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 Diante do gigantismo da indústria da moda e seu impac-
to econômico no Brasil, o presente trabalho se debruçou a ve-

contratos 
de exclusividade através da tutela externa do crédito.

 Para tanto, é essencial que o leitor entenda a importân-
cia da indústria da moda em termos econômicos e o impacto 
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no mercado de trabalho. Através de tais números é possível 
romper-se o preconceito gerado pela moda, que muitas vezes 
recebe a pecha de futilidade.  

 Na sequência passa-se a entender o valor da comunica-
ção e divulgação das sociedades empresárias e de suas marcas 
através de “rostos” que, mesmo não sendo empregados das 
sociedades, passam a ser vistos como parte daquele business. 

o contratado e a marca de modo que para o consumidor eles, 
basicamente, sejam um só é necessária a tutela no caso de vio-
lação deste contrato. A tutela externa do crédito demonstrará 
justamente a tutela para os casos em que, diante desses contra-
tos de exclusividade por tempo determinado, houve a quebra da 
expectativa de que não haveria interferência nessa relação. 

A indústria da moda cuida da segunda seara que mais 
emprega dentre as indústrias de transformação (observando-
-se que o primeiro lugar é ocupado pelo setor de alimentos e 
bebidas, que é considerado conjuntamente para essa avalia-
ção), além de também responder pela primeira oportunidade 

(Associação Brasileira da Indústria Têxtil e Confecção, 2020). 
Não obstante, o Brasil é tido como a maior cadeia têxtil com-
pleta do Ocidente.

 Quando se fala em Direito da Moda é inevitável a insur-
gência daqueles preconceituosos que julgam o tema como algo 
fútil. Em geral tal impressão viciada deriva da carência de leitura 
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e de compreensão de um fenômeno cultural3, histórico4 riquís-
simo5, além de economicamente ser pertinente ao sistema da 
obsolescência6 programada7. 

Como já defendi anteriormente (MAIA, 2016, p. 3-20), o 

seja um ramo autônomo do Direito. Mas é necessário um olhar 
cuidadoso sobre o impacto e a importância que esse setor 
possui sobre a sociedade capitalista. 

3  “Mas, entre dois ou mais que se aproveitam da res communis omnium, inclusive 
do que é moda, há semelhança e traços distintivos. Nesses é que há de estar o cunho 
individual. O que corresponde ao destino do objeto ao que a moda exige, pode ser 
comum, e há de ser comum. Não se poderia patentear.” (PONTES DE MIRANDA, 1983, 
p. 422.
4  “This was the explicit basis for sporadic efforts to regulate luxury in dress in 
medieval Europe. In the fourteenth century “nothing was more resented by the 
hereditary nobles than the imitation of their clothes and manners by the upstarts ... 

5  “Que a moda feminina propicia aos que a dirige e exploram novos feitios para 

constituir obras artísticas no verdadeiro sentido da expressão é discutível, pois as 
leis de propriedade literária’ e artística incluem nas que entram em seu regime para 
a devida proteção, as “obras de desenho” e as “obras de artes aplicadas”. Mas o que 
é incontestável é que, estabelecidas pelos costureiros que ditam a moda em Paris, 
em Londres ou em Roma, as linhas do vestuário feminino em cada estação do ano, é 
da essência da moda que esta se generalize ou, melhor, se universalize.” (FERREIRA, 
1962, p. 67).
6  “Introducción y exposición de la problemática. Las denominadas «creaciones, 

dictados de la moda («prestaciones de moda») y cuyo valor comercial generalmente 
se reduce a una sola temporada («prestacione de temporada»).” (PÉREZ, 2003, p. 412).
7  “Por que a Moda fala com tanta abundância do vestuário? Por que ela interpõe 
entre o objeto e seu usuário tamanha orgia de palavras (sem contar as imagens), tal 
rede de sentidos? A razão para isso, como se sabe, é de ordem econômica. Calculista, 
a sociedade industrial está condenada a formar consumidores que não calculam; se 
produtores e compradores de roupa tivessem consciência idêntica, o vestuário só 
seria comprado (e produzido) no ritmo, lentíssimo, de seu desgaste; a Moda, como 
todas as modas, baseia-se na disparidade das duas consciências: uma precisa ser 
alheia à outra.” (BARTHES, 2009, p. 15).
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O Direito da Moda seria, portanto, simplesmente uma 
área do Direito que se ocupa das relações que envolvem a in-
dústria da Moda. Alguns o veem como uma área especializada 
do Direito, outros apenas como aplicação dos já conhecidos 
ramos do Direito a questões legais peculiares que envolvem a 
indústria da moda (NUNES; MORETO, 2012).

O olhar atento ao Direito da Moda como uma área mul-
-

pa em meados da década de 2000 e logo se propagou nos 
Estados Unidos (NUNES; MORETO, 2012). Atento à sua origem 
e ao seu desenvolvimento, o termo anglófono Fashion Law se 
popularizou e, por isso, seu uso no Brasil é mais comum do que 
sua tradução literal “Direito da Moda”. 

Em geral, o Direito da Propriedade Intelectual (MOREIRA, 
2020, p. 111) costuma ocupar lugar de destaque no Direito da 
Moda, já que a proteção das criações está diretamente ligada ao 
fator econômico. Pois quando se oferta os bens de consumo8 da 
Moda também pode ofertar – ainda que indiretamente – a ex-
clusividade ao público consumidor alvo. A exclusividade agrega 
valor e se torna chamariz de uma indústria que se movimenta 
através do imaginário, de estilos de vida e principalmente da 
imagem. Com o crescimento de produtos denominados inspi-
red9, réplicas ou mesmo cópias vê-se aumentar a demanda por 
algum tipo de proteção das criações.

Mas, na verdade, diversas outras searas do Direito são 
pertinentes e importantes à indústria como, por exemplo, a 

8  “Bens de consumo são produtos adquiridos pelos consumidores para uso próprio.” 
(GASTALDI, J., 2005. Página 83).
9  “Como o nome já diz, esses objetos nada mais são do que inspirações, ou seja, 
releituras de produtos originais, criados anteriormente por outros designers. Nas 
referidas inspirações, muda-se o material ou algum outro aspecto dos produtos.” 
(LOUREIRO, 2013). 
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seara contratual (ARROSI, 2019), a seara ambiental10, seara 
criminal (FERREIRA; SOUZA, 2017) etc. Esse trabalho está cen-

contratos de 
exclusividade e sua tutela. 

 Segundo a Teoria do ‘status’ ou ‘gotejamento’ (COTA, 
2001) a moda surge como uma necessidade das classes eco-
nomicamente menos abastadas se colocarem no mesmo plano 
da classe economicamente mais abastada através da imitação 
do vestuário. A necessidade de imitação é fruto da necessida-
de de similaridade (COTA, 2001) de forma a fazer o indivíduo se 
enquadrar no modelo estabelecido de acordo com a adaptação 
social. Portanto, a Moda aqui poderia ser considerada como um 
meio de pertencimento a determinado grupo social. 

 Da brevíssima exposição sobre uma das teorias de 
 moda nasce concomi-

tantemente com sua própria imitação. Para a proteção contra a 
imitação das criações em si, o Direito da Propriedade Intelectual 
pode ser chamado e resolver o imbróglio. Mas, atualmente, há 
outros ativos que passam a ser importantes para que a indús-
tria se comunique com a clientela e, então, entram os -
cers digitais, os embaixadores das sociedades empresárias, os 
atletas que transmitem seu talento e modo de viver através do 
uso de determinada marca, os atores que atravessam tapetes 

10  “O equivalente a cerca de 16 caminhões de lixo têxtil é descartado por 
dia só na região do Brás, em São Paulo;” Disponível em: https://ffw.uol.com.br/
noticias/ moda-o-primeiro-relatorio-com-dados-sobre-
o-impacto-da-industria-no-brasil/, última visualização em 30.05.2021.
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vermelhos ou outros eventos sociais esbanjando trajes de ter-
minadas sociedades empresárias etc.

-
nhas à folha salarial, aos conselhos ou mesmo a composição 
societária passam a levar consigo a imagem de terminadas so-
ciedades empresárias e suas marcas. A comunicação, divulga-
ção e exposição que elas promovem das marcas parece chegar 

publicidade. 
contratos de 

causas sociais, seja de um corpo atlético ou de um corpo real, 
seja de uma pessoa com fortes laços familiares etc.) passa a ter 
valor agregado na comunicação da moda com seu consumidor. 
E, por óbvio, não é desejo das sociedades empresárias dividi-
rem com outras seus meios de comunicação e visibilidade. 

3.1 A DOUTRINA DA TUTELA EXTERNA DO CRÉDITO

Na contemporaneidade contratual passou-se da cir-
cunscrição da relatividade11 para a oponibilidade12. Se antes 
vigia o res inter alios acta, aliis neque nocet neque prodest – o 

11 “Também consecutário lógico da autonomia privada negocial, o princípio da 

suas próprias partes, não podendo ser oponível a terceiros.” (LÔBO, 2014, p. 62).
12 “Partimos da premissa de que a função social do contrato, quando concebia como 
um princípio, antes de qualquer outro sentido e alcance que se lhe possa atribuir, 

relação jurídica que só interessa às partes contratantes, impermeável às condições 
sociais que o cercam e que são por ele próprio afetadas.” (NEGREIROS, 2002, p. 206). 
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ato concluído entre as partes nem prejudica nem aproveita aos 

A ultrapassada concepção dos códigos do Oitocentos em que 
se dizia que o contrato fazia lei entre as partes deu lugar ao 
início de uma abertura e fundamentação para que houvesse a 
responsabilização do terceiro por violações. 

Para Teresa Negreiros essa transição seria derivada do 
princípio da função social dos contratos, já que este deixa de 
representar uma situação jurídica que só interessa às partes13. 
Com esse entendimento há quem fundamente, portanto, a 
tutela externa do crédito como derivação dos princípios da 
boa-fé objetiva e da função social do contrato (SOUZA, 2014). 

No entanto, de outro lado, Gustavo Tepedino (2008) 
rechaça esse entendimento, ao lecionar que a função social do 
contrato teria o condão de restringir a atuação da autonomia 
contratual e não de aumentar a tutela de interesses privados 
de partes contratantes. No sentido de também rechaçar a 
fundamentação da tutela externa do crédito no princípio da 
função social do contrato está Pianovski e Bürger14. Os citados 

-
quanto um contributo15

13  “A consagração da função social do contrato revela a impossibilidade de manter 
a concepção clássica que infere da atuação do legislador e do judiciário apenas a 
possibilidade de impor alguns limites externos, negativos e sempre excepcionais ao 
exercício da liberdade contratual.” (KONDER, 2006, p. 50-51).
14  PIANOVSKI RUZYK, Carlos Eduardo; 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/, última visualização em 26.01.2018, às 16:48.
15  “De qualquer sorte, ainda que haja divergência sobre o conteúdo da função 

redução dos custos de transação, ou, ainda, ao atendimento concreto de direitos 
fundamentais sociais e ampliação à liberdade substancial dos indivíduos – há 
implícito consenso sobre o caráter da função como contributo, coerente, inclusive 
com sua construção histórica, desde Ihering,21 passando por autores díspares como 
Duguit22 e Renner [...]” (PIANOVSKI RUZYK; BÜRGER, 2017, p. 07).
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tutela externa do crédito trata de um limite ao terceiro diante 
de uma relação obrigacional, havendo de ter por parte deste 
terceiro um dever de abstenção (PIANOVSKI RUZYK,; BÜRGER, 
2017, p. 07).

Portanto, seria a função social – enquanto contributo – 

do contrato ocorre através do momento em que se reconhece 

na relação de crédito alheia (PIANOVSKI RUZYK,; BÜRGER, 2017, 

externa nos contratos, com inspiração na jurisprudência fran-
cesa, passa a conceber uma situação jurídica que não deve ser 
ignorada por terceiros (SOUZA, 2014, p. 78).

 Deste modo, trata a tutela externa do crédito de um 
momento no qual se passou a ampliar as hipóteses de respon-

forma estimulou o inadimplemento de uma relação obrigacional 
(MONTEIRO FILHO; BIANCHINI, 2012). Seria a própria frustração 
do direito ao crédito o fator gerador da responsabilidade civil 
desse terceiro16 responsável pela interferência na relação.

 Até o momento da inoponibilidade a responsabilidade 
pela violação ao crédito estaria restrita às partes contratuais. 
No entanto, não há mais espaço para o entendimento rígido 
da relatividade das convenções, pois do contrário estar-se-ia 
conferindo total liberdade ao terceiro. Alvino Lima, quando já na 
década de 60 tratou do tema, traçou um paralelo entre o sujei-
to passivo universal do direito real para o terceiro no que tange 
o direito de crédito. Tanto este como aquele estão obrigados a 

16  Não obstante, o terceiro seria, conforme posição de Luciano de Camargo 
Penteado, aquele imune ao que se passa ao interior do contrato. (PENTEADO, 2007, 
p. 44).
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se absterem de violar situação jurídica alheia, independente de 
manterem ou não relação contratual. 

A conclusão de Alvino Lima não se trata de nenhuma 
inovação doutrinária. Ao contrário, tratou apenas de trazer ao 
tema o antigo preceito de Ulpiano17 constante do Digesto: ho-
neste vivere, non altere laedere suum cuique tribuere. Continua 
o autor brasileiro propondo que se houvesse um direito que 
apenas tivesse de ser respeitado pelos contratantes, enquanto 
o terceiro gozasse da mais ampla liberdade, não seria possível 
a subsistência das relações sociais ou jurídicas; havendo uma 
condução à anarquia (LIMA, 2015).

Hoje, com a mitigação do princípio da relatividade dos 
efeitos dos contratos (princípio este que seria o maior argumen-
to contrário à responsabilização do terceiro), pode-se enxergar 
o terceiro integrando a relação, seja com o dever de respeitá-la 
seja com o direito de não ser prejudicado. Sendo assim, de um 
lado, deixou-se no passado a autonomia da vontade enquanto 
fundamento da relatividade dos contratos18 para, de outro lado, 
ter na boa-fé objetiva19 e no abuso do direito os fundamentos 
da responsabilidade civil do terceiro que viola a relação contra-
tual alheia (MIRAGEM, 2013).

17  “Assim, o que Ulpiano nos dá a entender por aquellas expressões, é que o direito 
assenta em três princípios fundamentaes. São tão importantes esses preceitos que 
Heinecio diz que não os princípios genuínos do Direito, e Lauterback, que são os 
princípios fundamentaes. Savigny tambem considera esses preceitos sob o mesmo 
ponto de vista, porque diz que a expressão preceitos era empregada no texto como 
categorias, havendo nas differentes leis emanadas do legislador, três categorias 
diversas se regras – regras do honeste vivere, regras do alterum non laedere e regras 
do suum cuique tribuere.” (PINTO JUNIOR, 1888, p. 60).
18  “O princípio da relatividade dos efeitos do contrato baseia-se na preeminência 
da autonomia da vontade e na possibilidade das partes estabelecerem vínculos 
jurídicos que afetem direta e exclusivamente suas próprias condutas.” (RODRIGUES 
JÚNIOR, 2004, p. 01).
19  “A boa-fé surge, com frequência, no espaço civil. Desde as fontes do Direito à 
sucessão testamentária, com incidência decisiva no negócio jurídico, nas obrigações, 
na posse e na constituição de direitos reais, a boa-fé informa previsões normativas 
e nomina vectores importantes da ordem privada.” (ROCHA; CORDEIRO, 2011, p. 17).
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Otávio Luiz Rodrigues Júnior20 , ao constatar que seriam 
inúmeras as situações em que poderia ser aplicada a doutrina 
do terceiro cúmplice, expõe que a fundamentação da doutrina 
teria lugar através de preceitos éticos de alcance solidário. 
Como não se desconhece, a doutrina do solidarismo tem seu 

-
mo e comunismo (USTÁRROZ, 2014).

Há, portanto, nas relações obrigacionais um dever ju-
rídico do terceiro de não interferir ou de acordo com o atual 
Código Civil brasileiro, em seu artigo 186, há o dever genérico 
de não causar dano a outrem. Desse modo, uma vez que há um 

e uma marca de cosméticos, uma concorrente deve respeitar 
esse contrato. E, portanto, a interferência ao contratar tal atriz 
– de modo que ela deva romper o contrato anterior, por ser in-
compatível – deve gerar a essa concorrente responsabilidade. 

Deste modo, estando estabelecido que há uma obriga-
ção de que o terceiro respeite a situação jurídica alheia, por 
óbvio, na sua violação haverá responsabilidade pelo preju-
ízo eventualmente causado ou pela violação realizada. Sendo 
assim, seguindo o estudo de acordo com a possibilidade da 
oponibilidade do contrato ao terceiro, o próximo passo trata de 
analisar a forma com que se dará esta responsabilidade. 

20  “A doutrina do terceiro cúmplice funda-se num preceito ético de inegável 
alcance solidário. A violação ao direito das partes pela interferência indevida do 
terceiro pode e deve ser reparada.”(RODRIGUES JÚNIOR, 2004, p. 11).
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3.2 A FORMA DE RESPONSABILIZAÇÃO DO TERCEIRO 
CÚMPLICE

Considerando a unidade do ordenamento21 visto sob 
a perspectiva civil-constitucional22 e considerando que a 

indústria da moda no con-
texto social; busca-se a aplicação da Responsabilidade Civil23 

sobre o terceiro que contribui para a violação dos contratos 
de exclusividade. 

Como não se desconhece na tutela externa do crédito 
exige-se a ciência24 do contrato anterior para que o terceiro 
seja responsabilizado. Portanto, no exemplo da atriz contratada 
pela empresa dos cosméticos, somente poderá haver respon-
sabilidade do concorrente que a contratou – de modo que o 
contrato anterior, por incompatibilidade, teria se desfeito – 
acaso esse tivesse ciência deste contrato anterior. 

21  “Posto um ordenamento de normas de diversas procedências, a unidade do 
reductio 

ad unum não pode ser realizada se no ápice do sistema não se põe uma norma única, 
das quais todas as outras, direta ou indiretamente, derivem.” (BOBBIO, 1999).
22  “O que se pretende, em apertada síntese conclusiva a partir desse breve 

procedimento de interpretação do direito como uma forma de conhecimento. 
Embora não seja um conhecimento como a matemática, guiado pela lógica formal, 
não se trata de arbítrio, mas sim de uma racionalidade distinta, guiada pela lógica 
formal que permeia a argumentação.” (KONDER, 2015, p. 206).

responsabilidade 

que resulta a obrigação de indenizar também de danos causados por fatos lícitos. 
Contudo, a noção de antijuridicidade é mais ampla do que a de ilicitude (pelo menos 
tomada esta em seu sentido formal de ilegalidade = contrariedade à lei), como 
pressuposto da responsabilidade civil. Antijuridicidade caracteriza-se pela causação 
do dano injusto, em violação do preceito de não causar dano a outrem (alterum non 
laedere).” (MIRAGEM, 2015, p. 124). 
24  “[...] já os direitos de crédito, em regra, apenas são oponíveis quando o terceiro 
efetivamente o conhece ou quando tem a possibilidade de o conhecer à luz do 
tráfego negocial;” (MARTINS, 2017, p. 165).
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Não se pretende, por óbvio, ampliar a responsabilização 

-
corrente, de nosso exemplo, deve conhecer o contrato – não 
porque viu na internet a atriz fazendo publicidade. Mas deve 
conhecer de modo que tenha ciência que esse contrato prevê 
a exclusividade. 

tutela deve ser por tempo determinado. E, portanto, de modo 
que quando o concorrente interveio ele quebrou uma legítima 
expectativa de que por tempo determinado aquela atriz seria 
um dos veículos de comunicação. 

3.3 A RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA DO TERCEIRO E A 
SOLIDARIEDADE COM O DEVEDOR

 A responsabilidade objetiva25

consequência lógica da opção pela utilização dos fundamentos 
da tutela externa do crédito, boa-fé objetiva e abuso do direito. 
No caso da boa-fé objetiva, considerando a premissa de que 
se trata de um “paradigma da conduta social” (MIRAGEM, 2015, 
p. 134-135), e o do abuso do direito de um exercício desmedido 
extrapolando os “valores ético-sociais” (MIRAGEM, 2015, p. 143) 
do ordenamento jurídico, ambos passam a fazer parte da pre-
sente evolução da responsabilidade objetiva.

 O paradigma de conduta esperado do agente empre-
sário trata-se de uma experiência de mercado que deve ser 
aprendida não somente com as vivências próprias do agente, 

responsabilidade civil objetiva como hipótese 
de aplicação indireta da constituição, traduzindo uma prévia ponderação de 
interesses levada a efeito pelo legislador, que, de um lado, tutelou a liberdade, não 
proibindo o exercício de atividade de risco, tidas como lícitas pelo ordenamento, e, 
de outro, tutelou a solidariedade e a integridade psicofísica das vítimas de danos, 
determinando a reparação independentemente de culpa.” (SALLES, 2011, p. 175).
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mas também com a práxis dos demais. Essa proposta de Paula 
Forgioni (2010) trata de informar que o comportamento ho-
nesto será tido como aquele praticado conforme as regras do 
nicho mercantil e não conforme a intenção subjetiva do agente. 
Esse modelo de experiência do mercado26 tenderia, portanto, a 
aumentar o grau de certeza e de previsibilidade. Por conseguin-
te, economicamente, todo o mercado lucra com a redução dos 
custos de transação27. 

traz a mais ampla possibilidade de que ele seja ressarcido, além 
do fato de convergir para a nova tendência da responsabilidade 
civil em que as atenções se voltaram ao lesado, de modo a tirar 
o foco da punição daquele que praticou o ato lesivo. 

Como não se desconhece, o Direito Positivo brasileiro, 
através do artigo 265 do Código Civil, dispõe como regra geral da 

26  “Lembre-se que, em Direito Comercial, desde o seu nascimento no seio das 
corporações na Idade Média, os costumes são elevados à categoria de norma 
(veja-se também a sua visão na qualidade de instituição social como regras do jogo, 
segundo Douglass North) que, portanto, se aplicando, portanto, antes dos princípios 
gerais de direito e da analogia” (VERÇOSA, 2010, p. 62).

equal to the costs of carrying out the same transaction by means of an exchange on 

expansion at a point below the costs of marketing in the open market and at a point 

of “combination”), this will imply that there is a market transaction between these 
two producers, each of whom could organize it at less than the actual marketing 
costs” (COASE, 1937, p. 395). Tradução livre: “O apontamento foi feito no parágrafo 
anterior de que uma empresa tenderá a expandir-se até que os custos de organizar 
uma transação extra dentro da empresa se tornem iguais aos custos de realizar a 
mesma operação por meio de uma troca no mercado aberto ou os custos de se 
organizar em outra empresa. Mas, se a empresa parar a expansão em um ponto 
abaixo dos custos de comercialização no mercado aberto e em um ponto igual aos 
custos de organização em outra empresa, na maioria dos casos (excluindo o caso de 
“combinação”), isso implicará que há uma transação de mercado entre esses dois 
produtores, cada um dos quais poderia organizá-lo a menos do que os custos reais 
de comercialização.”
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solidariedade que a mesma não se pode presumir, mas tão so-
mente pode resultar da lei ou da vontade das partes. Certo que 
no caso de estudo não há, necessariamente, vontade das partes 
e, portanto, não se encaixa a tutela somente quando entre a atriz 
e a concorrente de cosméticos pactuarem a solidariedade. 

-
-

camente, no Título referente à Responsabilidade Civil, no artigo 
94228. Dispõe o artigo, numa quase similaridade do Código de 
191629, que todos os autores de uma ofensa responderão de for-
ma solidária com seus bens pela violação do direito cometida. 
Portanto, tem-se que poderá haver solidariedade, em nosso 
exemplo, entre a atriz e o concorrente dos cosméticos.  

 Diante das cifras vultosas que a indústria da moda 
movimenta é necessária a tutela de contratos que, apesar de 
não tratarem do objeto da criação em si, são essenciais para a 
comunicação entre a sociedade empresária e o público con-
sumidor. Mais que isso, são essenciais para que o público crie 
uma ligação emocional com a(s) sua(s) marca(s) favorita(s).

 Para essa tutela foi essencial a transição na seara con-
tratual entre a relatividade para a oponibilidade. Portanto, hoje 

28  “Se alguém participa, de qualquer modo, da produção de um prejuízo, torna-se 
de pronto coautor.” [...] Isto porque, nos termos do parágrafo único do art. 942, os 
autores do dano e os responsáveis indiretos indicados no art. 932 são solidariamente 
responsáveis.” (TEPEDINO; BARBOZA, 2006, p. 856-857).
29  “Igualmente não há inovações em relação ao disposto no novo art. 942, que 
reproduz ipsis litteris (com exceção da substituição do vocábulo “cúmplices” pela 
expressão “co-autores”, no parágrafo único), o disposto no antigo art. 1.518. Nenhuma 
novidade, portanto, nessa área. Mantém-se, destarte, a regra da solidariedade de 
todos os envolvidos em matéria de responsabilidade civil, inclusive no que pertine à 
chamada responsabilidade civil pelo fato de outrem.” (FACCHINI NETO, 2010, p. 47).
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obrigação de respeitar aquele crédito. Mas também um tercei-
ro, desde que haja ciência do contrato anterior, tem o dever, 
derivado da boa-fé objetiva e da vedação ao abuso do direito, 

 Numa seara como a da moda em que a exclusividade é 
valiosíssima e que a comunicação com o público consumidor 
deve gerar laços e o pertencimento de que ao vestir aquela 
roupa, ao usar aquele acessório, ao calçar aquele calçado, ao 
usufruir dos benefícios daqueles cosméticos etc. a pessoa 
estará inserida numa classe social ou mesmo num grupo de-
terminado a tutela da exclusividade deve ser cuidadosa. 

contratos de exclu-
sividade e por tempo determinado, devem ser resguardados e, 
uma vez violados, devem ter regime próprio para a responsa-
bilização. O terceiro, uma vez ciente do crédito anteriormente 
constituído, passa a se responsabilizar, solidariamente ao 
devedor, quando ao interferir na relação alheia der causa ina-
dimplementos por propor nova contratação incompatível com 
a anterior. 

“O equivalente a cerca de 16 caminhões de lixo têxtil é descartado por dia 
só na região do Brás, em São Paulo;” Disponível em: https://ffw.uol.com.br/
noticias/ -com-da-
dos-sobre-o-impacto-da-industria-no-brasil/, última visualização em 
30.05.2021.
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