se
outros usuários gostaram do
serviço e produto ofertado pelo
vendedor, se o preço dele é vantajoso quando comparado a outros vendedores e por aí vai.
Embora úteis e voltadas para
os interesses e direitos dos consumidores, as plataformas têm
sido penalizadas. Muitas são
chamadas para responder por
vícios decorrentes do relacionamento havido entre o usuário
e o vendedor. A avalanche de
ações existentes nos juizados
especiais e reclamações levadas
ao Procon são prova disso.
Contudo, até onde vai a responsabilidade desse intermediador e até que ponto nossas
cortes de fato têm aplicado a
correta interpretação ao Código
de Defesa do Consumidor?
Para entendermos de forma
mais clara a extensão da responsabilidade dos intermediadores
digitais, iremos delimitar inicialmente como os negócios usualmente acontecem.
1. Dois negócios distintos
ocorridos em momentos
distintos
Imaginemos um adulto da
classe média paulistana buscando por uma pousada, por passagens aéreas e por um financiamento que pagará todos os
seus planos para as férias com a
família. Esse pai de família, que
chamaremos a partir de agora
de João, possivelmente utilizará
plataformas de intermediação
disponíveis no seu celular para
buscar soluções mais adequadas
às suas necessidades.
Todas essas plataformas serão
úteis por apresentar ao João
uma série de opções de produtos e serviços oferecidos por
empresas ou pessoas distintas, as quais prestam serviços
e ofertam produtos de forma

totalmente desvinculada e sem
nenhuma atuação daquelas plataformas de intermediação.
Imaginemos a passagem aérea
de avião. João será levado do aeroporto A até o aeroporto B por
uma companhia aérea autorizada e especializada na prestação
de serviços de transporte aéreo.
Embora João tenha adquirido
passagens usando a plataforma
de comparação de voos, é fato
que esta plataforma não é responsável por abastecer o avião,
por contratar o piloto, por adquirir a aeronave e por adotar
todas as medidas voltadas para
a adequada prestação dos serviços de transporte aéreo.
Houve, sem dúvida, dois serviços muito distintos no tempo e,
embora relacionados, totalmente independentes um do outro.
O primeiro serviço prestado
foi o de intermediação. Em outras palavras, João se valeu da
plataforma (a intermediadora)
para buscar os voos mais adequados à sua necessidade e à
necessidade da sua família. E tal
serviço é caracterizado por uma
série de elementos muito particulares. A plataforma informou
o João sobre rotas, companhias
aéreas disponíveis, preços cobrados, a duração de tempo dos
voos e etc.
Ao optar por uma delas, a plataforma colocou o João em contato com a empresa de aviação.
A Companhia aérea então confirmou a disponibilidade do voo
e, feito o pagamento realizado
pelo João, será emitido um bilhete da companhia aérea com
o nome e todos os demais dados do João.
Identificamos, finalmente, o
relacionamento entre a companhia aérea e o João. A relação
entre ambos será caraterizada
por um serviço totalmente diferente e independente, o serviço
de transporte aéreo.
Os contratos que João possui com a plataforma e com a
companhia aérea são diferentes
e independentes. O objeto do
primeiro (a intermediação) difere totalmente do segundo (o
transporte aéreo). Um pode ser

extinto sem que haja qualquer
impacto no outro. Até mesmo
a tributação é distinta e voltada
para dois serviços específicos.
Suponhamos, agora, que tenha havido uma enorme discussão entre João e a tripulação da
companhia aérea no momento
do embarque. Nessa discussão
João sentiu-se afetado em sua
honra, tendo sofrido, no seu
entender, danos morais.
Quem responderá pela conduta da tripulação? A companhia
aérea? A plataforma? Ambas?
Quais são os direitos do João e
qual a extensão das obrigações
da companhia e da plataforma?
É o que veremos a seguir.
2.Leis que garantem o direito e a consequente obrigação
de reparação
A partir da Constituição Federal de 1988, o direito à reparação
por dano moral passou a contar
com expressa previsão legal. Sabemos que antes disso a doutrina
e jurisprudência do país negavam
a reparação ao dano moral, mas
isso é outra história.
Assim, se João possuir elementos suficientes, poderá requerer
legalmente a reparação ao dano
moral sofrido na aeronave.
Mas quem deverá responder
pelo dano gerado à sua honra?
Se voltarmos para os fatos narrados, veremos que a tripulação
era contratada pela companhia
aérea. Identificaremos que os
fatos ocorreram em um avião
explorado pela mesma empresa
e que o dano decorre exclusivamente do serviço de transporte aéreo prestado. Inegável o
dever de responsabilidade da
companhia de aviação.
Imaginemos, contudo, que
João decidiu mover uma ação
judicial contra a plataforma, e
apenas contra ela, para buscar
a reparação do ocorrido. Qual
sorte merecerá tal ação? Até
onde deverá a plataforma ser
responsabilizada?
A resposta a tais questionamentos nos leva à análise de
um elemento fundamental: a
cadeia de responsabilidade trazida pelo Código de Defesa do
Consumidor.
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3. Cadeia de responsabilidade
Nosso CDC prevê no parágrafo único do seu artigo 7º e
no parágrafo primeiro do artigo 25 que, na cadeia de consumo, todos aqueles com elo de
responsabilidade relativa ao vício do produto ou serviço são
objetivamente e solidariamente responsáveis. Essa regra
geral tem um nobre objetivo:
permitir ao consumidor maior
efetividade de reparação.
Imaginemos que, ao comprar
um veículo, o consumidor tenha
identificado que o volante do
automóvel possui graves vícios
que colocam em risco o seu uso.
Neste caso, a montadora poderá
ser acionada e deverá responder
objetivamente mesmo que a direção tenha sido produzida por
um fornecedor terceiro. Isso
se dá uma vez que a montadora é também responsável pela
ofensa ao proprietário do veículo defeituoso.
A montadora e a fornecedora do volante estão ligadas na
cadeia de responsabilidade
pelo defeito identificado na direção. Ambas, por meio da cadeia de responsabilidade pelo
veículo, estão solidariamente
vinculadas. O mesmo ocorreria na relação entre a plataforma empregada pelo João e a
companhia aérea?
Não nos parece. Isso porque
o serviço de intermediação não
possui qualquer elo, qualquer
vínculo com o de transporte
aéreo. É o que percebemos
por uma simples constatação:
se a plataforma simplesmente
deixar de existir, as companhias aéreas terão os seus serviços comprometidos?
Não. Isso porque não há qualquer cadeia de responsabilidade, por mais extensa que ela
seja, capaz de vincular o fato
imaginário narrado neste artigo ao serviço de intermediação
prestado pela plataforma.
O desaparecimento das plataformas não impactaria na
prestação dos serviços de
aviação, os quais existem e
são prestados sem qualquer
inconveniente desde antes
do surgimento das plataformas virtuais.
Embora muitos falem em cadeia de negócios ou cadeia de
consumo para estender responsabilidade pelo vício de
um produto ou serviço, forçoso é reconhecer que o CDC
fala em cadeia de responsabilidade: “tendo mais de um autor
a ofensa, todos responderão
solidariamente pela reparação
dos danos previstos nas normas de consumo”.
Assim, como regra geral, entendemos que responderão
solidária e objetivamente apenas aqueles que efetivamente
participam do dano causado.
Muitos dirão, no caso imaginado, que a responsabilidade
da plataforma decorre da for-

ça mandatória do artigo 14 do
mesmo CDC. Vamos à redação
do dito artigo: “o fornecedor
de serviços responde, independentemente da existência
de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação de serviços (...)”
Assim, nos salta aos olhos que
o fornecedor dos serviços de
transporte aéreo responderá
pelo serviço por ele ofertado,
ao passo que a plataforma de
comparação de preços responderá apenas e tão somente por
eventuais vícios no serviço de
intermediação eventualmente
levado a cabo.
Apesar disso, muitos trocarão a cadeia de responsabilidade tratada acima por outras
cadeias alegadamente criadas
pelo CDC para responsabilizar as plataformas de intermediação. E devemos reconhecer
que esse argumento ganha
coro. Não raro encontramos
julgados falando em solidariedade na “cadeia de consumo”
e na “cadeia negocial”. Mas
afinal, o que a leitura no CDC
nos permite, de fato, concluir?
4. Cadeia de consumo e cadeia negocial
Quando corremos os olhos
por todos os artigos do CDC,
não identificamos, em nenhuma linha sequer, o emprego
das expressões “cadeia de consumo” ou “cadeia negocial”.
O emprego delas decorre de interpretação dada aos artigos 12 e
25, em seu parágrafo segundo.
Realmente, em ambos, o
CDC pretende ampliar a cadeia de responsabilização pelo
dano. E na mesma medida em
que amplia a reponsabilidade
objetiva dos participantes da
cadeia de produção, o CDC
igualmente identifica, de forma muito precisa, quais são os
entes da cadeia produtiva responsáveis por reparar de forma irrestrita. São eles:
1. O fabricante;
2. O produtor;
3. O importador, e;
4. O que realizou eventual
incorporação a um produto
ou serviço.
Desse modo, não basta ter
participado de uma cadeia
produtiva ou negocial para
responder por eventual defeito. É preciso ser um dos entes
expressamente listados pelo
CDC. A plataforma empregada em nosso caso fictício não
atuou como fabricante, como
produtora, importadora ou
incorporadora de qualquer
serviço. Ainda que empreguemos a ideia de cadeia de produção do CDC, não podemos
nos afastar dos limites trazidos
pelo próprio CDC. Se assim
agirmos, estaremos legislando,
criando lei nova, ampliando
responsabilidades não previstas por lei e, portanto, ilegais.
Nessa linha, vale trazer um
julgado do STJ, que analisou

um caso similar. A venda de
passagens aéreas por agências
de turismo. Vejamos o que decidiu a corte: “nesse contexto,
não existindo defeito na prestação do serviço da recorrente
- venda de passagens aéreas - e
não lhe incumbindo a responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo, fica evidenciada a
sua ilegitimidade para figurar
no polo passivo da ação de reparação de danos movida pelos recorridos (Resp. 1453920,
de 15.12.2014)”.
5. O risco do enriquecimento sem causa
Finalmente, podemos ver
também na responsabilização
irrestrita e imponderada das
plataformas de intermediação
uma forma de impedimento e
cerceamento jurisdicional ao
instituto da ampla defesa, ao
contraditório e, finalmente, ao
alcance da verdade.
O motivo é simples e para
exemplificar voltaremos ao nosso exemplo hipotético. Qual é
a capacidade da plataforma de
defender-se sobre os fatos ocorridos entre o João e a tripulação
da companhia aérea?
A resposta não pode ser outra: nenhuma. A plataforma
prestou exclusivamente serviço de intermediação. A plataforma não tem qualquer vínculo com o serviço de transporte
aéreo. A plataforma tampouco
possui relacionamento com a
tripulação do voo, o que poderia ao menos conferir a ela
o direito de ter conhecimento sobre os fatos ocorridos
sob uma outra ótica.
Enfim, ao incluir apenas a
plataforma na ação indenizatória, João incluiu uma “parte”
ilegítima, incapaz de se defender, de contrapor os fatos narrados pelo simples fato de não
ter qualquer relação com o
evento ocorrido na aeronave.
Ao agir assim, João poderia se
valer de uma plataforma e do
judiciário para enriquecer ilicitamente. Isso porque, deixando
de incluir a companhia aérea no
polo passivo, a versão dos fatos
contada pela tripulação não seria apresentada e, assim, mesmo
sem ter motivo para a reparação
por dano moral, poderá João
obter êxito pois a plataforma
não poderá dizer nada em sentido contrário.
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