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RESUMO

Desde a publicação, em 2005, do Relatório sobre a Indústria de Cartões de Pagamento,
elaborado pelo Banco Central, SDE e SEAE, o Estado tem atuado no setor de meios de
pagamento para corrigir ineficiências do mercado, minimizar riscos sistêmicos decorrentes de
transações de pagamento eletrônico, prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento do
terrorismo e promover a inclusão financeira. Esta atuação deu-se por meio do sistema de defesa
da concorrência e da regulação do setor a partir da publicação da Lei nº 12.865/2013. A
princípio, o marco regulatório tratou dos arranjos de pagamento e das obrigações de seus
instituidores (bandeiras) e de algumas instituições de pagamento participantes dos arranjos
(emissores e credenciadores), mas não abordou o subcredenciador, cuja atuação era disciplinada
apenas pelo contrato celebrado com o credenciador. Durante as discussões sobre a
implementação da liquidação centralizada, a atuação do subcredenciador e sua relevância
ficaram mais evidentes, mas ainda havia incertezas sobre a sua caracterização e forma de
participação nos arranjos. Em março de 2018, o Banco Central esclareceu parcialmente esta
questão, publicando a Circular nº 3.886/2018, que definiu a figura do subcredenciador e a
necessidade da celebração de contrato de participação entre ele e os instituidores dos arranjos
dos quais participa. Em princípio, os subcredenciadores não são diretamente regulados pelo
marco regulatório, mas a regulação gera diversos efeitos nas suas atividades, que se
desenvolvem no âmbito dos arranjos de pagamento e a partir dos relacionamentos firmados
com os instituidores dos arranjos e os credenciadores, sendo tanto os arranjos de pagamento,
como os credenciadores sujeitos à regulamentação. Neste contexto, este estudo buscou levantar,
consolidar e analisar os efeitos do arcabouço jurídico existente e que se impõe ao
subcredenciador, gerando direitos e obrigações e delimitando suas atividades. A partir do
material levantado e de entrevistas realizadas com diversos operadores envolvidos na prestação
de serviços de pagamento, este estudo também refletiu sobre problemáticas do subcredenciador,
como a especificação dos riscos gerados por ele e as formas de monitoramento adotadas, a
necessidade (ou não) de compartilhamento de informações concorrencialmente sensíveis, a
compatibilidade (ou não) entre os contratos aplicados a este player, a excepcionalidade
apresentada pelo marketplace e a extensão da responsabilidade do credenciador na falta de
liquidação das transações de pagamento capturadas pelo subcredenciador.

Palavras-chave: Meios de pagamento eletrônicos. Subcredenciador. Facilitador. Marketplace.
Banco Central do Brasil.

ABSTRACT

Since the publication, in 2005, of the Payment Cards Industry Report produced by the Brazilian
Central Bank with the Secretariat for Economic Development (SDE) and the Secretariat for
Economic Monitoring (SEAE), the Federal Union has been acting in the payment processing
industry to correct market inefficiencies, minimize systemic risks arising from electronic
payment transactions, prevent money laundering and terrorist financing and promote financial
inclusion, not only through its antitrust system, but also through regulating the industry, with
the enactment of Law n. 12,865/2013. At first, the regulatory framework covered payment
schemes and the obligations of their settlors (owners) and of some payment institutions which
participated in the payment scheme (issuers and acquirers), but it did not address the subacquirer, whose business activity used to be covered only under the agreements executed with
the acquirer. During discussions on the implementation of a centralized liquidation, the activity
performed by the sub-acquirer as well as its relevance to the market became more evident.
However, it was still uncertain how the sub-acquirer should be classified and how its
participation in payment schemes should be addressed. In March 2018, the Brazilian Central
Bank enacted Circular No. 3,886/2018, which partially clarified that issue. Such regulation
defined the characteristics of the sub-acquirer and imposed the obligation, for sub-acquirers and
settlors (owners) of the payment schemes, to execute a partnership agreement. In principle, the
sub-acquirer is not directly regulated by the regulatory framework, but the regulation affects its
activity, as it is inserted in the payment schemes scope and based on the relations established
with their settlors (owners) and the acquirers, whom are subject to the regulation. In this
context, this study aimed to raise, consolidate and analyze the effects of the legal structure
existing today and which is imposed on the sub-acquirer, therefore creating rights and
obligations for this player and defining its activities. Based on the material gathered and on the
interviews with the operators representing different types of payment service providers, this
study also reflected on some specific problems encountered by the sub-acquirer, as such
player’s risks, the adopted monitoring methods, the requirement (or not) to share competitive
sensitive information, the compatibility (or not) between the agreements imposed on the subacquirer, the marketplace’s uniqueness and the responsibility extent of the acquirers regarding
default in the liquidation of payment transactions captured by the sub-acquirer.

Keywords: Electronic means of payment. Sub-acquirer. Payment facilitator. Marketplace.
Brazilian Central Bank.
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1 INTRODUÇÃO

Os subadquirentes (ou facilitadores) (subcredenciadores) são dos principais exemplos
de um mercado que surgiu e se expandiu focando em segmentos da população que,
até então, eram pouco explorados pelos grandes credenciadores (adquirentes), como
microempreendedores individuais.
Capturando clientes que até então tinham pouco acesso a cartões e ganhando escala,
os facilitadores (subcredenciadores) “vendem” a carteira de clientes para os
adquirentes e já tem um mercado significativo.1

Este estudo tem por tema central a figura do subcredenciador que, quando da publicação
da Lei nº 12.865/2013 e da instituição do marco regulatório do setor de meios de pagamento,
não foi regulado pelo Banco Central do Brasil (Banco Central), embora já fosse, na prática, um
operador do ecossistema de pagamentos eletrônicos.
Até 2018, grandes incertezas pairavam sobre a caracterização do que se chamava de
subcredenciador (subadquirente ou facilitador) e a sua forma de participação nos arranjos de
pagamento. Em março de 2018, o Banco Central esclareceu parcialmente essas questões com a
publicação da Circular nº 3.886/2018, que definiu a figura do subcredenciador.2 Essa primeira
normatização sobre o subcredenciador reconheceu-o como um participante do arranjo e
estabeleceu a necessidade da celebração de contrato de participação do subcredenciador com
os instituidores dos arranjos dos quais participa.
Em princípio, os subcredenciadores não são diretamente regulados pelo Banco Central3
e, portanto, não se sujeitam à fiscalização dessa autoridade. Mas, suas atividades se
desenvolvem no âmbito dos arranjos de pagamento que são sujeitos à regulamentação e, a partir
da celebração dos contratos de participação com os instituidores dos arranjos, os
subcredenciadores ficam vinculados ao cumprimento dos próprios termos dos regulamentos
dos arranjos de pagamento regulados pelo Banco Central, na medida do aplicável. Ademais,
para viabilizar suas transações de pagamento, os subcredenciadores celebram contratos com os
credenciadores, que são instituições de pagamento cujas atividades também são sujeitas ao
marco regulatório e ao cumprimento dos regulamentos dos arranjos de pagamento.

1

GARCIA, Pedro. Adquirentes têm espaço para crescer em brechas de gigantes do segmento. IBRACON, 17 abr.
2015. Disponível em: http://www.ibracon.com.br/ibracon/Portugues/detNoticia.php?cod=2690. Acesso em: 20
out. 2020.
2
Art. 2º. [...] VIII - subcredenciador: participante do arranjo de pagamento que habilita usuário final recebedor
para a aceitação de instrumento de pagamento emitido por instituição de pagamento ou por instituição financeira
participante de um mesmo arranjo de pagamento, mas que não participa do processo de liquidação das transações
de pagamento como credor perante o emissor.
3
Não obstante este entendimento geral, a regulamentação prevê obrigações aplicáveis aos subcredenciadores,
como, por exemplo, a obrigatoriedade de se sujeitar à liquidação centralizada, estabelecida pela Circular nº
3.886/2018.
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Nesse contexto e considerando todas as relações jurídicas mantidas pelo
subcredenciador para desenvolver suas atividades, as principais questões que se pretende
endereçar nesse estudo são: qual o regime jurídico aplicável aos subcredenciadores e quais são
as principais problemáticas relacionadas a este tipo de participante dos arranjos de pagamento?
A relevância do tema se justifica, primeiramente, pela estabilização e pela segurança
jurídica que essa discussão pode oferecer às relações entre os operadores e os beneficiários dos
arranjos de pagamento e aos próprios arranjos de pagamento. Isto porque a ausência de
segurança jurídica em relação aos direitos e às obrigações do subcredenciador e, como
consequência, a alocação indiscriminada ou excessiva de responsabilidades para todos ou
determinados participantes dos arranjos de pagamento afetam, de forma imediata, a
precificação dos serviços de pagamento e as condições para o crescimento da diversidade de
concorrentes, além de comprometer a viabilidade e a manutenção dos arranjos de pagamento,
o efetivo cumprimento das obrigações regulatórias pelos participantes do arranjo e, em última
instância, a própria segurança do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB).
Pretende-se, neste estudo, levantar fundamentos e medidas que, se aplicáveis, poderiam
reduzir incertezas sobre as atividades dos subcredenciadores e os riscos delas decorrentes,
possibilitando um melhor dimensionamento dos efeitos dessas atividades para os demais
participantes dos arranjos de pagamento e para a sociedade, além de eventual redução de custos
com prevenções e garantias.
A abordagem desse tema mostra-se ainda mais relevante, no ambiente brasileiro, tendo
em vista a ampla atuação dos subcredenciadores que, para além dos estabelecimentos virtuais,
atinge diferenciados nichos de estabelecimentos físicos que ainda não estão (ou estavam)
credenciados para receber transações de pagamento com cartão, seja ele de crédito, débito ou
pré-pago.
Quando ingressamos (SumUp) nessa indústria em 2013, havia entre 2 milhões e 2,5
milhões de estabelecimentos credenciados no Brasil. Hoje (2020) esse número está
mais perto de 10 milhões. Mas, quando a gente anda pelo país vemos uma realidade
tão diferente daquela que vivemos em Brasília ou em São Paulo. Por isso, gostaria de
destacar alguns números. Mesmo depois dessa explosão inteira de maquininhas,
quando vamos para a base da pirâmide, para o microcomércio, de cada 100
maquininhas que a SumUp vendeu, 75 terminais foram para clientes que nunca
aceitaram cartão até hoje. Essa é uma realidade para o PagSeguro, Mercado Pago e
para todas as subcredenciadoras que estão jogando nesse espaço. No Brasil, três em
cada quatro mPOS são vendidos para pessoas que estão recebendo cartão pela
primeira vez. Diversos estudos apontam que o número de microempreendedores no
país, em função da nossa jabuticaba - que eu particularmente acho muito saborosa,
que é o parcelado -, todo mundo que vende algo por mais de R$ 50 precisa aceitar
cartão porque é o instrumento de crédito mais barato que existe. São pelo menos 30
milhões de brasileiros que precisam aceitar cartão e, hoje, só 10 milhões aceitam.
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Estamos só no começo dessa jornada. E, mesmo nesses 10 milhões que aceitam no
microcomércio, a penetração de cartão sobre a venda total é menos de 30%. Ou seja,
30% de 30%... Se no Brasil inteiro, 38% do consumo das famílias passam pelo cartão,
na base da pirâmide é menos de 10%. Então, há espaço para muitas outras empresas
entrarem no mercado, há espaço para nós desenvolvermos novos produtos, coisas
diferentes. A inovação para a base da pirâmide ainda está no começo, há poucas coisas
feitas e eu acredito que o Brasil vai viver nos próximos dois anos, com o advento do
pagamento instantâneo, uma espécie de catalisador, uma gasolina na fogueira, e
vamos ver mudanças tectônicas.4

De acordo com as informações do mercado, tal como confirmado pelo próprio Banco
Central, estima-se que, atualmente, existem mais de 200 (duzentos) subcredenciadores atuantes
no setor de pagamentos.5
Conforme depoimento de um dos entrevistados deste estudo6, a importância dos
subcredenciadores deverá ser ainda maior em tempos de recuperação da economia após
COVID-19, dada a capilaridade e amplitude de suas redes de relacionamento, que permitirão o
atendimento de pequenos e médios empreendedores não atendidos pela rede bancária.7
Apesar de sua relevância, a análise da figura do subcredenciador apresentou algumas
dificuldades e limitações decorrentes da escassez de literatura nacional sobre o tema. Para além
disso, cabe destacar limitações relacionadas à impossibilidade da comparação exata com
modelos internacionais; à análise de regulamentos dos arranjos de pagamento que ainda
estavam sob validação do Banco Central8; à dificuldade de acesso a alguns contratos celebrados

4

10º Fórum Card Monitor de Inteligência de Mercado realizado, em 28 e 29/11/2019, depoimento do Fundador
da SumUp Brasil e Líder Global de Crescimento, Igor Marchesini, no painel sobre O Novo Cenário Competitivo
no Mercado de Credenciamento.
5
10º Fórum Card Monitor de Inteligência de Mercado realizado, em 28 e 29/11/2019, depoimentos do DiretorPresidente da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (ABECS) e CEO da Getnet,
Pedro Coutinho, no painel sobre Perspectivas para o Brasil e para os MEPs, e do Diretor de Organização do
Sistema Financeiro e de Resolução do Banco Central, João Manoel Pinho de Mello, no painel sobre O Novo
Cenário Competitivo no Mercado de Credenciamento.
6
As entrevistas com profissionais do setor foram realizadas mediante contrato de confidencialidade, por isso suas
identidades não serão reveladas.
7
De acordo com os balanços do setor referentes ao 1º Semestre e ao 3º Trimestre de 2020, publicados pela ABECS,
após uma forte queda em abril, o setor de cartões (incluindo cartões de crédito, débito e pré-pago) demonstrou
recuperação já durante o 1º semestre de 2020, que encerrou com alta de 3% em volume transacionado. Esse
crescimento se consolidou no 3º trimestre, quando houve crescimento acima de 2 dígitos em todas as regiões do
país, em relação ao valor total transacionado no trimestre anterior. Em junho de 2020, as compras remotas já
correspondiam a 35,5% do volume total de transações realizadas com cartão de crédito, além do hábito de compra
pela internet ter aumentado de 47%, em junho de 2019, para 67%, em junho de 2020, entre os usuários de cartão.
Disponíveis
em:
https://api.abecs.org.br/wp-content/uploads/2020/08/Apresentac%CC%A7a%CC%83oBalanc%CC%A7o-2T20.pdf e https://api.abecs.org.br/wp-content/uploads/2020/11/Apresentacao-Balanco3T20.pdf. Acesso em 24/11/2020.
8
Conforme previsto na Circular nº 3.682/2013, os instituidores dos arranjos de pagamento devem apresentar ao
Banco Central pedido de autorização para o funcionamento dos arranjos e a prestação de serviços de pagamento
no âmbito dos respectivos arranjos, submetendo à apreciação do Banco Central o regulamento dos arranjos, que
deve ser compatível com as exigências previstas na regulamentação. Embora o Banco Central tenha autorizado,
em 11/05/2020, o funcionamento dos arranjos de pagamento da Visa, da Mastercard, da Elo, da American
Express e da Hiper/Hipercard, conforme abordado mais a frente, o Banco Central não validou expressamente a
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entre os operadores dos arranjos de pagamento, que são considerados informações sensíveis
sobre o modelo de negócio dos operadores em algumas situações; e ao próprio dinamismo do
tema, que demandou atualizações de pesquisa até o último momento.
De outro lado, entretanto, para enriquecer o trabalho exploratório das práticas jurídicas
relacionadas ao subcredenciador, foram realizadas 17 (dezessete) entrevistas com profissionais
com ampla experiência e senioridade no setor, atualmente engajados no ecossistema de meios
de pagamento e representantes dos diversos operadores dos arranjos, incluindo emissores,
bandeiras, credenciadores (incumbentes e insurgentes) e subcredenciadores (sujeitos à
liquidação centralizada e não sujeitos à liquidação centralizada, incluindo marketplaces).9
As entrevistas tiveram por objetivo apurar o entendimento dos operadores do setor sobre
(i) os principais pontos de atrito e/ou conflito de interesse existentes, na prática, entre os
subcredenciadores e os demais participantes dos arranjos de pagamento (e, eventualmente, de
outros operadores), e (ii) os efeitos práticos das atuais regras aplicáveis aos subcredenciadores
(regime jurídico)10 e a possibilidade ou necessidade de alteração dessas regras.
Esse estudo restringiu-se à análise da figura do subcredenciador participante de arranjos
de pagamento abertos e de abrangência nacional, não atingindo a atividade de
subcredenciadores

eventualmente

atuantes

em

arranjos

de

abrangência

territorial

transfronteiriça, arranjos fechados e arranjos que não integram o Sistema de Pagamentos
Brasileiro, nos termos da Circular nº 3.682/2013 do Banco Central.
Pretende-se que esse material possa ser utilizado como subsídio para a análise e o
eventual desenvolvimento de temas relacionados aos subcredenciadores por aqueles que atuam
no setor de meios de pagamento, pelos órgãos de regulação e controle do setor, bem como por
aqueles que pretendem se familiarizar ou aprofundar seu conhecimento sobre o tema.
Para atender a essa finalidade, o estudo foi desenvolvido em três etapas: (i) uma breve
explanação histórica sobre a regulamentação do setor do Brasil, o surgimento dos
subcredenciadores e sua situação perante o marco regulatório; (ii) o levantamento e a análise
das normas, regulamentos, contratos, decisões administrativas e judiciais que constituem,
atualmente, o arcabouço do regime jurídico aplicável ao subcredenciador; e (iii) as principais

regularidade dos regulamentos destes arranjos, que ainda se encontram sujeitos a possíveis ajustes que venham
a ser apontados pelo Banco Central, durante a fase de fiscalização do funcionamento do arranjo.
9
Durante as entrevistas realizadas, foram abordados profissionais vinculados a 4 (quatro) bandeiras, 2 (dois)
emissores, 4 (quatro) credenciadores e 9 (nove) subcredenciadores, considerando que algumas instituições
possuem mais do que uma atividade.
10
Isto é, apurar quais seriam os prós e os contras, bem como em que medida as regras atuais afetam as relações
dos subcredenciadores com os demais operadores do setor.
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problemáticas enfrentadas pelo subcredenciador em decorrência do regime jurídico aplicável
e/ou em relação aos demais participantes do arranjo de pagamento.
A primeira sessão possui um caráter descritivo e tem o objetivo de contextualizar a
discussão, sem problematizá-la. A segunda sessão, por outro lado, destina-se a fazer a análise
do arcabouço jurídico existente, mapeando contradições apresentadas pelas diversas fontes e
avaliando as respectivas consequências. A terceira sessão pretende dar enfoque às principais
problemáticas, ainda que de natureza não apenas jurídica, enfrentadas pelos subcredenciadores.
Por fim, o estudo faz um apanhado das fragilidades apuradas durante a pesquisa em
relação à definição do regime jurídico aplicável ao subcredenciador, além de prover
fundamentos e sugestões de parâmetros para que os instituidores dos arranjos de pagamento, as
instituições de pagamento e as autoridades reguladoras e fiscalizadoras do setor possam utilizar
como ferramenta para o endereçamento (ou o proposital não endereçamento) das problemáticas
destacadas.
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2 MEIOS DE PAGAMENTO NO BRASIL

De acordo com a última pesquisa O brasileiro e sua relação com o dinheiro, realizada
pelo Banco Central, em 2018, o papel moeda ainda é o meio de pagamento utilizado pelo
brasileiro em 60% das transações. Esse percentual, entretanto, diminui quanto maior for o valor
envolvido na operação de pagamento e, entre os anos de 2013 e 2018, já foi possível notar o
aumento do uso dos meios eletrônicos de pagamento (principalmente do cartão de débito) em
detrimento do papel moeda.11 O mercado aposta que haverá um aumento ainda mais
significativo do uso dos meios eletrônicos de pagamento nos gastos das famílias, que poderá
chegar, em 2022, a 60% de todos os pagamentos realizados pelos brasileiros.12
Já em 2020, conforme os dados publicados pela ABECS, mesmo em meio à pandemia
do COVID-19 e antes do lançamento oficial do pagamento instantâneo processado no âmbito
do PIX (que também tende a aumentar o uso dos meios eletrônicos de pagamento), as transações
de pagamento realizadas com cartão de crédito, débito ou pré-pago, entre janeiro e setembro de
2020, totalizaram um valor acumulado de R$1,38 trilhões, decorrente da realização de 16,3
bilhões de transações, consideradas tanto as presenciais como as não presenciais.13
É nesse contexto econômico e de desenvolvimento tecnológico que se encaixa a figura
do subcredenciador, objeto desta pesquisa.

2.1 HISTÓRICO DO SETOR

Até meados da década de 90, as transações comerciais eram prioritariamente efetuadas
por meio de papel moeda ou cheque. A disponibilidade de métodos alternativos de pagamento
era escassa. Apenas com a estabilização econômica vivenciada pelo Brasil, a partir de 1994,
tornou-se viável o surgimento dos cartões de pagamento, que se mostraram atrativos não só

11

BRASIL. Banco Central do Brasil. O brasileiro e sua relação com o dinheiro. Banco Central do Brasil, 2018.
Disponível em:
https://www.bcb.gov.br/content/cedulasemoedas/pesquisabrasileirodinheiro/Apresentacao_brasileiro_relacao_
dinheiro_2018.pdf. Acesso em: 24 nov. 2020.
12
10º Fórum Card Monitor de Inteligência de Mercado realizado, em 28 e 29/11/2019, depoimento do DiretorPresidente da ABECS e CEO da Getnet, Pedro Coutinho, no painel sobre Perspectivas para o Brasil e para os
MEPs.
13
Este montante total de valor transacionado no período não considera os valores transacionados no âmbito do
auxílio emergencial concedido pelo Governo Federal como benefício à população em situação mais vulnerável,
como medida de enfrentamento à crise causada pela pandemia do COVID-19. Disponíveis em:
https://api.abecs.org.br/wp-content/uploads/2020/08/Apresentac%CC%A7a%CC%83o-Balanc%CC%A7o2T20.pdf e https://api.abecs.org.br/wp-content/uploads/2020/11/Apresentacao-Balanco-3T20.pdf. Acesso em
24/11/2020.
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para os consumidores, mas também para os estabelecimentos comerciais, pois conferiam maior
segurança e agilidade na consumação dos pagamentos, além de permitir certa redução do custo
das operações em determinados casos. 14
Para contextualizar a importância que o setor assumiu, em 2002, o Banco Central iniciou
o projeto institucional de modernização dos pagamentos de varejo e, no âmbito das análises
realizadas ainda em 2005, o Banco Central já havia identificado que
no Brasil, os pagamentos com cartões cresceram, em média, 29% ao ano no período
de 1999 a 2005 e correspondem a mais de 45% da quantidade total dos pagamentos
interbancários que não são efetuados em papel-moeda. O volume financeiro
transacionado passou de cerca de 41 bilhões de reais, em 1999, para 190 bilhões de
reais, em 2005.15

O avanço da tecnologia de informação e a redução dos seus custos proporcionavam,
para além do surgimento dos meios eletrônicos de pagamento, a sua rápida expansão,
principalmente como alternativa aos pagamentos de varejo realizados em papel moeda.16
Em meio ao levantamento dessas informações, em 2006, o Banco Central, a Secretaria
de Direito Econômico (SDE) do Ministério da Justiça e a Secretaria de Acompanhamento
Econômico (SEAE) do Ministério da Fazenda firmaram um convênio de cooperação técnica17
e desenvolveram diversos estudos conjuntos sobre os sistemas de pagamento eletrônico
operantes naquele momento, com ênfase às transações de pagamento realizadas por meio de
cartões de crédito e de débito de grande aceitação no mercado.

14

Como, por exemplo, no caso da substituição do instrumento usado para a distribuição de benefícios para os
empregados de uma empresa, que deixou de ser realizada por meio de vouchers físicos (talonários impressos,
transportados e distribuídos mensalmente) e passou a ocorrer via cartões (carregados, remotamente, com
créditos).
15
Relatório “Diagnóstico do Sistema de Pagamentos de Varejo no Brasil”, publicado pelo Banco Central em maio
de 2005, que dá fundamento às afirmações realizadas na Diretiva 01/2006 do Banco Central, em 11/04/2006,
que divulga, por sua vez, a opinião do Banco Central sobre a indústria de cartões de pagamento.
16
Ainda para demonstrar o rápido avanço dessa indústria, destaca-se outro trecho com dados históricos de
crescimento “os instrumentos eletrônicos de pagamento têm crescido substancialmente no país, já representando
cerca de 75% dos pagamentos em operações de varejo. Os cartões de crédito e os de débito continuam
substituindo os cheques e os pagamentos em espécie no comércio. Entre 2008 e 2016, a quantidade de transações
com cheque caíram 55%, enquanto a com cartões aumentou 171%. A quantidade de saques de numerário em
ATM (proxy para pagamentos em espécie) cresceu apenas 31% no mesmo período. As tendências se repetem
em termos de valores de transações.” BRUSCHI, Claudia; HERNANDEZ PEREZ, Adriana. A Indústria de
Meios de Pagamento no Brasil: movimentos recentes. Insper, 2018. Disponível em:
https://www.insper.edu.br/wp-content/uploads/2018/09/industria-meios-pagamento-brasil-movimentosrecentes.pdf. Acesso em: 21 jan. 2020, p. 8.
17
Convênio celebrado entre Banco Central, SDE e SEAE, em 14/07/2006, relativo à ação coordenada de suas
atividades de análises e de estudos, bem como ao intercâmbio de informações e outras atividades correlatas.
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De acordo com o Relatório sobre a Indústria de Cartões de Pagamento elaborado pelas
instituições conveniadas e publicado em 2010, as transações de pagamento realizadas com
cartão de crédito cresciam
consistentemente desde 2002, passando de 275 milhões no primeiro trimestre daquele
ano para 2 bilhões no quarto trimestre de 2007. O estoque de cartões de crédito e de
débito ativos no Brasil no quarto trimestre de 2007 foi de 66,6 milhões e 52,3 milhões,
respectivamente.

Na oportunidade da publicação do referido relatório, os operadores dos sistemas de
pagamento ainda gozavam de grande liberdade para a fixação das regras de uso dos seus
sistemas e a negociação das responsabilidades de cada operador. Os operadores não estavam
sujeitos a qualquer legislação específica do setor de pagamentos, no Brasil, considerando que
não realizavam atividades restritas às instituições financeiras reguladas pelo Banco Central.
Tanto a estrutura de cada um dos sistemas de pagamento como as práticas do mercado
eram disciplinadas exclusivamente por contratos bilaterais, atípicos, regidos pelas normas
gerais do direito das obrigações, desenvolvidos e celebrados, de forma paralela e independente,
pelas partes envolvidas (que incluíam, principalmente, as bandeiras – que a regulamentação
veio a denominar “instituidores dos arranjos de pagamento” –, os emissores, os credenciadores
– também chamados “adquirentes” –, os subcredenciadores, os estabelecimentos e os
consumidores). Não havia interoperabilidade entre os sistemas de pagamento (que a
regulamentação veio a denominar “arranjos de pagamento”).
Os operadores dos sistemas atuavam em um mercado concentrado18 e com tendência de
verticalização19, tinham liberdade para escolher e contratar relações de exclusividade com suas
contrapartes, definir taxas de pagamento20, estabelecer prazos e formas de liquidação financeira

18

A maior parte das atividades desse setor estava concentrada em dois grupos verticalizados: um formado a partir
da bandeira Visa, que tinha obrigação de exclusividade com a adquirente Visanet (atual Cielo), e outro vinculado
à bandeira Mastercard, que tinha relação de exclusividade de fato com a adquirente Redecard (atual Rede).
Juntos, em 2007, esses grupos detinham mais de 98% do mercado de cartões débito e 89% do mercado de
cartões de crédito. Em conjunto, antes mesmo do marco regulatório, eles propiciaram a ampliação do uso dos
cartões de pagamento, pela evolução na concessão de crédito ao consumidor, pela possibilidade de transações
parceladas e pela automação da forma de captura das transações de pagamento.
Além disso, desde a década de 90, ocorreu a própria concentração na emissão de cartões, como decorrência da
concentração das instituições financeiras, para ganho de escala, a partir da privatização dos bancos públicos.
19
A partir de 2010, houve um movimento societário por parte das instituições financeiras, que passaram a ter
participações societárias em operadores que atuavam em outros elos dos arranjos de pagamento.
20
Em 26/03/2018, em situação inédita na indústria de meios de pagamento, o Banco Central publicou a Circular
nº 3.887, limitando o valor das taxas de intercâmbio cobradas em transações de pagamento realizadas com
cartões de débito em arranjos de pagamento classificados como domésticos de compra e de conta de depósito à
vista, integrantes do SPB. De acordo com a exposição de motivos, seguindo a tendência de outras jurisdições e
considerando que o mercado não buscaria a redução deste tipo de taxa, a regulamentação pretendeu promover
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das transações, exigir a prestação de garantias, estruturar a forma de tratamento de dados, entre
outras disposições.
O trabalho conjunto realizado pelo Banco Central, pela SDE e pela SEAE destinou-se
a identificar e acabou por concluir pela existência de potenciais falhas de mercado decorrentes
das práticas adotadas pelos agentes econômicos envolvidos no sistema. Além de ineficiências
por minimizar ganhos de escala e gerar barreiras de entrada ao mercado para novos agentes, o
trabalho apurou o risco sistêmico que os operadores desse setor poderiam gerar ao normal
funcionamento das transações de pagamento de varejo.
Após sua publicação, o relatório foi subsídio para a intervenção do Estado no setor, não
só por meio do sistema de defesa da concorrência, a partir da investigação promovida pela SDE
quanto à existência de práticas inibidoras da competição, mas também por meio da adoção de
medidas de regulamentação do setor com a conversão da Medida Provisória nº 615/2013 na Lei
nº 12.865, em 09/10/2013, e a publicação de outras normas pelo Conselho Monetário Nacional
(CMN) e pelo Banco Central.21
A Exposição de Motivos da Medida Provisória nº 615/201322, que foi convertida na Lei
nº 12.865/2013, naquele momento já atestava a preocupação em relação ao elevado volume de
transações de pagamento que ficava à margem do arcabouço jurídico do Sistema de Pagamentos
Brasileiros (SPB) previsto na Lei nº 10.214/200123 e que era realizado por instituições não
financeiras, a partir da prestação de serviços de pagamento, por intermédio de cartões (crédito
a aceleração do crescimento das transações de débito, frente a quantidade de transações de crédito, incentivando
o uso mais eficiente da cesta de pagamentos disponíveis aos consumidores.
21
A nova legislação criou definições jurídicas para “arranjo de pagamento” (conjunto de regras e procedimentos
que disciplina a prestação de determinado serviço de pagamento ao público aceito por mais de um recebedor,
mediante acesso direto pelos usuários finais, pagadores e recebedores), “instituidor de arranjo de pagamento”
(pessoa jurídica responsável pelo arranjo de pagamento e, quando for o caso, pelo uso da marca associada ao
arranjo de pagamento) e “instituição de pagamento” (pessoa jurídica que, aderindo a um ou mais arranjos de
pagamento, tenha como atividade principal ou acessória, alternativa ou cumulativamente: a) disponibilizar
serviço de aporte ou saque de recursos mantidos em conta de pagamento; b) executar ou facilitar a instrução de
pagamento relacionada a determinado serviço de pagamento, inclusive transferência originada de ou destinada
a conta de pagamento; c) gerir conta de pagamento; d) emitir instrumento de pagamento; e) credenciar a
aceitação de instrumento de pagamento; f) executar remessa de fundos; g) converter moeda física ou escritural
em moeda eletrônica, ou vice-versa, credenciar a aceitação ou gerir o uso de moeda eletrônica; e h) outras
atividades relacionadas à prestação de serviço de pagamento, designadas pelo Banco Central). Essas definições
passaram, então, a ser empregadas na prática de forma mais técnica, reduzindo problemas de interpretação e
facilitando a classificação das atividades e dos operadores (inclusive daqueles já em funcionamento).
22
A Medida Provisória 615/2013, elaborada e proposta em conjunto pelo Banco Central, Ministério da Fazenda,
Ministério das Comunicações, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ministério de Minas e
Energia e Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, em 17/05/2013, à, então, Presidente
Dilma Rousseff, tornou-se o Projeto de Lei de Conversão nº 21/2013 e, finalmente, a Lei nº 12.865/2013.
23
A Lei 10.214/2001 moldou o atual SPB, que seria formado, inicialmente, pelas entidades, sistemas e
procedimentos relacionados com o processamento e a liquidação de operações de transferência de fundos, de
operações com moeda estrangeira ou com ativos financeiros e valores mobiliários, chamados, coletivamente,
de entidades operadoras de Infraestruturas do Mercado Financeiro (IMF). Após o marco regulatório dos meios
de pagamento, os arranjos e as instituições de pagamento também passaram a integrar o SPB.
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ou débito), moedas eletrônicas ou meios eletrônicos de pagamento (como aqueles
disponibilizados para o comércio eletrônico (e-commerce) e para os dispositivos móveis de
comunicação (mobile payment)). A situação de solidez (ou não) que cada um dos arranjos de
pagamento tinha mostrava-se como um risco para a economia popular e, principalmente, para
o comércio varejista, sendo que a ausência de regulamentação desse setor gerava incertezas e
risco de seleção adversa.24 Havia uma assimetria regulatória entre as instituições financeiras e
essas instituições que não se sujeitavam à rígida regulamentação do setor financeiro.
A referida Exposição de Motivos defendia a adoção da regulamentação e da supervisão
setorial dessa atividade de serviços de pagamentos no âmbito de arranjos de pagamento, não
apenas como mecanismo de mitigação dos riscos inerentes, mas também como mecanismo que
potencializa o papel indutor dos interesses da sociedade e das políticas públicas, promovendo
a redução de custos e o aumento da conveniência dos serviços de pagamento para os usuários
finais.25
A promulgação do novo marco regulatório visava corrigir ineficiências do mercado
(aumentando a possibilidade de concorrência), minimizar o risco sistêmico do funcionamento
das transações de pagamento eletrônico (aumentando a transparência das transações), prevenir
a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, promover a inclusão financeira e o
acesso aos serviços financeiros pela maior parte da população.
A Lei nº 12.865/2013 foi imediatamente regulamentada pelo CMN e pelo Banco
Central, inicialmente por meio da Resolução nº 4.282/2013 e das Circulares n os 3.680/2013,
3.681/2013, 3.682/2013 e 3.683/2013, que estabeleceram, entre outras coisas, novas obrigações
e responsabilidades aos participantes dos arranjos de pagamento referentes à prevenção e
mitigação de riscos e à promoção da solidez e eficiência dos arranjos de pagamento, as quais
não eram exigidas antes do marco regulatório.
A Circular nº 3.681/2013 do Banco Central, por exemplo, estabeleceu os procedimentos
e as estruturas mínimas que devem ser observadas pelas instituições de pagamento autorizadas
a funcionar pelo Banco Central para o gerenciamento de riscos operacionais, de liquidez e de
crédito. Essa mesma Circular também estabeleceu a necessidade da adoção de políticas
mínimas de governança, requerimento mínimo de patrimônio líquido e regras para a aplicação

24

25

O risco de seleção adversa decorre da assimetria de informação existente entre as partes contratantes, o que
impossibilita a análise adequada da situação pela parte que não tem acesso à informação completa.
Nesse sentido, os arranjos de pagamento, principalmente aqueles relacionados a pagamentos por dispositivos
móveis, poderiam contribuir significativamente com o objetivo do Governo Federal (política pública) de
promover a inclusão financeira da população financeira, pela relevante penetração da telefonia móvel no Brasil,
em todas as classes sociais.
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dos recursos mantidos em contas de pagamento. Algumas dessas obrigações e
responsabilidades foram claramente direcionadas a determinados operadores dos arranjos de
pagamento, seguindo o disposto na Resolução nº 4.282/2013 do CMN, que já havia antecipado
que as instituições de pagamento deveriam ser classificadas e tratadas proporcionalmente e de
forma compatível aos riscos inerentes às suas atividades.26
Ocorre que, com o advento do marco regulatório, os regulamentos e contratos até então
existentes (anteriormente livremente negociados e pactuados27 – no sentido de não estarem
sujeitos a regulamentação específica) tiveram que ser adaptados ou repactuados. Além das
obrigações e responsabilidades já disciplinadas entre os operadores dos arranjos de pagamento
(que, eventualmente, precisaram ser realocadas de acordo com a nova legislação), os
regulamentos e contratos existentes e os novos contratos tiveram que incorporar as
responsabilidades regulatórias criadas para os participantes dos arranjos de pagamento. Um
setor que se auto regulava, precisou adaptar as relações contratuais existentes às novas
responsabilidades regulatórias.
A Circular nº 3.683/2013 (que posteriormente veio a ser substituída pela Circular nº
3.885/2018) regulou, inicialmente, as modalidades de instituições de pagamento que
dependeriam de autorização do Banco Central para funcionar e, entre elas, definiu como
credenciador a
instituição de pagamento que, sem gerenciar conta de pagamento, habilita
recebedores, pessoas naturais ou jurídicas, para a aceitação de instrumento de
pagamento emitido por instituição de pagamento ou por instituição financeira
participante de um mesmo arranjo de pagamento.28

Entretanto, nada foi regulado sobre a atividade do operador que, na prática, conheciase por subcredenciador, subadquirente ou facilitador, que é o objeto desse estudo.

O art. 10 da Resolução CMN nº 4.282/2013 prevê que “as instituições de pagamento serão classificadas em
modalidades de acordo com a natureza dos serviços prestados e disciplinadas de forma proporcional aos riscos
inerentes às suas atividades.” Ainda, o Parágrafo Único, do art. 14, dessa mesma Resolução, estabelece que “a
estrutura de gerenciamento de riscos das instituições de pagamento deve ser compatível com a natureza de suas
atividades e a complexidade dos serviços por elas oferecidos e compreender, no mínimo, o gerenciamento dos
riscos operacional, de crédito e de liquidez.”
27
Aqui considerada a liberdade de contratar, sem levar em consideração eventual situação dominante de mercado
exercida por determinados operadores.
28
Esta definição foi parcialmente complementada em 24/04/2014, pela Circular nº 3.705, passando a adotar a
seguinte redação: “instituição de pagamento que, sem gerenciar conta de pagamento: (a) habilita recebedores
para a aceitação de instrumento de pagamento emitido por instituição de pagamento ou por instituição financeira
participante de um mesmo arranjo de pagamento; e (b) participa do processo de liquidação das transações de
pagamento como credor perante o emissor, de acordo com as regras do arranjo de pagamento.”
26
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2.2 HISTÓRICO DOS SUBCREDENCIADORES

Os primeiros subcredenciadores surgiram no Brasil para atender uma necessidade do
pujante mercado de vendas on-line (não presencial) que gerava transações de pagamento com
alto grau de risco de fraude, desinteressantes para os credenciadores tradicionais naquele
momento. Com o tempo e o desenvolvimento tecnológico, para além de atender a demanda de
estabelecimentos virtuais, os subcredenciadores passaram a oferecer soluções também para
estabelecimentos físicos, conectando aos arranjos de pagamento os pequenos empreendedores
não atendidos pelos grandes credenciadores até então.
Atuando, em sua essência, como facilitadores e intermediadores tecnológicos e
financeiros, os subcredenciadores habilitam novos estabelecimentos e empreendedores, virtuais
ou físicos, para aceitar os instrumentos de pagamento emitidos no âmbito dos arranjos de
pagamento dos quais faz(em) parte o(s) credenciador(es) com o(s) qual(is) os
subcredenciadores opera(m). Com uma atuação mais dedicada à especificidade dos nichos de
negócio dos seus clientes, os subcredenciadores viabilizaram o acesso de diferenciados
empreendedores aos meios de pagamento eletrônicos e desenvolveram soluções customizadas
para diversos mercados, inclusive tecnologias que visavam o oferecimento de serviços
complementares aos estabelecimentos ou a diminuição dos riscos de fraude nesses nichos
específicos.29
A atuação dos subcredenciadores possibilitou um grande aumento da abrangência dos
serviços de pagamento, capilarizando a rede de estabelecimentos conectados aos arranjos e que
aceitam instrumentos de pagamento e, consequentemente, aumentando o volume e o valor total
de transações realizadas nos arranjos de pagamento. Além de gerar benefícios aos instituidores
dos arranjos de pagamentos e às instituições de pagamento envolvidas, a atuação dos
subcredenciadores também gera a inclusão financeira de estabelecimentos e empreendedores
anteriormente não atendidos pelos serviços de pagamento eletrônico, além do aumento da
concorrência e da inovação.30
29

30

O desenvolvimento de tecnologias e controles dedicados a diminuição do risco de fraude nas transações de
pagamento capturadas pelo subcredenciador estava intrinsicamente ligado à sustentabilidade do seu negócio,
uma vez que, perante o credenciador, o subcredenciador das transações on-line assumia a responsabilidade pelo
chargeback nos casos de fraude realizadas na ponta dos estabelecimentos comerciais habilitados pelo
subcredenciador.
Entre os benefícios trazidos pelos subcredenciadores, pode-se destacar que: (i) para os estabelecimentos, os
subcredenciadores proveem ferramentas acessórias importantes (gestão, antifraude, arquitetura completa de loja
virtual), facilitam o acesso operacional às credenciadoras, agregam outros meios de pagamento na solução
(boleto, débito em conta, outras bandeiras de cartões, etc.), além de, no caso específico de estabelecimentos
virtuais, assumirem o risco de recebimento do pagamento, garantindo o pagamento ao estabelecimento; (ii) para
os credenciadores, os subcredenciadores trazem milhares de estabelecimentos físicos para o ecossistema do
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O potencial de crescimento e diversificação das atividades dos subcredenciadores
parece não ter se esgotado ainda e, como colocado anteriormente, inclusive em momentos de
recuperação econômica após COVID-19, a atuação destes players apresenta-se como um forte
vetor de inclusão financeira.
Nesse sentido, subcredenciadores têm papel relevante para o crescimento e a
consolidação da indústria de serviços de pagamento, pois atingem novos segmentos, oferecendo
soluções complementares e mais customizadas às necessidades destes segmentos (se
comparadas às atividades tradicionais dos credenciadores). Para os portadores dos diversos
instrumentos de pagamento, a atividade dos subcredenciadores também é importante, pois
aumenta as opções de pagamento nos diversos estabelecimentos e facilita as transações.
A abrangência das suas atividades para o setor, o montante de transações capturadas por
meio de subcredenciadores (e o risco relacionado a eles) e a obrigatoriedade da liquidação
centralizada no âmbito dos arranjos de pagamento trouxeram à tona a relevância da atividade
do subcredenciador e, com a publicação da Circular nº 3.886/2018, a atividade que caracteriza
um subcredenciador foi definida como: “habilitar usuário recebedor para a aceitação de
instrumento de pagamento, sem participar, entretanto, do processo de liquidação das
transações de pagamento como credor perante o emissor” (grifo nosso).
A atenção à delimitação dessa atividade é muito importante, uma vez que esse estudo
focará na análise da atividade característica de subcredenciamento, não considerando outras
atividades que podem (e são) atualmente desempenhadas paralela e cumulativamente por
alguns subcredenciadores, como a emissão de moeda eletrônica, a gestão de conta de
pagamento e a instituição de arranjo de pagamento fechado interoperável com arranjos abertos.
Isso porque o desenvolvimento dessas atividades paralelas por si só não caracteriza um
subcredenciador e gera a aplicação de regulamentações específicas a tais atividades, que
fugiriam da proposta deste trabalho.31

pagamento eletrônico e viabilizam a entrada de milhares de vendedores no mundo online (que, sozinhos, não
conseguiriam ou teriam muita dificuldade em se conectar diretamente aos credenciadores), oferecem tecnologias
complementares às dos credenciadores (principalmente ferramentas antifraude), ocupam um espaço que não era
o foco tradicional dos credenciadores.
31
Como forma de demonstrar a segregação de atividades, pode-se destacar o disposto no §3º, do art. 27, da Circular
nº 3.682/2013, que prevê que os mecanismos de contenção e gerenciamento de falhas dos participantes
(incluindo um subcredenciador) de um determinado arranjo de pagamento devem se estender apenas até “a
liquidação das transações com a instituição domicilio escolhida pelo usuário recebedor, não sendo de
responsabilidade do arranjo garantir a higidez financeira da instituição domicílio”. Assim, se a liquidação da
transação de pagamento é realizada em uma conta de pagamento gerida pelo próprio subcredenciador (conforme
permitido pelo art. 14-A, da referida Circular), a partir de tal liquidação, esse subcredenciador deixa de exercer
sua atividade característica e de atuar como participante do arranjo de pagamento que processou a transação de
pagamento (e de se sujeitar ao regime jurídico aplicável ao subcredenciador), para atuar como um emissor de
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A partir da definição regulatória da figura do subcredenciador pela Circular nº 3.886/18,
este operador passou a estar obrigado a formalizar sua participação nos arranjos (tal como a
instituição domicílio) por meio da celebração de um contrato de participação com o instituidor
dos arranjos de pagamento dos quais participa, aderindo aos regulamentos dos respectivos
arranjos, além de manter os contratos que já celebrava com os credenciadores para viabilizar
operacionalmente sua atividade.
Atualmente, são esses instrumentos contratuais, conjuntamente com a Lei nº
12.865/2013, a regulamentação e as decisões proferidas pelo CADE e em processos judiciais
envolvendo, direta ou indiretamente, subcredenciadores ou a sua atividade característica, que
formam as bases do regime jurídico aplicável ao subcredenciador e que será discutido no
próximo tópico desse trabalho.

moeda eletrônica, participante de outro arranjo de pagamento (sujeitando-se à regulamentação aplicável a esta
outra atividade).
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3 REGIME JURÍDICO

No entendimento de Celso Antônio Bandeira de Mello, entende-se por regime jurídico
o conjunto de princípios, normas e categorias que regem o funcionamento de determinado
instituto jurídico.32
Com o objetivo de delimitar o regime jurídico e identificar os princípios e as normas de
direito público e/ou privado que regem os subcredenciadores, serão analisados, nos tópicos
abaixo, as normas, os instrumentos contratuais e as decisões administrativas e judiciais que,
juridicamente, regem e geram ou podem gerar, direta ou indiretamente, direitos e obrigações
para os subcredenciadores.
Por entender que as decisões administrativas e judiciais envolvendo os
subcredenciadores, embora não sejam vinculantes a todos os players, representam importantes
precedentes e podem ser usadas como parâmetros para a fixação ou limitação de direitos e
obrigações dos subcredenciadores, optou-se por analisar tais discussões dentro deste próprio
capítulo 3 que trata sobre regime jurídico aplicável, como pressuposto para o enfrentamento
das problemáticas que serão abordadas no capítulo 4.
Como mencionado no início desse estudo, acredita-se que a redução de questionamentos
envolvendo as regras aplicáveis ao subcredenciador pode ensejar uma melhor alocação de
responsabilidade entre os participantes dos arranjos e uma maior estabilidade dos arranjos de
pagamento, além de, por consequência, benefícios para os usuários dos serviços de pagamento.

3.1 REGIME REGULATÓRIO E POSICIONAMENTO DO BANCO CENTRAL

A Lei nº 12.865/2013, entre outras matérias, em seus arts. 6º a 15, estabeleceu os
princípios que passariam a ser observados pelos arranjos de pagamento e pelas instituições de
pagamento e conferiu competência ao Banco Central para disciplinar e estabelecer parâmetros
regulatórios para arranjos de pagamento existentes e novos, bem como para a constituição, o
funcionamento e a fiscalização das instituições de pagamento, entre outros assuntos
relacionados.33

32
33

DINIZ, Maria Helena. Dicionário Jurídico. São Paulo: Saraiva, 1998, v. 4.
Quando houve a revogação da Circular nº 3.683/2013 pela Circular nº 3.885/2018, o Banco Central deixou de
regular a constituição das instituições de pagamento, no interesse de focar em instituições que, em razão dos
volumes transacionados ou mantidos em conta de pagamento, apresentassem maior risco para o SPB. Conforme
manifestado na exposição de motivos da nova Circular, foi proposto “suprimir os dispositivos relativos à
autorização para constituição de instituições de pagamento, uma vez que, a partir da vigência dos parâmetros
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Ainda que o legislador e o regulador reconhecessem a existência de diversos atores na
indústria de serviços de pagamento, assim como a diversidade dos modelos de negócio
operantes, o Banco Central optou por regular, inicialmente, apenas: (a) o conjunto de regras
que disciplinam a prestação do serviço de pagamento (o arranjo de pagamento), (b) as
responsabilidades daquele que é encarregado pelo desempenho dessas regras (o instituidor de
arranjo de pagamento) e (c) o funcionamento de alguns participantes de tal conjunto de regras
(as instituições de pagamento).34
Especificamente em relação aos participantes dos arranjos envolvidos na prestação dos
serviços de pagamento, a regulamentação não só classificou esses atores, como também definiu
quais modalidades de participantes seriam reguladas.35 Seguindo a técnica legislativa utilizada
pelo legislador do marco regulatório36, o regulador estabeleceu, para definir as instituições
sujeitas à regulamentação, quais seriam as atividades que, se desenvolvidas por um participante,
como principal ou acessória, alternativa ou cumulativamente, ensejariam a sujeição deste à
regulação e à supervisão setorial.37
Em um primeiro momento, a regulamentação disciplinou as instituições de pagamento
que se dedicavam à emissão de moeda eletrônica ou de instrumento de pagamento pós-pago e
ao credenciamento de estabelecimentos comerciais recebedores, mas não trouxe qualquer
disposição sobre a atividade do subcredenciador ou facilitador de pagamento, embora ela
também envolvesse o credenciamento de estabelecimentos para a aceitação de instrumento de
pagamento, previsto como atividade típica de instituição de pagamento pela Lei nº
12.865/2013.38
Durante a evolução da regulamentação e das discussões sobre a adoção da grade única
para a liquidação das transações de pagamento dos arranjos participantes do SPB, passou a ficar
de valores financeiros para essas instituições, somente instituições já constituídas e em operação serão
alcançadas pela regulamentação.” (Voto 69/2018-BCB, de 22/03/2018, item 11).
34
A regulamentação inicial do setor de meio de pagamentos, inclusive das matérias mencionadas nesse parágrafo,
foi realizada pela Resolução CMN nº 4.282/2013 e pelas Circulares do Banco Central n os 3.680/2013,
3.681/2013, 3.682/2013 e 3.683/2013.
35
As modalidades de instituição de pagamento foram previstas, originalmente, no art. 2º da Circular nº 3.683/2013.
Essa Circular foi revogada e substituída pela Circular nº 3.885/2018, que manteve a classificação das instituições
de pagamento em seu art. 4º.
36
Conforme se verifica no art. 6, inciso III, da Lei nº 12.865/2013.
37
Como se organizando o pensamento do legislador, a Resolução nº 4.282/2013, em seu art. 10, prevê que “as
instituições de pagamento serão classificadas em modalidades de acordo com a natureza dos serviços prestados
e disciplinadas de forma proporcional aos riscos inerentes às suas atividades”.
38
De acordo com algumas opiniões manifestadas durante as entrevistas realizadas, naquele momento (em 2013),
o Banco Central não tinha muita visibilidade sobre a atividade e a relevância dos facilitadores (que,
posteriormente, vieram a ser definidos como “subcredenciadores”). Como será demonstrado no capítulo 3.3 que
versa sobre os aspectos concorrenciais desse tema, na época da regulamentação do setor, o CADE, que conduzia
procedimentos relacionados a esse player, também tinha questionamentos sobre sua forma de atuação e, por
diversas vezes, oficiou ao mercado para buscar informações a respeito das atividades dos subcredenciadores.
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mais evidente para o regulador a atuação do facilitador e a necessidade da diferenciação entre
sua atividade e a do credenciador.
Essa diferenciação já começou a ser regulada pelo Banco Central, em 24/04/2014, com
a publicação da Circular nº 3.705/2014, que alterou a definição original de credenciador
prevista na Circular nº 3.683/20013, incluindo como uma de suas características a participação
no processo de liquidação como credor do emissor do instrumento de pagamento. Até aquele
momento, nem a Lei nº 12.865/2013, nem a regulamentação, tinham adotado como critério para
a classificação das instituições de pagamento a sua forma de participação no processo de
liquidação das transações. 39
Até 24/04/2014, o art. 2º, da Circular nº 3.683/2013 previa:
III - credenciador: instituição de pagamento que, sem gerenciar conta de pagamento,
habilita recebedores, pessoas naturais ou jurídicas, para a aceitação de instrumento de
pagamento emitido por instituição de pagamento ou por instituição financeira
participante de um mesmo arranjo de pagamento.

Após 24/04/2014, o art. 2º, da Circular nº 3.683/2013 (conforme alterada pela Circular
nº 3.705/2014) passou a prever:

III - credenciador: instituição de pagamento que, sem gerenciar conta de pagamento:
habilita recebedores para a aceitação de instrumento de pagamento emitido por
instituição de pagamento ou por instituição financeira participante de um mesmo
arranjo de pagamento; e participa do processo de liquidação das transações de
pagamento como credor perante o emissor, de acordo com as regras do arranjo
de pagamento. (grifo nosso).

Quando da publicação da Circular nº 3.765, em 25/09/2015, que incluiu o “Capítulo VI
– Da Compensação e da Liquidação no âmbito dos Arranjos de Pagamento” no Regulamento
anexo à Circular nº 3.682/2013, as disposições que estabeleceram a liquidação centralizada das
ordens eletrônicas de crédito e de débito entre as instituições participantes de um mesmo arranjo
de pagamento deixaram dúvida sobre a sujeição dos subcredenciadores a essa nova regra de
liquidação.40

Foi essa alteração normativa que permitiu, em 26/03/2018, a definição regulatória do “subcredenciador”, com a
publicação da Circular nº 3.886/2018, que alterou a Circular nº 3.682/2013. Isto porque a diferenciação entre as
atividades do credenciador e do subcredenciador teve por foco apenas o papel de cada instituição na liquidação
da transação de pagamento. Enquanto o credenciador foi caracterizado como aquele que figura como credor do
emissor, o subcredenciador foi caracterizado como aquele que participa da liquidação, mas não figura como
credor do emissor.
40
Até a implementação da liquidação centralizada, as transferências de recursos entre os credenciadores e
subcredenciadores (e demais participantes dos arranjos) eram operadas pelos meios acordados entre as partes
(por exemplo, TEDs). Não havia imposição regulatória para que fossem realizadas compensações e liquidações
39
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O novo art. 26, II, do Regulamento anexo à Circular nº 3.682/2013, embora
estabelecesse que a grade única deveria contemplar “as posições de todos os participantes do
arranjo” que prestassem serviços de pagamento aos usuários finais da transação, fazia referência
apenas a instituições financeiras ou de pagamento. Ocorre que os subcredenciadores não eram
nem instituições financeiras, nem de pagamento, mas prestavam serviços de pagamento aos
usuários finais da transação.
Em 07/12/2016, a publicação da Circular nº 3.816 estabeleceu o prazo de 04/09/2017
para que os instituidores dos arranjos de pagamento adotassem a referida liquidação, e foi
durante o desenvolvimento e a implementação do sistema de liquidação centralizada que vieram
à tona as principais discussões sobre a aplicabilidade das novas regras aos subcredenciadores.41
Os instituidores de arranjos de pagamento, os emissores e os credenciadores estavam se
preparando para adotar a grade única, mas havia muita reserva por parte daqueles que tinham
dúvidas sobre o seu enquadramento (ou não) como subcredenciador e, ainda, sobre a
necessidade (ou não) de adesão às liquidações centralizadas.
Durante a reunião do Fórum AIP42, realizada em 19/05/2017 e destinada a tratar de
especificidades técnicas da implementação da liquidação centralizada, o Banco Central
surpreendeu o mercado ao incluir expressamente o subcredenciador entre os players nela
envolvidos, em apresentação feita em conjunto com a Câmara Interbancária de Pagamentos
(CIP).43

por meio de uma grade única e de forma centralizada, tampouco que fosse usado sistema pré-autorizado a
funcionar pelo Banco Central.
41
Por solicitação daqueles envolvidos na implementação do sistema de compensação e liquidação, esse prazo de
04/09/2017 foi prorrogado por duas vezes: (i) para 30/10/2017, pela Circular nº 3.843/2017 e (ii) para
20/11/2017, pela Circular nº 3.854/2017.
42
O fórum para assuntos relacionados a Arranjos e Instituições de Pagamento (Fórum AIP) foi criado pela Portaria
nº 85.478, datada de 23/06/2015, do Ministério da Fazenda e do Banco Central, com o objetivo de permitir o
debate e o desenvolvimento da regulamentação e seus impactos, com a participação de representantes da
iniciativa privada. O Fórum AIP foi extinto juntamente como outros colegiados da administração pública federal
pelo Decreto nº 9.759/2019 e pouco tempo depois o Banco Central promoveu mudanças na sua estrutura interna,
que também impactaram nas atividades dos departamentos envolvidos na condução do Fórum AIP.
43
A CIP foi a empresa escolhida pelos instituidores dos arranjos de pagamento como sistema de compensação e
liquidação autorizado a funcionar pelo Banco Central, nos termos do inciso I, do art. 26, do Regulamento anexo
à Circular nº 3.682/2013.
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Figura 1 – Circular 3.765/2015: Quais players estão envolvidos?

Fonte: BACEN – Apresentação Fórum AIP (2017).

Nessa época, o regulador foi procurado pelos subcredenciadores que, apresentando os
mais diferenciados modelos de negócio, tentavam explicar por que se consideravam sujeitos ou
não às novas regras. Muitos facilitadores foram pegos de surpresa com os efeitos da regulação
em suas atividades, eles não tinham em seu radar a possibilidade de regulação pelo Banco
Central (e a estrutura interna e os custos decorrentes dessa situação), principalmente em se
tratando dos marketplaces.
Conhecendo melhor a amplitude dos modelos de negócio dos subcredenciadores e,
reconhecendo que eles não estavam preparados para aderir à liquidação centralizada no prazo
estabelecido para as bandeiras, instituições de pagamento e instituições-domicílio, o Banco
Central publicou a Circular nº 3.842, em 27/07/2017, que definiu prazo específico para que os
demais participantes (com inclusão dos subcredenciadores) aderissem à liquidação
centralizada.44
Nesse momento, ainda não havia clareza na regulamentação sobre quais players
abrangidos pela ampla noção mercadológica de facilitadores eram considerados pelo Banco
Central como entes vinculados à liquidação centralizada.45

44

45

De acordo com a Circular nº 3.842/2017, os demais participantes deviam aderir à liquidação centralizada até
28/09/2018.
A integração dos subcredenciadores à CIP não era uma providência simples e de baixo custo, por isso sua
necessidade foi tanto questionada por estes operadores. Em alguns casos, o custo regulatório decorrente da
obrigação de liquidar de forma centralizada podia inviabilizar o negócio do subcredenciador. Para que pudesse
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Os marketplaces continuaram a apresentar diversos argumentos para diferenciá-los dos
que podem ser chamados de subcredenciadores puros46, principalmente alegando que não se
dedicavam prioritariamente à prestação de serviços de pagamento e, portanto, não deveriam
estar obrigados à regulamentação do setor.47
Em meio às discussões a esse respeito que, em 26/03/2018, foi publicada a Circular nº
3.886, (i) criando a definição de subcredenciador, (ii) esclarecendo que a grade única devia
contemplar a posição de todos os participantes envolvidos no fluxo financeiro das transações
de pagamento48 e (iii) liberando os subcredenciadores que transacionavam valor inferior a R$
500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) por ano de pagar seus clientes finais por meio da
liquidação centralizada. Esse foi considerado o marco regulatório para os subcredenciadores
(inclusive para os marketplaces)49.50

integrar diretamente com a CIP, o subcredenciador precisava (i) ter sua participação ao arranjo de pagamento
formalizada por meio de contrato de participação com o instituidor de pagamento, (ii) celebrar contrato com a
própria CIP, (iii) manter conta de depósito à vista ou de pagamento com banco liquidante para receber (e se for
o caso, realizar) pagamentos, (iv) adotar procedimento diário de geração, transmissão, envio e recebimento de
comunicações referentes à grade de liquidação, conforme layout exigido pela CIP, (v) contratar infraestrutura
de comunicação para dar suporte a todo o processo de liquidação, (vi) manter certificado digital específico para
uso perante a CIP e (vii) se for o caso, ajustar os contratos com os estabelecimentos comerciais por ele
habilitados.
46
Essa terminologia foi utilizada pela Google Brasil Pagamentos Ltda., no contexto da Consulta Pública nº
62/2018 realizada pelo Banco Central sobre a obrigatoriedade da conversão do subcredenciador em
credenciador. A empresa definiu os subcredenciadores puros como aqueles que “possuem como atividade
principal e fonte primordial de receitas a habilitação de ampla variedade de usuários finais recebedores para a
aceitação de instrumento de pagamento, atuando no processo de liquidação de transações de pagamento como
o elo seguinte da cadeia após os credenciadores” BRASIL. Banco Central do Brasil. Consulta Pública nº
62/2018.
Contribuições
Consulta
Pública
nº
62.
Google.
Disponível
em:
https://www3.bcb.gov.br/audpub/DetalharSugestaoPage?20&pk=2248. Acesso em: 29 jan. 2020.
47
Sobre essa discussão, o Banco Central chegou a manifestar, em reunião do Fórum AIP, a conclusão de que
“marketplace é um PSPI que vende produtos de outros, ainda que venda o seu próprio (e) se participa do fluxo
é subcredenciador”. SISTEMAS de Pagamento Brasileiro: Arranjos e Instituições de Pagamentos. In: FÓRUM
SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO, 2017, Brasília. Anais [...]. Brasília: Banco Central do Brasil,
2017. Disponível em:
https://www.bcb.gov.br/content/estabilidadefinanceira/Documents/sistema_pagamentos_brasileiro/Forum_SP
B/Sistema_de_Pagamentos_Brasileiro-Arranjos_de_Pagamentos.pdf. Acesso em: 27 maio 2020.
48
Art. 26, II, do Regulamento anexo à Circular nº 3.682/2013, conforme alterado pela Circular nº 3.886/2018.
49
De acordo com a nova regulação, a liquidação dos valores devidos pelos credenciadores aos subcredenciadores
deve sempre ocorrer a partir do sistema centralizado, sendo que a liquidação das transações entre os
subcredenciadores e os seus estabelecimentos comerciais só precisa ser realizada por meio da grade única para
os subcredenciadores que transacionam mais do R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) por ano. Esse
foi o volume considerado pelo Banco Central como o divisor de águas entre o subcredenciador que gerava (ou
não) risco ao SPB. Nesse sentido o §5º, do art. 26, do Regulamento anexo à Circular nº 3.682/2013 estabeleceu:
“§5º A participação na liquidação centralizada dos subcredenciadores cujo valor total das transações, acumulado
nos últimos doze meses, seja inferior a R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), é: I - obrigatória, no
papel de recebedor dos fluxos referentes às transações nos arranjos de pagamento sujeitos à liquidação
centralizada; e II - facultativa, no papel de pagador aos usuários finais recebedores dos fluxos referentes às
transações nos arranjos de pagamento sujeitos à liquidação centralizada.”
50
Em 28/03/2018, a Carta Circular nº 3.872 esclareceu que para o cálculo dos R$ 500.000.000,00 (quinhentos
milhões de reais) o subcredenciador deveria considerar o volume transacionado em todos os arranjos sujeitos à
liquidação centralizada dos quais participava, mas que deveria desconsiderar qualquer volume de recursos
recebido como destinatário final, no caso de atuar não só como subcredenciador, mas também como
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O inciso VIII, do art. 2º, do Regulamento anexo à Circular nº 3.682, definiu
subcredenciador como sendo o
participante do arranjo de pagamento que habilita usuário final recebedor para a
aceitação de instrumento de pagamento emitido por instituição de pagamento ou por
instituição financeira participante de um mesmo arranjo de pagamento, mas que não
participa do processo de liquidação das transações de pagamento como credor
perante o emissor. (grifo nosso).

Às vésperas de 28/09/2018, término do prazo para que os subcredenciadores, agora
definidos pela regulamentação, aderissem à liquidação centralizada, o Banco Central notou que
esses participantes ainda não estavam preparados para tal adesão e oficiou diversos instituidores
de arranjo de pagamento. Nos termos dos ofícios expedidos pelo Banco Central, as bandeiras
eram responsáveis pelo acompanhamento do cumprimento da liquidação centralizada pelos
subcredenciadores, sendo que essa atribuição não era delegável. Os instituidores também
deveriam responsabilizar-se pela fiscalização de eventual plano de ação do subcredenciador
para adesão ao sistema e, se fosse o caso, pela adoção das medidas necessárias para o processo
de saída ordenado do participante que não adotasse um plano de ação.51 O regulador chegou a
pontuar que a falta de adesão de parte dos subcredenciadores à grade única poderia representar
uma assimetria regulatória e, assim, tratamento não isonômico dos participantes por parte dos
instituidores dos arranjos.52
Por ser ampla, a definição de “subcredenciador” vem sendo testada desde sua
publicação, principalmente por aqueles que não têm (ou entendem não ter) como principal
atividade a habilitação de estabelecimentos comerciais para a aceitação de instrumentos de
pagamento. Mas, com o decorrer do uso, esse conceito tem se solidificado e reduzido discussões
e inseguranças do setor.53 Isso não significa dizer, entretanto, que há concordância de todos os
operadores sobre a opção de o Banco Central abranger na definição de subcredenciador, por
exemplo, os marketplaces.

estabelecimento comercial (o que é mais comum em relação aos marketplaces). Até a presente data, essa é a
única diferenciação reconhecida na regulamentação entre os marketplaces e os subcredenciadores puros.
51
Para além do escrito nos respectivos ofícios, o art. 26, §8º, do Regulamento anexo à Circular 3.682/2013, também
prevê expressamente essa responsabilidade do instituidor do arranjo de pagamento.
52
Mesmo após a publicação da Circular 3.886/2018, o mercado continuou com diferentes entendimentos sobre o
enquadramento de diversos players à definição regulatória de “subcredenciador”. Embora fosse do instituidor
do arranjo a prerrogativa do enquadramento (ou não) dos participantes à classificação de subcredenciador, o
Banco Central chegou a sugerir o enquadramento que deveria ser adotado para alguns facilitadores, como forma
de diminuir possíveis assimetrias e possibilitar um tratamento semelhante para situações parecidas.
53
Tal como ocorreu durante as discussões sobre as atividades características dos facilitadores, que eram
enfrentadas pelo CADE antes do marco regulatório, como será abordado no capítulo 3.3 abaixo.
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Ainda hoje essa discussão justifica a manutenção, entre as perguntas frequentes do
website do Banco Central, das seguintes explicações sobre o entendimento do regulador:
2 - Como o marketplace se enquadra na definição de subcredenciador
estabelecida na Circular nº 3.886/2018 e nos novos critérios aplicáveis à
liquidação centralizada?
Em sentido estrito, os marketplaces são empresas de comércio eletrônico, que
aproximam compradores e vendedores por meio de plataformas centralizadas para a
venda de produtos ou serviços.
Todavia, em alguns modelos de negócio, essas empresas atuam também como
subcredenciadores, recebendo e repassando os pagamentos aos vendedores, depois de
extrair sua remuneração.
É importante deixar claro que não se configura como subcredenciador a empresa que
vende produtos ou presta serviços ao usuário final pagador nos casos em que a relação
jurídica do pagador é diretamente com ela. Nesses casos, a própria empresa é o usuário
final recebedor da transação de pagamento, ainda que utilize autônomos ou parceiros
para prover o produto ou serviço. [...]
10 – O que é um subcredenciador:
O art. 2º, inciso VIII, do Regulamento Anexo à Circular nº 3.886/2018, define
subcredenciador como um participante do arranjo de pagamento que habilita usuário
final recebedor para a aceitação de instrumento de pagamento emitido por instituição
de pagamento ou por instituição financeira participante de um mesmo arranjo de
pagamento, mas que não participa do processo de liquidação das transações de
pagamento como credor perante o emissor.
Subcredenciadores devem participar da liquidação centralizada. Entretanto, para
subcredenciadores cujo valor total das transações, acumulado nos últimos doze meses,
seja inferior a R$ 500.000.000,00, a participação na liquidação centralizada é
facultativa quando esse subcredenciador estiver no papel de pagador aos usuários
finais recebedores.
Importante destacar que independente do volume de operações citado no parágrafo
anterior, o subcredenciador deve firmar contrato com o instituidor do arranjo
específico para esse tipo de participação.
11 – Por que os subcredenciadores não precisam de autorização do BCB?
Subcredenciador não é instituição de pagamento sujeito à autorização, conforme
modalidades definidas na Circular nº 3.885/2018 (que substituiu a Circular nº
3.683/2013). Como a autorização do BCB implica em “custo regulatório”, esse custo
pode inibir as diversas inovações trazidas por esses agentes, que, em grande parte, são
de pequeno porte, e não oferecem risco relevante ao sistema de pagamentos.
Subcredenciadores estão abarcados pelo processo de vigilância do BCB enquanto
participantes dos arranjos de pagamento integrantes do SPB.
No entanto, o BCB entende que aqueles subcredenciadores que atingirem o patamar
de R$ 500 milhões de transações, em todos os arranjos de que participam, por
movimentarem valores de operações significativos, inclusive superiores aos
movimentados por alguns credenciadores, passam a ter impacto relevante no grau de
competição no mercado de credenciamento, agregando mais risco ao sistema.
Portanto, necessitariam de um acompanhamento mais próximo do BCB. Nesse
sentido, foi publicado o Edital 62/2018 da consulta pública sugerindo que
subcredenciadores que atinjam esse volume de transações sejam convertidos em
credenciadores e consequentemente se sujeitem à autorização do BCB. 54 (grifos do
autor).

54

PERGUNTAS frequentes. Liquidação Centralizada. Banco Central do Brasil, s.d. Disponível em:
https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/faqliquidacaocentralizada. Acesso em: 25 maio 2020.
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Dos ofícios emitidos pelo Banco Central aos instituidores dos arranjos de pagamento às
vésperas do prazo para a adoção da liquidação centralizada pelos subcredenciadores, que foram
comentados acima, pode-se deduzir outra importante alteração proposta pela Circular nº
3.886/2018 (que alterou a Circular nº 3.682/2013): a vinculação direta dos subcredenciadores
aos instituidores dos arranjos de pagamento, por meio da celebração dos contratos de
participação e da adesão aos regulamentos dos arranjos55, que serão explorados de forma mais
detalhada no capítulo 3.2.
É a partir dessa Circular que os subcredenciadores são reconhecidos como participantes
dos arranjos de pagamento56, o que gera a vinculação deles a uma série de novas obrigações e
alguns direitos, a princípio decorrentes dos regulamentos dos arranjos de pagamento, mas
posteriormente disciplinados pela própria regulamentação.
Em 20/12/2018, com a publicação da Circular nº 3.925/2018, o Banco Central avança
mais um pouco na regulação de assuntos que atingem diretamente o subcredenciador e,
conforme o entendimento de alguns entrevistados, reforça a ideia de responsabilidade das
bandeiras pelas atividades exercidas no âmbito do arranjo por todos seus participantes (que
agora inclui o subcredenciador). Fica permitido ao instituidor, entretanto, estabelecer aos
credenciadores obrigações de monitoramento das atividades dos subcredenciadores, desde que
especifique as informações que devem ser compartilhadas com o adquirente, e que haja a
obrigação de essas informações serem usadas por ele apenas para os fins de monitoramento
exigido pelo instituidor.57
Por meio dessa Circular, o Banco Central também obrigou que o regulamento dos
arranjos de pagamento permitisse aos subcredenciadores o exercício da atividade de instituição
domicílio nos casos em que ofertam contas de pagamento pré-pagas aos usuários finais,
reconhecendo os diversos papéis desse participante na cadeia de serviços de pagamento.58
Outro importante passo foi dado em 20/07/2020, em relação à organização da atividade
do subcredenciador. Com a publicação da Lei nº 14.031, convertendo em lei as disposições da

55

De acordo com o art. 13, §1º, do Regulamento anexo à Circular 3.682/2013, a formalização de qualquer
participação no arranjo de pagamento deve ocorrer por meio da celebração de contrato de parceria específico
da modalidade de participação.
56
Conforme art. 11 do Regulamento anexo à Circular 3.682/2013, “As instituições de pagamento, as instituições
financeiras e os prestadores de serviço de rede tornam-se participantes ao aderirem a um arranjo de pagamento”.
57
Vide os §§3º-A e 3º-B ao art. 4º do Regulamento anexo à Circular nº 3.682/2013, que foram incluídos pela
Circular nº 3.925/2018.
58
Vide o art. 14-A do Regulamento anexo à Circular nº 3.682/2013, incluído pela Circular nº 3.925/2018. Embora
tenha sido muito relevante a inclusão desse dispositivo para as atividades de alguns subcredenciadores, não
serão exploradas as repercussões dessa inclusão nesse estudo, por referir-se a atividades complementares dos
subcredenciadores (como a oferta de contas de pagamento pré-pagas, que decorrem da emissão de moeda
eletrônica), que possuem regulamentação própria.
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Medida Provisória nº 930/2020 (MP 930), foram acrescidos os arts. 12-A, 12-B e 12-C a Lei nº
12.865/2018, os quais geraram impacto direto aos subcredenciadores, na qualidade de
participantes dos arranjos de pagamento.
Conforme colocado na exposição de motivos da MP 930, o mercado brasileiro possui
peculiaridades que divergem da prática internacional e geram relevante exposição dos arranjos
a riscos financeiros. Entre essas peculiaridades, são destacados o extenso prazo de pagamento
dos estabelecimentos recebedores e o grande volume de transações parceladas pelos próprios
estabelecimentos comerciais. Essas práticas nacionais fazem com que os recursos financeiros
pagos pelos portadores dos instrumentos de pagamento e destinados aos estabelecimentos
comerciais fiquem expostos, por mais tempo, a eventuais intempéries sofridas por cada um dos
participantes pelos quais transitam os recursos.
Nesse contexto que a MP 930 e, posteriormente, a Lei nº 14.031/2020 propuseram
blindar e segregar do patrimônio dos participantes dos arranjos (inclusive do subcredenciador),
do ponto de vista legal, todos os recursos recebidos dos portadores e destinados aos usuários
finais recebedores dos arranjos (assim como dos recebíveis representativos desses recursos),
durante todo o fluxo de liquidação da transação, de forma que eles não se comuniquem com o
patrimônio dos participantes do arranjo, não possam ser objeto de constrição judicial ou de
arrecadação em regimes concursais destinada a atingir o patrimônio dos participantes, e não
possam ser cedidos ou dados em garantia (salvo se o produto dessa cessão ou garantia se
destinar à liquidação da transação de pagamento ou assegurar o cumprimento dessas
obrigações, nos termos do arranjo de pagamento).
Conforme exposto pelo Banco Central, a inclusão dos arts. 12-A, 12-B e 12-C a Lei nº
12.865/2018 visou trazer maior segurança de liquidação para as transações de pagamento e
solidez para os arranjos, o que, indiretamente, pode vir a refletir na redução da necessidade de
garantias.
Essa proposta do regulador reconheceu na indústria de pagamentos um “sistema de
repasse” de valores financeiros entre os participantes da cadeia como intermediários de uma
única transação de pagamento entre o portador e estabelecimento comercial, afastando a ideia
de um sistema composto de diversas transações e relações bilaterais e isoladas.
Quando falamos no “sistema de repasse” é importante notar que a transação é única
desde o momento que o consumidor faz a compra do bem ou serviço, até a liquidação
para o estabelecimento comercial que vendeu o bem ou serviço. O banco emissor, a
credenciadora, o subcredenciador e a instituição de domicílio somente repassam tais
valores, são intermediários que apenas existem para assegurar que o valor da
transação devido pelo portador vai ser liquidado/entregue para o estabelecimento
comercial no qual aquele portador adquiriu o bem ou serviço. Caso cada elo do
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ecossistema fosse reconhecido como uma transação isolada, a obtenção de garantias
dos diversos participantes em cada elo da cadeia oneraria o ecossistema
desnecessariamente. Além do mais, esta hipótese criaria até 4 transações isoladas
(portador-emissor;
emissor-credenciador;
credenciador-subcredenciador;
e
subcredenciadora-estabelecimento comercial) que na verdade é uma só – ato de
compra pelo portador de um bem ou serviço junto a um estabelecimento comercial.
[...]
Com esse movimento, corrobora-se a estrutura de que o mercado de pagamentos deve
ser analisado em conceito abrangente, e não apenas com os olhos voltados a
relacionamentos bilaterais, permitindo que este mercado seja reconhecido como um
verdadeiro sistema, que integra todos os participantes de uma transação de
pagamentos com cartão, possibilitando que os recursos dos portadores dos cartões
cheguem com segurança e celeridade aos vendedores e prestadores de serviços, sejam
eles grandes estabelecimentos ou vendedores de artesanato.59

A proteção patrimonial prevista no art. 12-A abarcou todos os arranjos de pagamento,
mesmo aqueles que não fazem parte do SPB 60; assim como atingiu os recursos recebidos por
todos os participantes até o momento da sua disponibilização ao usuário recebedor, tratando os
subcredenciadores em pé de igualdade com outros participantes do arranjo, como os emissores
e os credenciadores.
Os novos artigos não trataram da proteção dos recursos a partir do momento da sua
disponibilização para os recebedores, ainda que os recursos sejam disponibilizados em conta
de pagamento mantida pelo recebedor junto a um participante.61
De acordo com a nova legislação, o participante que liquidar a transação de pagamento
junto ao usuário final recebedor se sub-rogará no direito de receber os recursos destinados a
essa liquidação, sendo que cada arranjo ficou autorizado a disciplinar o redirecionamento do
fluxo financeiro dos recursos de forma a viabilizar o pagamento do recebedor final. Sobre esse
aspecto, vale notar que alguns arranjos de pagamento já haviam se adiantado à legislação e
contêm disposições de repasse de recursos para o próximo participante da cadeia (inclusive com
a inclusão do subcredenciador), para que possa liquidar a transação junto ao estabelecimento
comercial. Possivelmente, aqueles regulamentos que não tratam do repasse de recurso serão
adaptados para disciplinar o assunto.
Especificamente em relação aos arranjos de pagamento que integram o SPB, com
exceção dos arranjos fechados, as alterações incorporadas a Lei nº 12.865/2013 também
conferiram proteção aos bens e direitos dados pelo instituidor e demais participantes dos
arranjos para garantir a liquidação das transações de pagamento, nos termos dos respectivos

COLQUHOUN, Louangela Bianchini. Do “reco reco” ao open banking: a evolução do mercado de pagamentos
brasileiro. Jota, 19 out. 2020. Disponível em: https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/reco-reco-openbanking-evolucao-mercado-pagamentos-brasileiro-19102020. Acesso em: 25 nov. 2020.
60
Vide art. 12-B, incluído na Lei nº 12.865/2013.
61
Vide §3º, do art. 12-A, incluído na Lei nº 12.865/2013.
59
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regulamentos. De acordo com o art. 12-C da Lei nº 12.865/2013, estes bens e direitos também
constituem patrimônio separado e não estão sujeitos a atos de constrição judicial ou arrecadação
em regimes concursais.
No entendimento de um dos entrevistados, a segregação patrimonial prevista na nova
legislação poderá fomentar ainda mais uma discussão sempre presente (conforme será abordado
no capítulo 4.5) sobre a responsabilidade de uns participantes em relação aos outros,
principalmente do credenciador em relação às transações não liquidadas pelo subcredenciador.
Isto porque, uma vez que o credenciador repasse os recursos recebidos do emissor ao
subcredenciador e este último não liquide a transação de pagamento junto ao estabelecimento
comercial, o credenciador terá cumprido sua obrigação e, em tese, os recursos entregues ao
subcredenciador estarão segregados e apenas poderão ser destinados ao pagamento do
estabelecimento. Se o subcredenciador der outra destinação a tais recursos, haveria
descumprimento de lei pelo subcredenciador, que deveria assumir total responsabilidade
decorrente desse descumprimento. De acordo com este raciocínio, em princípio, a
responsabilidade por esse descumprimento não poderia ser imputado ao credenciador.
Em que pesem os benefícios que a nova legislação pretende trazer para o setor, os efeitos
práticos dessa alteração legislativa ainda precisarão ser testados judicialmente face aos direitos
dos credores concursais e de outros credores com algum privilégio.
Porém, para os fins deste estudo, o destaque que merece ser feito em relação a regras de
segregação patrimonial trazidas pelos arts. 12-A, 12-B e 12-C refere-se ao fato dela ser
aplicável aos subcredenciadores (tal como para os emissores e os credenciadores), embora este
player ainda seja considerado um ente não regulado pelo Banco Central.

3.1.1 Breve nota sobre a não consideração do subcredenciador como instituição de
pagamento
O art. 6º, da Lei 12.865/2013, inciso III, criou a definição de “instituição de pagamento”
a partir da fixação das atividades que, se desenvolvidas por uma entidade no contexto de um
arranjo de pagamento, caracterizam a entidade como sendo uma instituição de pagamento para
fins de integrar ao SPB e de se sujeitar às normas aplicáveis ao setor. Nos termos da lei, para
que a entidade seja considerada uma instituição de pagamento, ela pode exercer apenas uma ou
mais das atividades descritas no inciso III, seja como atividade principal ou acessória.
A alínea “e” desse inciso III estabelece que uma atividade característica de instituição
de pagamento é “credenciar a aceitação de instrumento de pagamento”.
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Se a principal atividade do subcredenciador é exatamente credenciar usuários finais
recebedores para a aceitação de instrumento de pagamento, como se depreende da definição
regulatória prevista na Circular nº 3.886/2018, por que esse player não foi considerado como
uma instituição de pagamento?
O art. 6º, da Lei 12.865/2013, (hierarquicamente superior a qualquer regulamentação
expedida pelo Banco Central) não parece prever a participação na liquidação da transação de
pagamento como requisito para a caracterização de uma entidade como instituição de
pagamento, da mesma forma que não parece relacionar ou condicionar o exercício de qualquer
das atividades listadas no inciso III à participação da entidade na liquidação da transação de
pagamento, seja como credor ou não de outra instituição de pagamento, para que uma entidade
que desenvolva qualquer atividade descrita no referido inciso seja caracterizada como
instituição de pagamento.62
A alínea “b” do inciso III em comento, prevê, ainda, que também caracteriza uma
instituição de pagamento a execução ou facilitação de instrução de pagamento relacionada a
um serviço de pagamento, inclusive as transferências originadas ou destinadas a conta de
pagamento. Embora o subcredenciador participe da transferência dos recursos destinados à
conta de pagamento recebedora da transação, o exercício dessa atividade também não foi
considerado para a sua caracterização como instituição de pagamento.
Conforme previsto na alínea “h” do supracitado inciso III, o Banco Central pode
designar outras atividades relacionadas à prestação de serviço de pagamento que caracterizam
uma instituição de pagamento. A legislação, assim, conferiu ao Banco Central a competência
para expandir esse rol de atividades, o que não representa a possibilidade de o regulador
diminuir o rol de atividades já previstas pelo legislador.
Nesse contexto, a regulamentação parece inovar o disposto na lei (e não apenas
regulamentar) ao não considerar o subcredenciador como uma instituição de pagamento, ainda
que ele exerça uma das atividades elencadas como típica de instituição de pagamento.
No momento em que a Circular nº 3.886/2018 determina que o subcredenciador é uma
outra modalidade de participante do arranjo, obrigando-o a aderir ao regulamento, se: (i) por
um lado resta mais caracterizada ainda a subsunção das atividades desse player à definição legal
de instituição de pagamento prevista no inciso III, do art. 6º, da Lei 12.865/2013, pois reconhece
62

O art. 5º, da Circular nº 3.885/2018, confirma que uma instituição de pagamento pode ter como objeto social
apenas uma das atividades listadas no art. 6º, inciso III, da Lei nº 12.865/2013, embora estabeleça que deva ser
a atividade principal da entidade, diversamente do disposto no próprio marco regulatório, que reconhece como
instituição de pagamento aquela entidade que exerça qualquer das atividades listadas, ainda que de forma
acessória.

37

sua adesão ao arranjo (vide destaque abaixo), (ii) por outro, o regulador nega a caracterização
do subcredenciador como uma instituição de pagamento.
Art. 6º. Para os efeitos das normas aplicáveis aos arranjos e às instituições de
pagamento que passam a integrar o Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), nos
termos desta Lei, considera-se:
[...]
III - instituição de pagamento - pessoa jurídica que, aderindo a um ou mais
arranjos de pagamento, tenha como atividade principal ou acessória, alternativa ou
cumulativamente:
[...]
b) executar ou facilitar a instrução de pagamento relacionada a determinado serviço
de pagamento, inclusive transferência originada de ou destinada a conta de
pagamento;
[...]
e) credenciar a aceitação de instrumento de pagamento; [...]. (grifo nosso).

Reconhecer o subcredenciador como instituição de pagamento não representaria regulálo desde já. Afinal, existem outras entidades que praticam atividades elencadas no inciso III, do
art. 6º, da Lei 12.865/2013, mas que ainda não foram reguladas pelo Banco Central (tal como
as instituições de pagamento que disponibilizam serviços de aporte e saque de recursos
mantidos em conta de pagamento, que foram objeto da Consulta Pública nº 75/2019). Da mesma
forma, esse reconhecimento não significaria considerar que o subcredenciador integra a mesma
modalidade de instituição de pagamento que o credenciador. O subcredenciador poderia, a
critério do Banco Central, ser regulado de forma específica e individual, considerando sua
atividade e o potencial de risco que este player apresenta para o sistema.
De acordo com a legislação, o Banco Central tem plena autonomia e competência para
decidir não regular ou decidir quando e como regular uma instituição de pagamento específica,
bem como decidir pela dispensa da necessidade de autorização por parte de determinadas
instituições, conforme previsto no §1º, do art. 9º, da Lei nº 12.865/2013. Entretanto, essa
autonomia e competência não parecem dar fundamento à decisão de não caracterizar uma
entidade como instituição de pagamento, se ela exerce qualquer das atividades previstas no
inciso III, do art. 6º, da Lei nº 12.865/2013.
No âmbito das manifestações à Consulta Pública nº 62/2018 realizada pelo Banco
Central, que será abordada abaixo, algumas empresas e associações sugeriram a criação de uma
modalidade adicional de instituição de pagamento para regular o subcredenciador. Ainda que o
entendimento não fosse de que o subcredenciador é uma instituição de pagamento por força do
art. 6º, da Lei 12.865/2013, inciso III, alínea “e”, a criação dessa nova modalidade seria possível
com fundamento na autonomia concedida ao Banco Central pela alínea “h” desse mesmo artigo.
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Em qualquer das hipóteses, se fosse considerado o entendimento de que o
subcredenciador é uma instituição de pagamento nos termos da Lei nº 12.865/2013, algumas
disposições previstas nessa lei seriam aplicáveis ao subcredenciador, independentemente da sua
regulação pelo Banco Central, como por exemplo (i) sua sujeição à fiscalização do Banco
Central prevista no inciso VIII e no §3º do art. 9º do marco regulatório, e (ii) a aplicação da
separação patrimonial, que já estava prevista na versão original do art. 12 em relação, também,
às obrigações dos subcredenciadores. 63
Com a inclusão dos arts. 12-A, 12-B e 12-C a Lei nº 12.865/2013, parece ficar mais
contraditória a não caracterização do subcredenciador como uma instituição de pagamento. Isso
porque, o art. 12 da Lei nº 12.865/2013 faz referência específica a instituições de pagamento e,
se o subcredenciador não é uma instituição de pagamento, qual seria o fundamento para a
aplicação das mesmas normas destinadas às instituições de pagamento?
Ocorre que a forma pela qual o subcredenciador foi tratado pelas normas do setor pode
gerar dúvida ou, mais precisamente, a negação da aplicação desses dispositivos aos
subcredenciadores. Se o regulador tivesse, por exemplo, tratado o subcredenciador como uma
instituição de pagamento dispensada da obrigação de obter autorização de funcionamento (ou,
ao menos, dispensada até que atingisse determinada volumetria de transações), não haveria essa
dúvida. Contudo, isso representaria uma mudança significativa da relação do Banco Central
com o subcredenciador.
Não obstante o posicionamento acima defendido (de que o subcredenciador configura
uma instituição de pagamento que não foi regulamentada pelo Banco Central e/ou que poderia
ser dispensada de autorização de funcionamento), nos próximos itens desse estudo, será
refletido o entendimento predominante conferido ao subcredenciador desde a publicação da
Circular 3.886/2018, assumindo que se trata de um participante do arranjo de pagamento, que
não é uma instituição de pagamento.

3.1.2 Outras normas que se aplicam à atividade do subcredenciador
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É interessante notar que, no processo administrativo instaurado pelo CADE a partir de representação apresentada
pela Abranet – Associação Brasileira de Internet, uma das primeiras oportunidades na qual a atividade do
facilitador de pagamento foi explicada pelos players do mercado ao CADE, a liquidação financeira das
operações realizadas com os cartões foi colocada como sendo um serviço marginal prestado pelo credenciador,
que não fazia parte da sua principal atividade de credenciamento de estabelecimentos para a aceitação das
transações de pagamento (vide petição inicial de fls. 02/47, da Abranet, p. 23, do Processo Administrativo nº
08012.004089.2009-0).
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Para além das normas relacionadas diretamente ao marco regulatório do setor de meios
de pagamento, existem outras regulamentações mais recentes que também reconhecem as
atividades dos subcredenciadores e contêm previsões que geram efeitos nessas atividades,
embora esse player ainda seja considerado pelo Banco Central como um ente não regulado.
Nesse viés, destacam-se as normas que disciplinam, de forma provisória, a utilização de
recebíveis de arranjos de pagamento como garantia de operações de crédito, a Resolução nº
4.707/2018, a Circular nº 3.924/2018 e a Carta Circular nº 3.934/2018, bem como a nova
regulamentação que substituirá essas normas a partir de 07/06/202164 e que complementa a
disciplina do registro de recebíveis oriundos dos arranjos de pagamento baseados em contas
pós-pagas e de depósito à vista, a Resolução nº 4.734/2019 e a Circular nº 3.952/2019.
Essa importante regulamentação, que visa aumentar o acesso dos estabelecimentos
comerciais ao mercado de crédito e sua eficiência, reconhece a atuação e o papel do
subcredenciador, bem como determina obrigações que devem ser impostas a ele (as quais são
muito similares às obrigações determinadas pelas normas para o próprio credenciador).
De acordo com as normas, os recebíveis de arranjo de pagamento são:
direitos creditórios presentes ou futuros relativos a obrigações de pagamento de
instituições credenciadores ou de subcredenciadores aos usuários finais recebedores
constituídos no âmbito de arranjo de pagamento baseado em conta pós-paga e de
depósito à vista integrante do SPB.65

Para fins de registro dos recebíveis e das operações de crédito, desconto ou antecipação
destes, essa regulamentação prevê desde a possibilidade do subcredenciador realizar operações
de antecipação junto aos estabelecimentos comerciais e de participar da regra de repartição de
recebíveis, inclusive em situação de igualdade com credenciadores, até a responsabilidade de
solicitar a desconstituição de gravames e ônus realizados sobre valor excedente de recebíveis,
se solicitado pelo usuário final recebedor66; assim como determina obrigações sobre o envio,
às registradoras, das agendas de recebíveis de todos os usuários finais recebedores dos
subcredenciadores.
Conforme previsto no art. 9º, da Circular nº 3.952/2019:

64

A data de entrada em vigor da Resolução CMN nº 4.734/2019 e da Circular nº 3.952/2019 estava prevista,
inicialmente, para 03/08/2020, tendo sido prorrogada (i) para 03/11/2020 pela Resolução CMN nº 4.809/2020
e pela Circular nº 4.014/2020, (ii) durante a pandemia do COVID-19, para 17/02/2021 pela Resolução CMN nº
4.867/2020 e pela Resolução BCB nº 35/2020 e (iii) para 07/06/2021 pela Resolução CMN nº 4,881/2021 e
Resolução BCB nº 72/2021.
65
Vide art. 2º, inciso I, da Resolução nº 4.734/2019.
66
Vide art. 4º, inciso V e §1º, e art. 6º, §1º, da Resolução nº 4.734/2019.
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As instituições credenciadoras, na celebração de contratos com subcredenciadores,
devem:
I – fazer constar nos contratos cláusulas que obriguem os subcredenciadores a elas
ligados a cumprirem o disposto nesta Circular; e
II – assegurar que os controles adotados pelos subcredenciadores possibilitem o
cumprimento do disposto nesta Circular.

É no contexto do artigo acima transcrito que, embora os subcredenciadores não sejam
considerados regulados, suas atividades são diretamente impactadas pela regulamentação
editada pelo Banco Central sobre a obrigatoriedade do registro de recebíveis. De acordo com a
Convenção entre Entidades Registradoras, datada de 25/08/2020, celebrada entre as entidades
registradoras autorizadas pelo Banco Central, os subcredenciadores devem, inclusive,
estabelecer uma conexão operacional ativa com uma registradora, para fins de assegurar a
unicidade dos registros dos recebíveis.67
Merece ser salientada, também, a Circular nº 3.978/2020, que entrou em vigor
01/10/202068 e versa sobre as políticas, procedimentos e controles que devem ser adotados pelas
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central para prevenir o uso do sistema
financeiro para a lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLDFT). Essa nova
Circular regulamenta disposições relacionadas à Lei nº 9.613/1998 e à Lei nº 13.260/2016 e
substituiu a Circular nº 3.461/2009.
De acordo com a nova Circular nº 3.978/2020, o escopo das políticas, procedimentos e
controles de PLDFT deve ser mais abrangente e dedicar-se à análise dos riscos internos
associados às atividades da entidade e de seus produtos, dos riscos relacionados aos seus
clientes, funcionários, parceiros e prestadores de serviços, e de operações e situações suspeitas.
As medidas de PLDFT devem ser compatíveis com os riscos específicos das instituições, devem
considerar sua probabilidade de ocorrência e magnitude do impacto e, quando possível, devem
utilizar como subsídio avaliações realizadas por entidades públicas e informações coletadas em
bancos de dados de caráter público ou privado.
Embora essa legislação seja direcionada às instituições autorizadas a funcionar pelo
Banco Central, ela inova em seu art. 31 ao, expressamente, expandir seus efeitos para outras
entidades não sujeitas à autorização do regulador, determinando que os contratos entre essas
instituições e os demais participantes dos arranjos de pagamento (como o subcredenciador)

67

Note que, mesmo sem regular diretamente o subcredenciador, o Banco Central refletiu sobre os custos que a
nova regulamentação pode gerar ao subcredenciador e, no art. 12, da Circular nº 3.952/2019, incluiu que “fica
vedado aos sistemas de registro a cobrança de tarifas (não só) das instituições credenciadoras e (mas também
dos) subcredenciadores para a realização do serviço de registro das agendas de recebíveis”.
68
Essa Circular entraria em vigor, inicialmente, em 01/07/2020, mas essa data foi alterada para 01/10/2020, pela
Circular nº 4.005/2020.
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estabeleçam disposições que permitam o acesso à identificação dos destinatários finais dos
recursos pelas instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central.69
Como será desenvolvido no capítulo 3.3, item 3.3.2, e no capítulo 4.2, o
compartilhamento de informações sensíveis entre subcredenciadores e credenciadores já foi
objeto de diversas discussões e, ainda hoje, representa uma problemática relacionada a esse
player, embora normas como a Circular nº 3.978/2020 tendam a estabilizar algumas situações.

3.1.3 Consulta Pública nº 62/2018 e a dúvida sobre a necessidade de maior regulamentação
do subcredenciador

Concomitantemente com a publicação da Circular nº 3.886/2018, popularmente
conhecida como marco regulatório dos subcredenciadores, o Banco Central lançou o edital da
Consulta Pública nº 62/2018 e divulgou a minuta de uma nova circular que propunha a alteração
do Regulamento anexo à Circular nº 3.682/2013. A alteração proposta exigiria que as regras
dos arranjos de pagamento estabelecessem a obrigação dos subcredenciadores se converterem
em credenciadores quando o valor total das suas transações, em todos os arranjos, superasse R$
500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais). De acordo com a proposta do regulador, os
subcredenciadores deveriam comunicar aos instituidores dos arranjos de pagamento quando
esse valor fosse atingido.

69

A inovação dessa Circular refere-se à existência de disposição expressa que obriga a adoção de uma cláusula
contratual específica, que será exigida do subcredenciador. Isso não significa que, antes dessa norma, não existia
fundamento jurídico para a solicitação de informações sobre os clientes dos subcredenciadores. Mas, tais
fundamentos eram genéricos e permitiam certa discricionariedade por parte do instituidor do arranjo ou dos
credenciadores, principalmente sobre a extensão das informações solicitadas. Conforme entendimento
manifestado pelo próprio Banco Central, nos autos do Inquérito Administrativo nº 08700.005986/2018-66 que
tramitou junto ao CADE, antes mesmo da Circular nº 3.978/2020, “a Circular n° 3.682, de 2013, estabelece que
os IAPs devem estabelecer procedimentos que contemplem: gerenciamento de riscos a que os participantes
estão expostos, aspectos operacionais mínimos quanto a PLD/FT, inclusive no que diz respeito à manutenção
de informações dos usuários finais do serviço de pagamento; acompanhamento de fraudes, entre outros aspectos.
Além disso, o disposto na Lei n° 9.613, de 3 de março de 1998, que dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou a
ocultação de bens, de direitos e de valores alcança os participantes dos arranjos de pagamento; ademais, os
participantes que sejam também regulados e supervisionados por essa Autarquia, como é o caso dos
credenciadores, devem atender ao disposto na Circular n° 3.461, de 24 de julho de 2009, que regula as
obrigações legais sobre o tema e a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos na
referida Lei. Por fim, a Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) n° 3.694, de 26 de março de 2009,
estabelece que as instituições autorizadas a funcionar pelo BC devem assegurar a identificação dos usuários
finais beneficiários de pagamento ou de transferência em demonstrativos e faturas do pagador, inclusive nas
situações em que o serviço de pagamento envolver instituições participantes de diferentes arranjos de
pagamento. Todas as providências acima descritas, exigidas pela regulamentação em vigor dos credenciadores,
tornam necessário que tais entes tenham acesso a um conjunto adequado de informações das operações cursadas
por intermédio dos subcredenciadores”. (Ofício 264/2019-BCB/DEBAN, de 17/01/2019).
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O Banco Central ainda tinha dúvida sobre a necessidade de maior monitoramento das
atividades do subcredenciador e, conforme colocado no edital da Consulta Pública nº 62/2018,
a proposta de regulamentação assumia as seguintes premissas: (i) os subcredenciadores eram
tratados pelos credenciadores como meros estabelecimentos comerciais/usuários finais
recebedores dos arranjos, sem maior formalização; (ii) de acordo com a nova regulamentação,
os subcredenciadores se sujeitavam de fato e de direito às regras dos arranjos e já deveriam ter
relação com as bandeiras (contratos de participação); (iii) os subcredenciadores não estariam
sujeitos aos custos regulatórios, pois presumem-se menores e tais custos inviabilizariam seu
modelo de negócio; (iv) à bandeira resta a obrigação de garantir que subcredenciadores atuem
em conformidade com as regras mínimas do arranjo, na forma autorizada pelo Banco Central;
(v) há subcredenciadores que operam valores superiores aos valores transacionados pelos
credenciadores e geram risco ao sistema; (vi) os subcredenciadores geram competição no
mercado de credenciamento; e (vii) o volume financeiro sugerido para obrigar à conversão é o
mesmo que faz com que os credenciadores passem a precisar de autorização.
Diversas manifestações foram apresentadas pelo mercado no contexto da Consulta
Pública nº 62/2018 e, na maior parte delas, os operadores do setor mostraram-se a favor de um
maior controle das atividades dos subcredenciadores e da adoção de medidas mitigadoras de
riscos sistêmicos, mas discordaram da obrigatoriedade da sua conversão em credenciador,
afastando algumas premissas apresentadas pelo Banco Central e/ou trazendo novas
considerações.
Entre as manifestações contrárias à obrigatoriedade de conversão a partir do momento
que os subcredenciadores transacionassem R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais)
por ano, os principais argumentos levantados foram os seguintes:
(i)

diferença entre a atividade do credenciador e do subcredenciador: a atuação do
credenciador envolve a realização de duas atividades cumulativas: (a) o
credenciamento de estabelecimentos comerciais e (b) a participação na liquidação
das transações como credor do emissor, seja no modelo full acquirer ou como
prestador de serviço de rede (VAN – value added network).70 O subcredenciador

70

“Full acquirer: nessa modalidade de credenciamento, as credenciadoras têm acesso direto às bandeiras com as
quais firmam contratos para a captura de transações. Além de captar as transações, as credenciadoras também
são responsáveis por determinar a taxa de desconto (valor cobrado do estabelecimento comercial pela prestação
do serviço), liquidar as transações, negociar as condições comerciais com seus clientes e controlar a agenda de
recebíveis destes. [...] Value Added Network (VAN): por outro lado, diferentemente da modalidade full acquirer,
no esquema VAN, o credenciador não verticalizado atua apenas na captura de transações, fornecendo o serviço
de rede. [...] Comparada com a primeira, nota-se que essa modalidade de credenciamento confere pouca
liberdade às empresas que atuam apenas como VAN, fazendo dessas apenas provedoras do serviço de rede.”
BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Caderno
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não realiza a atividade descrita no item (b) acima e não tem relação operacional
com os emissores dos instrumentos de pagamento ou as bandeiras. Suas atividades
são similares, mas não idênticas às do credenciador.71 O crescimento de um
subcredenciador não o transformará necessariamente em um credenciador.
Defendeu-se que a simplicidade técnica-operacional é o que viabiliza a atividade
dos subcredenciadores e que a decisão de se transformar em um credenciador,
passando a integrar o sistema das bandeiras, deveria ser uma decisão estratégica
de cada subcredenciador e não obrigatória.72
(ii)

necessidade de integração sistêmica com os arranjos de pagamento e custos
relacionados:

a

obrigatoriedade

de

conversão

proposta

exigiria

do

subcredenciador sua integração à infraestrutura de todos os arranjos de pagamento
do qual participa e o aumento da sua estrutura operacional, em substituição à única
integração existente no modelo atual, entre subcredenciador e credenciador. Essa
integração seria condição para que o subcredenciador passasse a participar da
liquidação das transações de pagamento como credor dos emissores. Na prática,
não seria exatamente a necessidade de autorização do Banco Central ou a sujeição
à sua fiscalização que poderia inviabilizar o negócio dos subcredenciadores, mas

Mercado de Instrumentos de Pagamento. Brasília: CADE, 2019. p. 105. Disponível em:
http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-institucionais/publicacoesdee/CadernoMercadodeinstrumentosdepagamento.pdf. Acesso em: 21 jan. 2020.
71
De acordo com a manifestação apresentada pela Mastercard, as receitas e produtividades advindas dos modelos
de negócio dos subcredenciadores são muito diferentes daquelas provenientes do modelo tradicional de
credenciamento, voltado para aluguéis de máquinas e tecnologia, MDRs (merchant discount rate) e
antecipações. “São atividades, obrigações, encargos e estruturas operacionais absolutamente distintas. Objetivos
comerciais e de negócios totalmente diferenciados. Imagine-se, então, apenas a título de exemplo, que modelos
cada vez mais crescentes de inovação envolvendo marcas como Apple, Google, Uber, Spotify, grandes varejistas
como Ponto Frio, Casas Bahia, Magazine Luiza, tivessem que se tornar Credenciadores. Tal atividade incorreria
em obrigações que envolvem todo o processo de captura, roteamento, processamento e autorização da transação,
certificações próprias de tecnologia, PCI-DSS, processos de know your customer, compliance e AML (PLD),
garantias financeiras, construção de ecossistema de liquidação, homologação de plásticos, entre outras várias
atividades que atualmente uma operação de Credenciamento possui para dar sustentabilidade a essa importante
parte do ecossistema de pagamentos”, mas que não é necessariamente parte das atividades principais do
subcredenciador. Desenvolvendo um pouco mais o argumento apresentado pela Mastercard, pode-se considerar
também que a conversão obrigatória reduziria o aproveitamento econômico dos sistemas já implantados pelos
credenciadores que deixariam de ser utilizados pelos subcredenciadores convertidos (externalidade de rede e
economia de escala). A proposta de regulação obrigaria o desenvolvimento de sistemas paralelos pelos
subcredenciadores convertidos em credenciadores, multiplicando custos e estruturas.
72
A manifestação apresentada por Menin Advogados propôs que a definição de “credenciador” prevista na
Circular nº 3.885/2018 fosse alterada para incluir a “liquidação das transações de pagamento como credor
perante o emissor ou outro credenciador [...]” (grifo nosso). A partir dessa alteração, mesmo se o
subcredenciador fosse obrigado a se converter em credenciador, se sujeitando ao Banco Central, a liquidação
direta das transações de pagamento como credor do emissor não precisaria ser automaticamente adotada.
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sim o investimento financeiro e técnico demandado do subcredenciador para que
ele se conectasse diretamente às bandeiras.73
(iii) possibilidade de regulamentação do subcredenciador independentemente da sua
conversão

em

credenciador:

para endereçar

os riscos

trazidos

pelo

subcredenciador ao SPB, arguiu-se que, mesmo sem tornar obrigatória a
conversão e mantendo a natureza jurídica do subcredenciador, o regulador poderia
sujeitar (ou obrigar que os instituidores dos arranjos de pagamento sujeitassem)
os subcredenciadores a algumas medidas preventivas e de controle que visassem
à diminuição dos riscos sistêmicos, como a adoção (ou o ajuste) de políticas
internas de compliance74 e gestão de risco, a adoção de estrutura de governança
corporativa, a adoção de melhores práticas de mercado em relação a sigilo de
informações e proteção de dados, a exigência de segregação de fundos e de
patrimônio líquido mínimo proporcional ao montante anual de transações do
subcredenciador.75
As manifestações que defenderam a regulamentação direta dos subcredenciadores
propuseram que esses players também passassem a se sujeitar à autorização do
Banco Central, a partir do momento que transacionassem um volume específico.
As manifestações não pretendiam igualar a figura do subcredenciador à do
credenciador, mas que a sua atividade fosse regulada de forma específica e
proporcional, consideradas as suas peculiaridades, e sem interferência do
regulador na escolha do modelo de negócio.76
(iv) prejuízo

à

diversidade

dos

modelos

de

negócio

oferecidos

pelos

subcredenciadores: impor a conversão dos subcredenciadores em credenciadores
73

De acordo com os dados levantados das manifestações apresentadas em 2018, o processo de conversão do
subcredenciador em credenciador demandaria: a obtenção de certificação como processador de arranjos de
pagamento (8 a 18 meses), o pagamento da taxa de licenciamento das bandeiras para integrar os arranjos como
credenciador (até US$ 500 mil por bandeira), o desenvolvimento de sistemas e integrações para conexão com a
infraestrutura de cada arranjo, a negociação de garantia (colateral) como cada bandeira, a estruturação de
instrumento de cessão de recebíveis (FIDC) com todos os emissores para realização de antecipação, a troca das
chave operacionais em terminais, entre outros aspectos operacionais. Nos termos da manifestação apresentada
por Menin Advogados no âmbito da Consulta Pública nº 62/2018, “existem estudos realizados que indicam que
o salto de subcredenciador para credenciador somente se viabiliza quando se atinge um volume de negócios de
mais de R$ 10 bilhões/ano, ou então a totalidade dos investimentos necessários são absolutamente maiores que
o retorno”.
74
Inclusive para atender regras de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.
75
Conforme abordado no item 3.1.1, se o subcredenciador fosse reconhecido como uma modalidade de instituição
de pagamento, a possibilidade de regulamentação da sua atividade, de forma específica e proporcional, poderia
ocorrer no âmbito da própria regulação das instituições de pagamento.
76
De acordo com algumas manifestações que defenderam a regulação do subcredenciador, essa alternativa além
de diminuir o risco sistêmico relacionado a esse player, também geraria mais segurança para os usuários finais
e poderia atrair mais investimentos nas empresas do setor de subadquirência.
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representaria uma escolha pela padronização da forma de serviço e do modelo de
negócio, pois os subcredenciadores que aumentassem sua atuação teriam que
adotar o formato de negócio dos credenciadores.77 A definição regulatória de
subcredenciador não engessou a diversidade dos seus modelos de negócio, mas a
obrigatoriedade

da sua

conversão

em

credenciador

representaria

um

engessamento dos modelos de negócio possíveis (com fundamento apenas na
volumetria das transações processadas e sem considerar a especificidade
comercial, sistêmica e operacional do subcredenciador), com sacrifício à inovação
e aos modelos de negócio não tradicionais. A obrigação de conversão do modelo
de negócio do subcredenciador chegou a ser considerada como intervenção
desnecessária do Estado na livre iniciativa privada, assegurada pelo art. 170,
Parágrafo Único, da Constituição Federal.
Destacou-se que, para uma parte dos subcredenciadores, a atividade de serviços
de pagamento não representa seu negócio principal, mas sim uma atividade
acessória, que agrega valor ao seu negócio principal (como no caso de
marketplaces e lojas virtuais78). Outros subcredenciadores realizam atividades
correlatas ou de suporte às transações de pagamento (coleta, processamento,
gerenciamento de pagamento em nome de estabelecimento comercial, etc.), não
características do modelo de negócio dos credenciadores. Tratar a todos os
subcredenciadores de forma uniforme e sujeitar toda a atividade dessas entidades
à regulamentação do Banco Central imporia uma carga regulatória, inclusive para
a parte da atividade que não é referente a serviço de pagamento.
(v)

possíveis

prejuízos

decorrentes

da

inviabilidade

da

manutenção

dos

subcredenciadores: alegou-se que (a) com a limitação do crescimento dos
subcredenciadores (em tamanho e quantidade)79, haveria uma tendência de
diminuição de competitividade no mercado de credenciamento; e (b) com a
ausência de subcredenciadores atuando junto aos mercados desassistidos pelos
credenciadores tradicionais, haveria uma redução da possibilidade de inclusão
financeira e do desenvolvimento de inovações customizadas.
77

De acordo com a manifestação apresentada pela Abranet, a conversão obrigatória representaria, na prática, uma
proibição de se adotar modelos de negócio diferentes daquele adotado pelos credenciadores.
78
A diferença entre estes tipos de atividades está bem descrita na manifestação apresentada pelo Google Brasil
Pagamentos Ltda., em atenção ao edital da Consulta Pública nº 62/2018.
79
Com vistas a não atingir o patamar que enseja a conversão obrigatória em credenciador, os subcredenciadores
provavelmente limitariam o crescimento de suas atividades, se cindiriam ou seriam adquiridos por
credenciadores já estabelecidos.
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(vi) exclusão dos subcredenciadores que atuam em arranjos que não integram o SPB:
eventual regulamentação deveria atingir somente subcredenciadores que atuam
em mercados abertos (arranjos de pagamento integrantes do SPB), mas não em
arranjos de propósito específico, por exemplo.80
(vii) necessidade de excepcionar os marketplaces: tanto subcredenciadores puros como
marketplaces se encaixam na definição regulatória de subcredenciador e na ampla
noção de facilitadores de pagamento. Porém, conforme advertido por alguns
manifestantes, a atividade principal dos marketplaces não se assemelha e não
concorre com as dos credenciadores, devendo ter tratamento diferenciado e não
se sujeitar à conversão obrigatória proposta pela Consulta Pública nº 62/2018.81
Arguiu-se que o modelo de negócio dos marketplaces não tem margem de lucro
compatível com a assunção de custos regulatórios similares aos do credenciador
e gera risco diferenciado para o sistema, considerando que os marketplaces
mantêm por pouco tempo os recursos financeiros dos estabelecimentos e seus
clientes são muito pulverizados. Ainda, a conversão em credenciador impediria
que marketplaces e lojas virtuais continuassem a comercializar produtos/serviços,
em razão da restrição imposta pelo art. 5º, da Circular nº 3.885/2018, que veda o
exercício de atividades não relacionadas a serviços de pagamento pelas
instituições de pagamento.
(viii) criação de situação de vulnerabilidade para o subcredenciador: a conversão
obrigatória colocaria o subcredenciador convertido em posição de vulnerabilidade
em relação aos credenciadores concorrentes, pois haveria a tendência dos
instituidores

de

arranjo

demandas/solicitações

dos

e

emissores

terem

subcredenciadores

menor

convertidos

interesse

nas

do

dos

que

credenciadores tradicionais, pois teriam pouca representatividade no volume de
transações global.82

80

Essa consideração foi colocada pela Haganá Fomento Mercantil Ltda, em relação ao subcredenciador que atende
o Grupo Boticário e seus estabelecimentos. De acordo com a manifestação, o aumento de custo (150%) para o
negócio do subcredenciador seria muito maior do que o aumento da receita (21%) decorrente da eliminação do
atual credenciador e, portanto, não seria benéfico para a rede de lojistas em geral, pois vários benefícios não
poderiam ser mantidos ou custos precisariam ser repassados.
81
Conforme colocado pela Associação Brasileira Online to Offline – ABO2O (ABO2O) e a Associação Brasileira
de Fintechs – ABFintechs, os marketplaces teriam como foco a promoção do comércio de bens e serviços de
terceiros, sendo que o processamento das transações de pagamento é apenas uma atividade secundária e
complementar para o negócio, não fazendo sentido a conversão dessas entidades em credenciadores.
82
De acordo com o posicionamento levantado pela Associação Brasileira de Instituições de Pagamentos –
ABIPAG, os subcredenciadores são mais relevantes para os credenciadores do que seriam para os instituidores
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Mesmo as poucas manifestações que apoiaram a proposta de obrigar a conversão dos
subcredenciadores que transacionassem volume superior R$ 500.000.000,00 (quinhentos
milhões de reais) defenderam o aumento desse valor, por considerá-lo incompatível com o
acréscimo de custo regulatório gerado pela conversão.
Entre os fundamentos apresentados pelas manifestações que suportavam a adoção da
conversão proposta pelo Banco Central, destacam-se (i) que os subcredenciadores são
reconhecidamente participantes deste mercado e geram riscos para o SPB e que seria bastante
positivo que o regramento aplicado aos subcredenciadores fosse definido pelo regulador e não
de forma diferenciada por cada um dos arranjos de pagamento; e (ii) que a assimetria regulatória
entre subcredenciadores e credenciadores é muito maior do que a própria diferença de atuação
desses participantes.83
Ainda, foi colocado que os subcredenciadores deveriam cumprir regras de prevenção a
lavagem de dinheiro e know your client, bem como adotar medidas de controle prudencial
(como capital social mínimo integralizado e manutenção de patrimônio mínimo), mesmo antes
de serem obrigados a se converter em credenciador, com o aumento paulatino das exigências
de controle regulatório (com a criação de níveis, no formato da Resolução nº 4.553/2017).84
Ao fim da Consulta Pública nº 62/2018, restou reconhecido o risco que o
subcredenciador pode representar para os arranjos de pagamento e o SPB, assim como o
relevante impacto financeiro e operacional que as obrigações regulatórias a eles impostas
poderia gerar nos seus modelos de negócio.85 O Banco Central decidiu, assim, que

e os emissores após convertidos, de forma que o modelo atual incentiva um relacionamento mais equilibrado
entre os participantes.
83
Conforme colocado pela Visa do Brasil Empreendimentos Ltda. (Visa) “temos instituições (facilitadores de
pagamento e credenciadores) que prestam serviços similares, não iguais, sendo tratadas, pela regulação, de
forma muito mais desigual do que a desigualdade dos seus serviços”. No entendimento da Visa, os marketplaces
deveriam ser excluídos dessa análise, pelas razões expostas acima.
84
Resolução nº 4.553/2017 do Banco Central estabelece a segmentação das instituições financeiras (S1, S2, S3,
S4 e S5) para fins de aplicação proporcional da regulação prudencial, considerando o porte e a atividade
internacional das instituições.
85
“Um ponto que merece ser destacado nas contribuições recebidas diz respeito à relevância do impacto financeiro
e operacional na atividade de subcredenciamento decorrente da eventual conversão. Isso porque, atualmente, os
subcredenciadores possuem apenas um link operacional com os credenciadores que lhes possibilita acessar todos
os arranjos de cartão. Caso sejam convertidos em credenciadores, passariam a ter que estabelecer links
operacionais com todos os arranjos, além de terem aumento relevante de custos com licenciamento e
atendimento aos diversos requerimentos operacionais previstos nas regras específicas aplicáveis aos
credenciadores”. BRASIL. Banco Central do Brasil. Voto 267/2018-BCB, de 20 de dezembro de 2018.
Assuntos de Política Monetária - Propõe a edição de alterações no Regulamento anexo à Circular nº 3.682, de
4 de novembro de 2013, relativas aos mecanismos de governança de instituidores de arranjos de pagamento
abertos
e
à
interoperabilidade
entre
arranjos.
Disponível
em:
https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadVoto.asp?arquivo=/Votos/BCB/2018267/Voto_26720
18_BCB.pdf. Acesso em: 5 set. 2019.
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seria possível aprimorar a forma de monitoramento dos subcredenciadores no âmbito
dos arranjos, sem atribuir-lhes, nesse momento, os custos e alterações nos modelos de
negócio advindos da eventual conversão para a atividade de credenciamento.86

Para tanto, o regulador autorizou que o instituidor do arranjo, no exercício da sua
obrigação de garantir o cumprimento das regras do arranjo por todos os seus participantes,
estabelecesse obrigações do credenciador monitorar o cumprimento das incumbências dos
subcredenciadores.87 Se exercida essa delegação do monitoramento ao credenciador, entretanto,
o instituidor deveria especificar quais são exatamente as informações que o subcredenciador
precisará franquear a ele e que o credenciador só poderá utilizar tais informações para a
obrigação de monitorar o cumprimento do regulamento do arranjo de pagamento. Optou-se pela
alteração regulatória que gerou menor impacto para os subcredenciadores, embora tenha
possibilitado um maior monitoramento pelos credenciadores.88
A estratégia regulatória adotada pelo Banco Central para, sem regular diretamente o
subcredenciador, estabelecer mecanismos de contenção e monitoramento das atividades e dos
potenciais riscos gerados por este ente será comentada mais para frente, no item 3.5.1 deste
estudo.

3.2 REGIME CONTRATUAL: VÍNCULO COM ARRANJOS DE PAGAMENTO, SEUS
INSTITUIDORES E CREDENCIADORES

86

BRASIL. Banco Central do Brasil. Voto 267/2018-BCB, de 20 de dezembro de 2018. Assuntos de Política
Monetária - Propõe a edição de alterações no Regulamento anexo à Circular nº 3.682, de 4 de novembro de
2013, relativas aos mecanismos de governança de instituidores de arranjos de pagamento abertos e à
interoperabilidade
entre
arranjos.
Disponível
em:
https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadVoto.asp?arquivo=/Votos/BCB/2018267/Voto_26720
18_BCB.pdf. Acesso em: 5 set. 2019.
87
De acordo com a exposição de motivos que encaminhou a sugestão de alteração do Regulamento anexo à
Circular 3.682/2013 em relação ao subcredenciador, embora haja discussões sobre o assunto, o regulador optou
por considerar que os credenciadores possuem contato mais direto com os subcredenciadores e que teriam
condições operacionais, financeiras e contratuais para realizar o monitoramento do cumprimento das obrigações
pelos subcredenciadores de forma mais eficiente e capilarizada. BRASIL. Banco Central do Brasil. Voto
267/2018-BCB, de 20 de dezembro de 2018. Assuntos de Política Monetária - Propõe a edição de alterações
no Regulamento anexo à Circular nº 3.682, de 4 de novembro de 2013, relativas aos mecanismos de governança
de instituidores de arranjos de pagamento abertos e à interoperabilidade entre arranjos. Disponível em:
https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadVoto.asp?arquivo=/Votos/BCB/2018267/Voto_26720
18_BCB.pdf. Acesso em: 5 set. 2019.
88
Em razão desse posicionamento, a Circular nº 3.925/2018 alterou o Regulamento anexo à Circular 3.682/2013,
incluindo em seu art. 4º os seguintes parágrafos: “§3º-A É admitido que o instituidor do arranjo estabeleça
obrigações ao credenciador quanto ao monitoramento do cumprimento, pelos subcredenciadores, dos
requerimentos estabelecidos neste artigo” e “§3º-B Na hipótese do exercício da faculdade estabelecida no §3ºA, o instituidor do arranjo deverá especificar as informações que os subcredenciadores deverão franquear aos
credenciadores, que não poderão utilizá-las senão para o exclusivo cumprimento da responsabilidade de
monitoramento que lhe houver sido atribuída.”
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Até a publicação do marco regulatório do setor de meios de pagamento, os direitos e as
obrigações das partes envolvidas na prestação de serviços de pagamento eram disciplinados por
contratos bilaterais ou plurilaterais atípicos, livremente negociados. O regulamento (ou general
rules) do arranjo de pagamento é o documento privado que congrega o conjunto de regras
disciplinador do serviço de pagamento.
Ao regular o arranjo de pagamento por meio da Circular nº 3.682/201389, criando
definições para os operadores, fixando responsabilidades e impondo a adoção de cláusulas
obrigatórias, o Banco Central transformou o regulamento do arranjo em um contrato típico
plurilateral90 e interferiu substancialmente na liberdade de contratação das partes.
Alguns efeitos jurídicos decorrem da caracterização do regulamento do arranjo de
pagamento como um contrato típico, incluindo: (i) a necessidade do contrato atender a parte
cogente da norma, sem liberdade das partes para dispor de forma diversa do previsto na Circular
nº 3.682/201391, e (ii) no que tange à parte dispositiva da norma92, se as partes pretenderem
acordar de forma diversa daquela prevista na Circular nº 3.682/2013, a necessidade de
estabelecer expressamente a disposição pretendida, pois no caso de omissão contratual a
vontade das partes será suprimida pela norma (que, inclusive, pode ser alterada durante a
vigência contratual).93
89

O Regulamento anexo à Circular nº 3.682/2013 (tal como vigente na presente data), em seu art. 17, não só
estabelece que o regulamento deve descrever de forma detalhada todas as regras de funcionamento do arranjo,
mas também lista as informações que devem ser contempladas nessas regras, sempre que aplicáveis, como (i) a
abrangência territorial do arranjo, (ii) os tipos de instrumentos de pagamento emitidos no âmbito do arranjo,
(iii) as regras de uso da marca do instituidor, (iv) as modalidades de participantes permitidas no arranjo, (v) o
processo de autorização das transações de pagamento e também os motivos que justificam a devolução dessas
transações, entre outras informações. Para além das disposições obrigatórias previstas na Circular nº 3.682/2013,
o Banco Central ainda publicou a Carta Circular nº 3.656/2014 (atualmente substituída pela Carta Circular nº
3.949/2019), que esclarece, em seu Anexo IV, o conteúdo mínimo que o regulamento de um arranjo de
pagamento deveria ter.
90
“[...] há quem destaque dos negócios jurídicos bilaterais os denominados negócios jurídicos plurilaterais, que se
constituem naqueles em que há diversas partes cujas vontades são diferentes (e não opostas), mas que
convergem para um fim comum. Seu representante típico é o contrato de constituição de sociedade.” ABREU
FILHO, José. O negócio jurídico e sua teoria geral. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 77-78.
91
Como exemplos de normas cogentes, destaque-se (i) o disposto no art. 14-A do Regulamento anexo à Circular
nº 3.682/2013, que estabelece que o regulamento “deve permitir a vinculação das modalidades de participação
subcredenciador e instituição domicílio, caso o participante que atue como subcredenciador também oferte
contas de pagamento pré-pagas aos usuários finais recebedores”; e (ii) o conteúdo do art. 17 do Regulamento
anexo à Circular nº 3.682/2013, que estabelece todas as disposições que devem, obrigatoriamente, ser inseridas
no regulamento de um arranjo de pagamento.
92
Complementarmente, como exemplos da parte dispositiva da regulamentação, cite-se a discricionariedade que
é dada ao instituidor do arranjo de pagamento para estabelecer (i) prazos para envio da transação de pagamento
ao sistema de compensação e de liquidação e para a disponibilização de recursos para o recebedor, (ii) estrutura
de tarifas e outras formas de remuneração, (iii) regras para resolução de disputas e (iv) mecanismos de
interoperabilidade entre os participantes do arranjo e com outros arranjos (vide art. 17 do Regulamento anexo à
Circular nº 3.682/2013, incisos XII, XIV, XVIII, XXII e XXIII, respectivamente).
93
“Diz-se que um contrato é típico (ou nominado) quando as suas regras disciplinares são deduzidas de maneira
precisa nos Códigos ou nas leis. [...] A importância prática da classificação não pode ser negada. Quando os
contratantes realizam um ajuste daqueles que são típicos, adotam implicitamente as normas legais que compõem
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A classificação do regulamento do arranjo de pagamento como um contrato plurilateral
ou plúrimo também traz reflexos jurídicos.94 Nesse tipo de contrato, cada participante tem uma
parcela de obrigação diferenciada da parcela do outro, e a inexecução dessa obrigação não
enseja a aplicação da exceção do contrato não cumprido como fundamento para a liberação da
obrigação das outras partes (como poderia ocorrer em um contrato bilateral).95 Os participantes
de um contrato plurilateral não têm posições antagônicas necessariamente, mas geralmente
possuem um fim comum.96 Esse tipo de contrato é considerado um contrato aberto, que admite
o ingresso e a retirada das partes no curso do próprio contrato (como em um contrato de
consórcio), sendo que os novos contratantes assumem o contrato nas condições em que se
encontra no momento da adesão, obrigando-se, inclusive, ao que foi acordado anteriormente à
sua adesão. Por essa razão que, nesse tipo contratual, os novos participantes devem estar cientes
do estágio dos contratos e todas as disposições aplicáveis.97
a sua dogmática. É certo que tais regras são de natureza supletiva, e não imperativa, mas nem por isto de
aplicação menos frequente, já que as partes, por mais casuístas que sejam no minudenciarem as cláusulas
contratuais, nunca chegam ao ponto de desprezarem as regras legislativas da figura típica. A celebração de um
contrato atípico exige-lhes o cuidado de descerem a minúcias extremas, porque na sua disciplina legal falta a
sua regulamentação específica. Na solução das controvérsias que surgirem, o julgador ou intérprete terá de
invocar em suprimento do conteúdo das cláusulas próprias os princípios legais relativos ao contrato típico mais
próximo, e isto nem sempre é fácil, porque a ocupação de zona grísea, entre mais de um, sugere às vezes
aproximações várias, nenhuma das quais dotada de pura nitidez.” PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições
de Direito Civil. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, v. II, Contratos. p. 52.
94
“Nos contratos plúrimos, cada parte adquire direitos e contrai obrigações com relação a todos os outros
contratantes. Há um feixe de obrigações entrelaçadas e não uma oposição pura e simples de um grupo de
contratantes perante outro. Como consequência, enquanto nos contratos bilaterais o negócio conclui-se pela
manifestação mútua das partes, seu mútuo assentimento, o problema torna-se mais complexo nos plurilaterais.
Nestes últimos, a vontade de cada um pode ir-se manifestando escalonadamente, e é necessário estabelecer na
avença seu tempo e forma. Também no tocante aos vícios de vontade, nos contratos plurilaterais, o vício que
inquina uma das vontades não atinge todo o negócio, como regra geral. O caso concreto dirá o nível de alcance
do vício de vontade”. VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2010, v. II, teoria geral
das obrigações e teoria geral dos contratos. p. 411.
95
Conforme o Código Civil, arts. 476 e 477.
96
“À pluralidade corresponde a circunstância de que os interesses contrastantes de várias partes devem ser
unificados por meio de uma finalidade comum; os contratos plurilaterais aparecem como contratos com
comunhão de fim. [...] Nos demais contratos, o ‘fim ou escopo’ do contrato, quando entendido em sentido
genérico, identifica-se com a função típica do próprio contrato (por exemplo, troca de coisa por preço):
permanece, em princípio, no campo dos motivos, quando entendidos em relação a uma atividade ulterior das
partes, para cuja realização seja concluído o contrato. Nos contratos plurilaterais, ao contrário, o escopo, em sua
precisa configuração em cada caso concreto (por exemplo, constituição de uma sociedade para a compra e venda
de livros), é juridicamente relevante. Constitui o elemento ‘comum’, ‘unificador’ das várias adesões, e concorre
para determinar o alcance dos deveres das partes. Ele se prende, justamente, àquela atividade ulterior, a que o
contrato plurilateral é destinado. [...] Com efeito, a função do contrato plurilateral não termina quando
executadas as obrigações das partes (como acontece, ao contrário, nos demais contratos); a execução das
obrigações das partes constitui a premissa para uma atividade ulterior; a realização desta constitui a finalidade
do contrato; este consiste, em substância, na organização de várias partes em relação ao desenvolvimento de
uma atividade ulterior.” ASCARELLI, Tullio. Problemas das sociedades anônimas e direito comparado.
Bookseller: Campinas, 2001. Disponível em: https://pt.scribd.com/document/386830245/ASCARELLI-TulioO-Contrato-Plurilateral. Acesso em: 18 mar. 2020.
97
Há quem diga que é um ato coletivo de natureza negocial e que não é figura contratual, como no caso da
sociedade, pois a sua formação prescinde do “consentimento” das partes. Nesse sentido, GONÇALVES, Carlos
Alberto. Direito Civil Brasileiro. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2018, v. 3, Contratos e Atos Unilaterais. p. 94.
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Embora tenha gerado uma certa restrição na autonomia das partes, a tipificação do
conteúdo do regulamento do arranjo de pagamento trouxe, em geral, mais segurança e
estabilidade para o SPB.
Desde a publicação da Circular nº 3.886/2018 (alterando a Circular nº 3.682/2013), que
definiu que o subcredenciador é um participante do arranjo de pagamento, a atividade de
subcredenciamento tem sido regida a partir de/com base nos seguintes instrumentos contratuais
(i) os regulamentos dos arranjos de pagamento dos quais o subcredenciador participa, (ii) os
contratos de participação celebrados com os instituidores dos arranjos de pagamento e (iii) os
contratos celebrados com os credenciadores com os quais opera, que serão analisados nos
próximos tópicos.98
O diagrama abaixo destaca as relações contratuais firmadas pelo subcredenciador antes
e depois da Circular nº 3.886/2018.
Figura 2 – Contratos celebrados pelos subcredenciadores.

Fonte: Elaboração própria (2020).

3.2.1 Regulamentos dos Arranjos de Pagamento

98

Anteriormente à Circular nº 3.886/2018, os subcredenciadores estavam vinculados contratualmente apenas aos
credenciadores com quais operavam. Como será explicado abaixo, não era necessária a celebração de contrato
com o instituidor do arranjo de pagamento e não havia a adesão formal do subcredenciador ao regulamento do
arranjo (embora algumas disposições fossem refletidas no contrato celebrado com os credenciadores).
Atualmente, há a necessidade da adesão formal dos subcredenciadores às regras previstas no regulamento dos
arranjos de pagamento, principalmente por meio do contrato de participação celebrado com o instituidor.
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Com o início da vigência do marco regulatório, os instituidores dos arranjos de
pagamento que já estavam em operação precisaram protocolar, junto ao Banco Central, pedidos
de autorização para manutenção do funcionamento dos arranjos. Entre os documentos que
foram submetidos à autarquia para subsidiar os referidos pedidos, destaca-se o regulamento dos
arranjos de pagamento. Até o momento, para que atendessem as solicitações do regulador,
muitos desses regulamentos precisaram ser traduzidos para o português, foram modificados
para se adequar às alterações normativas e até aditados para abranger novos desenvolvimentos
tecnológicos e modelos de negócio.
Em 11/05/2020, quando o Banco Central aprovou o funcionamento dos arranjos de
pagamento da Visa, da Mastercard, da Elo, da American Express e da Hiper/Hipercard99, não
houve manifestação específica sobre a regularidade dos respectivos regramentos. Entende-se,
porém, que tal aprovação tenha gerado uma presunção relativa de conformidade dos
regulamentos às normas vigentes, sendo que qualquer alteração substancial das suas
disposições dependerá de prévia autorização do Banco Central e, conforme o caso,
manifestação dos participantes, por aplicação dos arts. 3º, §§2º e 2º-A100, e 18, do Regulamento
anexo à Circular nº 3.682/2013101.
Independentemente de análise formal do regulador e, desde antes mesmo da aprovação
do funcionamento dos arranjos pelo Banco Central, esses regulamentos sempre foram
empregados entre seus participantes como fontes de direitos e obrigações.102
Os regulamentos analisados no âmbito desse estudo, ao tratarem dos participantes dos
arranjos, já se encontram adaptados à figura do subcredenciador trazida pela na Circular nº
3.886/2018, mesmo quando não adotam esse termo para se referirem a ele.103 Fazendo um
recorte dos regulamentos para focar apenas no objeto desta pesquisa, verifica-se que, para além
99

Autorizações aprovadas pelo Departamento de Organização do Sistema Financeiro, em 11/05/2020, publicadas
nos DOU em 12/05/2020.
100
No âmbito das alterações trazidas pela Circular nº 3.989/2020, o §2º-A, do art. 3º, do Regulamento anexo à
Circular nº 3.682/2013, dispõe que o prazo para envio de manifestações, por parte dos participantes dos arranjos
de pagamento abertos, deve ser adequado à complexidade de cada alteração e que não deve ser inferior a 15
(quinze) dias, salvo casos de urgência justificada.
101
Vale notar que, de acordo com o §2º, do art. 16, do Regulamento anexo à Circular nº 3.682/2013, a comunicação
de autorização de funcionamento expedida pelo Banco Central em relação a um determinado arranjo de
pagamento pode indicar pendências de menor magnitude que serão tratadas no decorrer do processo de
vigilância conduzido pelo regulador. Nesse sentido que a autorização de um arranjo de pagamento não
corresponde, necessariamente, a confirmação de regularidade integral do seu regulamento.
102
Embora o §1º, do art. 17, do Regulamento anexo à Circular nº 3.682/2013, preveja que os regulamentos devem
ser de acesso público, não foi possível o acesso direto aos regulamentos. Para os fins desse estudo, foram
analisados os regulamentos dos arranjos da Mastercard, da Visa, da American Express, da Hiper/Hipercard e
da Elo, conforme versões disponibilizadas pelos entrevistados.
103
Por vezes os subcredenciadores são tratados como facilitadores ou prestadores de serviços de pagamento,
havendo também situações em que o gênero subcredenciador pode ser classificado em diferentes espécies como
facilitadores, marketplaces e operadores de carteiras digitais.
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das atividades previstas na estrutura básica da definição regulatória de subcredenciador 104 (em
relação às quais os regulamentos são, em regra, similares), os arranjos agregam outros papéis a
esse player em relação aos estabelecimentos comerciais por ele credenciados, como o papel de
monitoramento das atividades dos estabelecimentos para prevenção de fraudes, a captura e o
envio aos credenciadores dos registros das transações de pagamento submetidas/concluídas
pelos estabelecimentos e a participação na liquidação da transação de pagamento entre o
credenciador e os estabelecimentos.
Os regulamentos estabelecem critérios e requisitos que devem ser cumpridos pelos
subcredenciadores como pressuposto para sua participação no arranjo (por vezes, cabe ao
credenciador garantir o cumprimento desses requisitos). Alguns critérios são formais, como
questões societárias e de capital social mínimo, mas outros são mais complexos e de
cumprimento sujeito a certa discricionariedade, como a adoção de programas adequados de
gestão de risco, políticas de proteção de dados, políticas e procedimentos de combate à lavagem
de dinheiro (PLD) e know your cliente.105
Os arranjos que atualmente processam a maior parte das transações de pagamento
eletrônico no Brasil penalizam apenas os emissores e os credenciadores do arranjo pela não
conformidade com as principais obrigações do regulamento.106 Entretanto, em se tratando de
obrigações de adoção ou cumprimento de políticas de risco, segurança de dados e PLD, esses
regulamentos, em geral, estendem essas obrigações aos demais participantes do arranjo
(alcançando os subcredenciadores), que ficam sujeitos não só às obrigações, mas às respectivas
penalidades.
Depreende-se dos regulamentos, também, as regras e prazos máximos para liquidação
das transações de pagamento junto aos estabelecimentos comerciais, sejam eles habilitados por
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Quais sejam: (i) credenciar estabelecimentos comerciais e (ii) não participar da liquidação da transação de
pagamento como credor do emissor.
105
Em um dos arranjos estudados, historicamente, os marketplaces eram tratados diferentemente dos facilitadores
ou subcredenciadores puros – assim entendidos aqueles que se dedicam ao credenciamento de
subestabelecimentos comerciais. Os marketplaces e seus credenciadores precisavam cumprir com mais
requisitos e exigências patrimoniais e de informação, mas os clientes dos marketplaces não se sujeitavam as
regras de credenciamento de estabelecimento comercial previstas no regulamento. De outro lado, os
subcredenciadores puros se sujeitavam a regras mais exigentes e burocráticas em relação ao credenciamento
dos subestabelecimentos comerciais, mas em contrapartida seus credenciadores precisavam cumprir menos
requisitos, inclusive de natureza patrimonial. Atualmente, as figuras do marketplace e do subcredenciador puro
são mais próximas. Os marketplaces continuam tendo que cumprir diversos requisitos, mas não tem mais
benefícios em contrapartida. Seus clientes são monitorados tais como os subestabelecimentos credenciados
pelo subcredenciador puro.
106
Como será abordado abaixo, alguns regulamentos contêm disposições mais amplas e direcionadas a todos os
participantes do arranjo e não apenas aos emissores e credenciadores. Essa estrutura reflete, de certa forma, a
alocação de responsabilidades entre os participantes estabelecida no regulamento.
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um credenciador ou um subcredenciador. Porém, o regramento deixa para negociação das
partes o prazo de liquidação das transações entre credenciador e subcredenciador.107
Sobre a forma de liquidação das transações, os regulamentos não inovam e replicam a
obrigação regulatória que sujeita o subcredenciador à liquidação centralizada, ressalvada a
possibilidade de liquidação de transações de pagamento aos estabelecimentos comerciais fora
do sistema centralizado, enquanto esse participante estiver envolvido na liquidação anual de
um montante inferior a R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais).108 Para se certificar
do cumprimento da obrigação regulatória, os regulamentos, em geral, contêm disposições que
possibilitam o acompanhamento periódico do volume das atividades dos subcredenciadores.109
Todos os regulamentos analisados reservam aos instituidores dos arranjos o direito de
monitorar e/ou auditar diretamente as atividades dos subcredenciadores e as transações
realizadas pelos estabelecimentos comerciais por eles credenciados, bem como de pedir o
fornecimento de informações sobre essas atividades e transações. O que difere de um
regulamento para o outro é a abrangência desses direitos, bem com as situações que justificam
o seu exercício. Enquanto algumas disposições dos regulamentos estabelecem a possibilidade
de auditorias por terceiro, com a finalidade específica de verificar a conformidade da atividade
do subcredenciador ao regulamento, ou solicitam o envio de relatórios com informações
consolidadas; outras disposições não especificam a finalidade dos monitoramentos ou dos
compartilhamentos de informações, assim como solicitam dados individualizados sobre
estabelecimentos comerciais e transações dos subcredenciadores, além de informações
estratégicas de seus modelos de negócio.
Os regulamentos comumente estabelecem algum grau de responsabilidade do
credenciador pelos atos e omissões dos seus subcredenciadores. Essa responsabilidade referese à liquidação financeira por todas as transações geradas pelo subcredenciador, mas também
107

Ao abranger os marketplaces dentro da definição de subcredenciadores, o Banco Central fez com que aqueles
se sujeitassem às regras previstas nos regulamentos referentes ao prazo máximo de liquidação das transações
de pagamento junto aos estabelecimentos comerciais, que no caso de arranjos de compra pós-pago (crédito) é,
geralmente, de 30 a 32 dias. Ocorre que, em determinados modelos de negócio de marketplaces, a liquidação
financeira dentro desse prazo não é compatível, como naqueles negócios dedicados a reservas de eventos ou
acomodações, ou a cupons promocionais e marketplaces que viabilizam a comercialização mercadorias ou
serviços que não são disponibilizados dentro do prazo de 30 ou 32 dias. Em todos estes casos, a liquidação
financeira da transação está atrelada a concretização da prestação do serviço ou da entrega da mercadoria, que
ocorrerá após o prazo de liquidação previsto no regulamento. Um dos regulamentos analisados traz uma
ressalva expressa à possibilidade de exceção para situações dessa natureza.
108
Art. 26, §5º, do Regulamento anexo à Circular nº 3.862/2013.
109
Refere-se ao cumprimento do disposto no art. 26, §7º, do Regulamento anexo à Circular nº 3.862/2013, que
prevê o acompanhamento da evolução volumétrica do subcredenciador e também a obrigação deste de aderir à
liquidação centralizada, para pagamento dos seus estabelecimentos clientes, em até 180 dias contados do
primeiro dia útil do mês seguinte ao do atingimento do referido limite de R$ 500.000,00 (quinhentos milhões
de reais).

55

por eventuais multas, encargos e outros custos previstos no regulamento e devidos ao instituidor
do arranjo relacionados às atividades do facilitador.
Para além dessa responsabilidade financeira, via de regra, são imputadas aos
credenciadores obrigações de duas naturezas: (i) monitoramento e fiscalização das atividades e
transações do subcredenciador e dos estabelecimentos comerciais por eles credenciados e o
cumprimento das regras dos arranjos (como, por exemplo: gerenciamento de risco, aspectos
operacionais, acompanhamento de fraudes, liquidação de transações) e (ii) compartilhamento
de informações desse player e seus clientes com as bandeiras.
Considerando essas responsabilidades, os regulamentos contêm disposições que, em
alguma medida, autorizam a solicitação de informações dos subcredenciadores por parte dos
credenciadores, ou impõem àqueles a obrigação de fornecer informações sobre suas atividades
aos credenciadores. Mais uma vez, a diferença entre os regulamentos é relevante no que tange
às hipóteses que obrigam o compartilhamento de informação e a amplitude dos dados
transmitidos aos credenciadores. Ao passo que alguns regulamentos exigem do credenciador
relatórios detalhados dos estabelecimentos comerciais habilitados pelos subcredenciadores,
outros regulamentos restringem as informações dos subcredenciadores que os credenciadores
podem ter acesso. 110 Considerando o potencial prejuízo concorrencial decorrente do
compartilhamento dessas informações, conforme será mais bem abordado nos capítulos 3.3 e
4.2, sem adentrar no mérito da sensibilidade concorrencial dessas informações, algumas
bandeiras adotaram mecanismos que viabilizam a transmissão de informações sensíveis
diretamente dos subcredenciadores aos instituidores dos arranjos de pagamento. Conforme
colocado durante algumas entrevistas, a adoção desses mecanismos, entretanto, deve interferir
no escopo da responsabilidade dos credenciadores pelo monitoramento das atividades dos
subcredenciadores (pois, sem acesso à informação, os credenciadores não podem se
responsabilizar por determinados monitoramentos)?
Vale notar que, embora os regulamentos apresentem conceitos similares para a figura
do subcredenciador e possuam algumas orientações gerais semelhantes, cada um dos
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É importante destacar que, em determinadas disposições, cabe aos credenciadores apenas colher as informações
referentes aos subcredenciadores e seus clientes e encaminhá-las ao instituidor do arranjo de pagamento, sem
qualquer obrigação de análise delas por parte dos credenciadores. Considerando que geralmente essas
informações envolvem dados concorrencialmente sensíveis entre subcredenciadores e credenciadores, como
colocado por alguns entrevistados, questiona-se o porquê de o regulamento não estabelecer uma obrigação
direta entre subcredenciadores e bandeira para o fornecimento dessas informações, afastando riscos de natureza
concorrencial. Pode-se deduzir que, salvo questões de ordem prática, esse regulamento ainda não foi totalmente
adaptado à participação direta dos subcredenciadores no arranjo e mantém o pressuposto de que o regulamento
não é exequível perante os subcredenciadores, precisando valer-se da relação contratual existente entre
credenciador e subcredenciador, para obter informações sobre os subcredenciadores.
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instituidores de arranjo de pagamento adota uma abordagem particular para disciplinar
efetivamente esse participante, que está diretamente atrelada à alocação de responsabilidades
entre os participantes do arranjo, seja em relação ao monitoramento da regularidade das
atividades dos subcredenciadores, seja em relação à liquidação financeira das transações
realizadas pelos estabelecimentos comerciais credenciados por eles. A regulamentação atual
permite essas diferentes abordagens pelos instituidores dos arranjos.
A depender da abordagem adotada pelo instituidor do arranjo de pagamento em relação
a uma e a outra responsabilidades, as previsões referentes aos subcredenciadores são
diferentemente desenhadas. Para além das disposições relacionadas ao fornecimento de
informações, algumas bandeiras estabelecem regras que (i) relacionam (ou não) a apresentação
de garantias pelos credenciadores à carteira que eles mantem de subcredenciadores, (ii)
preveem (ou não) a possibilidade de aplicação de penalidades pelo instituidor diretamente aos
subcredenciadores, e (iii) delimitam (ou não) a responsabilidade da bandeira pela liquidação
das transações de pagamento junto aos estabelecimentos comerciais dos subcredenciadores.
O §3-Aº do art. 4º do Regulamento anexo à Circular nº 3.682/2013 expressamente
admite que seja imposta aos credenciadores a obrigação de monitoramento do cumprimento
dos procedimentos de gerenciamento de risco referentes aos subcredenciadores. Conforme
entendimento apurado durante as entrevistas, entretanto, essa faculdade não afastaria a
responsabilidade dos instituidores prevista do §1º deste mesmo art. 4º, por atestar o
cumprimento, inclusive pelos subcredenciadores, dos procedimentos de gerenciamento de
risco, fornecimento de informações mínimas aos usuários dos serviços, liquidação das
transações de pagamento e interoperabilidade, previstos no regulamento.111
Para exercer a faculdade prevista no referido §3º-A, do art. 4º, porém, a bandeira deve
estabelecer claramente quais as informações que serão franqueadas pelos subcredenciadores
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De acordo com o referido artigo, cabe ao instituidor do arranjo de pagamento monitorar e atestar o
cumprimento, por todos os participantes do arranjo, dos procedimentos disciplinados no regulamento que, de
acordo com o disposto no art. 4º do Regulamento anexo à Circular nº 3.682/2013, contemplam, no mínimo: “I
- gerenciamento dos riscos a que os participantes incorram em função das regras e dos procedimentos que
disciplinam a prestação dos serviços de pagamento de que trata o arranjo; II - aspectos operacionais mínimos a
serem atendidos pelos participantes, relacionados, entre outros: a) à prevenção a ilícitos cambiais, lavagem de
dinheiro e combate ao financiamento ao terrorismo, inclusive no que diz respeito à manutenção de informações
dos usuários finais do serviço de pagamento; b) ao gerenciamento de continuidade de negócios, incluindo plano
de recuperação de desastres; c) à segurança da informação; d) à conciliação de informações entre os
participantes; e) à disponibilidade dos serviços; e f) à capacidade para a prestação dos serviços. III fornecimento de informações e de instruções mínimas a serem prestadas pelas instituições participantes aos
usuários finais dos serviços oferecidos; IV - acompanhamento de fraudes em cada instituição participante; V liquidação das transações entre as instituições participantes do arranjo; VI - interoperabilidade entre os
participantes do arranjo; e VII - interoperabilidade com outros arranjos de pagamento, incluindo a previsão de
transferência de recursos para outros arranjos de pagamento.”
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aos credenciadores, bem como deve limitar o uso dessas informações por eles. Ou seja, o uso
dessa faculdade não é livre e desvinculado.112
De uma forma geral, alguns dos regulamentos aparentemente reconheceram a
participação dos subcredenciadores no arranjo, mas não necessariamente incorporaram a
existência da relação jurídica direta entre participante e instituidor do arranjo de pagamento,
mesmo havendo a obrigatoriedade da celebração do contrato de participação desde 2018.113
Nesses regulamentos, as obrigações continuam a ser direcionadas apenas aos emissores e aos
credenciadores, e não são previstos direitos e obrigações diretos entre a bandeira e os
subcredenciadores.
Outros regulamentos, entretanto, contêm disposições pelas quais o instituidor do arranjo
estabelece obrigações específicas para os subcredenciadores e outros participantes, e não só
para os emissores e credenciadores. Esses regulamentos, aparentemente, incorporam e se
utilizam da relação jurídica direta estabelecida entre bandeira e subcredenciador, aproximando
as atividades dos subcredenciadores do monitoramento realizado pelo próprio instituidor do
arranjo de pagamento.

3.2.2 Contratos de Participação com Instituidores de Arranjos de Pagamento

Esse é um contrato novo para os subcredenciadores, que passou a ser celebrado com os
instituidores apenas após o reconhecimento da sua situação de participante do arranjo, a partir
da publicação da Circular nº 3.886/2018.114 Anteriormente a essa norma, os subcredenciadores
não formalizavam qualquer vínculo com os instituidores dos arranjos de pagamento e suas
atividades eram governadas exclusivamente pelos contratos celebrados com os credenciadores.
Como demonstrado na Figura 2 acima, essa alteração normativa deslocou ou tem potencial para
112

Art. 4º [...] § 3º-A É admitido que o instituidor do arranjo estabeleça obrigações ao credenciador quanto ao
monitoramento do cumprimento, pelos subcredenciadores, dos requerimentos estabelecidos neste artigo.
(Incluído pela Circular nº 3.925, de 20/12/2018). § 3º-B Na hipótese do exercício da faculdade estabelecida no
§ 3º-A, o instituidor do arranjo deverá especificar as informações que os subcredenciadores deverão franquear
aos credenciadores, que não poderão utilizá-las senão para o exclusivo cumprimento da responsabilidade de
monitoramento que lhe houver sido atribuída. (grifo nosso)
113
Conforme previsto nos arts. 11 e 13, §1º, do Regulamento anexo à Circular nº 3.682/2013, a celebração de
contrato de participação entre subcredenciador e instituidor do arranjo de pagamento tornou-se obrigatória a
partir de 2018.
114
Para o estudo desse item, foram analisados contratos de participação utilizados por 5 (cinco) instituidores de
arranjos de pagamento abertos, de abrangência nacional, representantes de mais do que 90% (noventa por
cento) das transações de pagamento realizadas com crédito e débito no ano de 2017 BRASIL. Ministério da
Justiça e Segurança Pública. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Caderno Mercado de
Instrumentos de Pagamento. Brasília: CADE, 2019. Gráficos 6 e 8. Disponível em:
http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-institucionais/publicacoesdee/CadernoMercadodeinstrumentosdepagamento.pdf. Acesso em: 21 jan. 2020.
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gerar o descolamento de direitos e obrigações que até então dependiam exclusivamente da
relação contratual mantida pelos subcredenciadores com os credenciadores.115
A norma previu a necessidade da celebração do contrato de participação, sem detalhar
seu conteúdo, mas determinando que os critérios de participação deveriam ser públicos,
objetivos, não discriminatórios, compatíveis com as atividades dos participantes e focados na
segurança e eficiência do arranjo e do mercado.116
Mesmo sem haver uma diretriz clara sobre seu conteúdo, o mercado acabou por, de
certa forma, padronizar os contratos de participação atualmente adotados pelos instituidores,
que têm por principal objeto autorizar a participação do subcredenciador no arranjo de
pagamento e formalizar a adesão desse participante ao regulamento do respectivo arranjo. Esses
contratos adotaram, em geral, um formato simples e dedicaram-se a licenciar o uso das marcas
relacionadas ao arranjo, bem como a estabelecer as correspondentes restrições de uso, as
hipóteses que demandam autorização prévia ao uso e as obrigações de suporte devidas pelo
subcredenciador para a proteção e a manutenção da titularidade das marcas e de outras
propriedades intelectuais por parte do instituidor e de partes a ele vinculadas.117
Embora o contrato de participação seja celebrado no âmbito do direito privado (assim
como a adesão ao regulamento), existem algumas disposições que expressamente obrigam o
subcredenciador a cumprir a regulamentação do setor de meios de pagamento (as normas do
Banco Central), sujeitando esse participante, ainda que indiretamente, ao marco regulatório.
Alguns contratos, ainda, contêm cláusulas que obrigam o subcredenciador a adotar
políticas de risco e/ou de combate à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e que
autorizam o instituidor do arranjo a auditar a conformidade da aplicação das respectivas
políticas. Essas cláusulas, de modo geral, remetem-se ao regulamento do arranjo para
detalhamento das obrigações relacionadas a esses assuntos.
Do ponto de vista jurídico, como defendido em outra oportunidade, a formalização da
participação do subcredenciador no arranjo de pagamento dá-se de forma independente em

115

De acordo com as informações apuradas durante as entrevistas realizadas, é comum que os subcredenciadores
celebrem contratos de participação com as 5 (cinco) bandeiras responsáveis pelos principais arranjos de
pagamento abertos, de âmbito nacional, relacionados aos cartões de crédito e débito aceitos no mercado
brasileiro: Visa, Mastercard, Elo, American Express e Hiper/Hipercard. Para que não haja perda de
oportunidades de negócio, os estabelecimentos comerciais valorizam a disponibilidade de captura da maior
quantidade de instrumentos de pagamento possível, o que induz os subcredenciadores a participarem de
diversos arranjos de pagamento simultaneamente.
116
Circular nº 3.682/2013, arts. 12 e 13.
117
Os regulamentos dos arranjos já contêm previsões sobre a licença do uso das marcas relacionadas ao arranjo
para as instituições de pagamento, mas, em regra, são silentes sobre a licença de uso dessas marcas para os
subcredenciadores.
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relação aos credenciadores: “Não há, por parte do credenciador, uma subcontratação do
subcredenciador, nem uma terceirização das suas atividades ao subcredenciador”.118
É nesse contexto que o subcredenciador se apresenta perante o instituidor do arranjo:
como titular de direitos e obrigações próprias, e os contratos de participação, implícita ou
explicitamente, também estabelecem alguns direitos que os instituidores podem exigir
diretamente dos subcredenciadores, tais como: (i) direito de excluir o subcredenciador do
arranjo de pagamento, revogando a autorização concedida, (ii) direito de ser indenizado
diretamente pelo subcredenciador, pelos danos causados, (iii) direito de pedir informações aos
subcredenciador e auditar suas atividades, e (iv) direito de exigir a rescisão do contrato com um
determinado estabelecimento comercial subcredenciado.
Os contratos de participação, porém, assumem a existência de contrato celebrado pelo
subcredenciador com pelo menos um credenciador, ou obrigam a celebração desse contrato.
Para além dessa referência, salvo em relação a um dos contratos analisados, não existem outras
disposições contratuais que se referem ao credenciador. Isso representa dizer que os contratos
de participação são silentes quanto a questões sensíveis relacionadas ao fornecimento de
informações pelo subcredenciador ao credenciador e à responsabilidade do credenciador pelas
transações capturadas pelo subcredenciador (as quais são exclusivamente disciplinadas pelos
regulamentos dos arranjos ou pelos contratos com os credenciadores).
Para terminar a análise da natureza, estrutura e conteúdo dos contratos de participação,
merecem ser comentadas as cláusulas que versam sobre o fornecimento de informações dos
subcredenciadores e dos estabelecimentos por eles credenciados à bandeira. Nos contratos
analisados, a redação dessas cláusulas é ampla e genérica, sem identificação precisa das
informações solicitadas e da finalidade específica para as quais elas serão utilizadas. Em
algumas disposições, a solicitação abrange todas as informações dos estabelecimentos
comerciais credenciados e suas transações, e indica que a finalidade do monitoramento é a
verificação do cumprimento do regulamento do arranjo e da legislação.
Como será abordado mais adiante, no capítulo referente aos aspectos concorrenciais
envolvendo o subcredenciador, a abrangência das informações compartilhadas despertou
diversos questionamentos durante os anos.
O potencial risco concorrencial gerado pelo cumprimento dessa obrigação
aparentemente sensibilizou duas bandeiras, que incluíram em seus contratos de participação
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MACHADO, Patricia Ferreira Nakahara; MONTEIRO, Juliana Calçada. Subcredenciador: Participante
Autônomo do Arranjo de Pagamento. p. 189. In: COHEN, Gabriel (Coord.). Direito dos Meios de Pagamento.
Natureza jurídica e reflexões sobre a Lei nº 12.865/2013. São Paulo: Quartier Latin, 2020.
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cláusulas diferentes, endereçando, de alguma maneira, o assunto: (i) uma bandeira estabeleceu
que o subcredenciador pode alegar “razão justificável” para não compartilhar as informações
sobre seus estabelecimentos comerciais e as respectivas transações com o credenciador,
solicitando que as informações sejam fornecidas diretamente para a bandeira; e (ii) a outra
bandeira estabeleceu que os dados cadastrais e transacionais diários sejam encaminhados
diretamente para a bandeira, sem trafegar pelo credenciador. Estas são alternativas que
poderiam ser adotadas por outras bandeiras também.

3.2.3 Contratos celebrados com os Credenciadores
O subcredenciador pode celebrar contrato com um ou mais credenciadores119 e depende
operacionalmente desse contrato para credenciar seus próprios clientes (os estabelecimentos
comerciais) e prestar a eles serviços de pagamento.120 Como mencionado acima, até a
publicação da Circular nº 3.886/2018, este era o único documento que disciplinava a forma de
atuação do facilitador no âmbito dos sistemas de pagamento orquestrados pelas bandeiras. Daí
este ser um contrato historicamente mais complexo, que consolidava as disposições dos
regulamentos dos arranjos de pagamento para repassar ao subcredenciador as obrigações que
lhe fossem aplicáveis, tendo em vista que este não estava diretamente vinculado ao regulamento
dos referidos arranjos.
A partir da celebração do contrato de parceria, algumas ou muitas das obrigações dos
subcredenciadores previstas nos regulamentos poderiam ser excluídas do contrato celebrado
com os credenciadores, caso em que passariam a ser obrigações passíveis de acompanhamento
por parte dos instituidores dos arranjos de pagamento. Na prática, e também do ponto de vista
jurídico, porém, os contratos celebrados com os credenciadores mantiveram sua estrutura, bem
como a responsabilidade dos credenciadores pelo cumprimento do disposto nos regulamentos
e na legislação pelos subcredenciadores, conforme autorizado pelo §3º-A, do art. 4º, do
Regulamento anexo à Circular nº 3.682/2013.121
119

De acordo com as informações obtidas durante as entrevistas conduzidas, quando há viabilidade econômica e
tecnológica por parte do subcredenciador, este opta por ter vínculo com mais de um credenciador, não apenas
por questões de segurança/redundância operacional, mas também por razões comerciais.
120
Para o estudo desse item, foi considerado o conteúdo de contratos celebrados ou minutas utilizadas por 6 (seis)
credenciadores atuantes no mercado brasileiro, responsáveis pelo processamento de mais do que 85% (oitenta
e cinco por cento) das transações de pagamento realizadas no ano de 2019. ZOGBI, Paula. Joint-venture?
Estagnação? O que esperar para Cielo, Stone e PagSeguro em 2020. InfoMoney, São Paulo, 4 mar. 2020.
Disponível em: https://www.infomoney.com.br/negocios/joint-venture-estagnacao-o-que-esperar-para-cielostone-e-pagseguro-em-2020/. Acesso em: 25 nov. 2020.
121
De fato, conforme apurado nas entrevistas, embora os regulamentos dos arranjos de pagamentos já tivessem
previsão sobre a figura do facilitador (muito semelhante ao subcredenciador, tal como definido pelo Banco
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Em razão da ampla liberdade contratual referente a esse contrato e considerando os
riscos envolvidos na relação entre credenciadores e subcredenciadores, a ABECS decidiu,
pouco tempo antes do marco regulatório, autorregulamentar esse contrato, aprovando o
Normativo nº 11, que passou a viger em 07/08/2013. O referido Normativo propunha requisitos
mínimos para os contratos celebrados entre credenciadores e facilitadores (tal como eram
chamados os subcredenciadores na época) que estão refletidos, em parte, nos contratos
utilizados atualmente122, uma vez que representa uma orientação do setor, na tentativa de
autorregulação, mas não tem força vinculante para todos os players.
Como foi destacado por um dos entrevistados, a regulamentação do setor exige que as
bandeiras atuem com neutralidade em relação aos participantes dos arranjos.123 Porém, não há
disposição que regule a forma de atuação do credenciador em relação aos subcredenciadores,
tampouco o tipo de contrato que deve ser celebrado entre eles.
Então, qual seria a natureza desse contrato? Não existe uma natureza definida.
Às vezes, apresenta-se como um Acordo Operacional ou Acordo de Parceria. Em outros,
este contrato adota a nomenclatura de Contrato de Credenciamento ou Subcredenciamento.
Esse contrato não adota a natureza de prestação de serviços (embora possa se verificar em
alguns contratos a existência de cláusulas descuidadas, que insinuam que haveria uma prestação
de serviços do credenciador para o subcredenciador).124 De uma forma mais ampla, este
contrato contém construções no sentido de que, “por intermédio do credenciador”, os demais
integrantes dos arranjos propiciam serviços e atividades ao subcredenciador, bem como que

Central), até bem perto do marco regulatório, grande parte dos subcredenciadores se relacionava com os
credenciadores tal como estabelecimentos comerciais normais, sem qualquer diferencial, não obstante não
fossem os destinatários finais os pagamentos, mas sim intermediadores. A atividade destes subcredenciadores
cresceu e se tornou relevante, principalmente em razão da sua atuação junto ao comércio eletrônico, gerando a
necessidade do desenvolvimento de disposições contratuais específicas. Alguns credenciadores chegaram a
preparar contratos direcionados aos subcredenciadores, outros adaptaram os contratos existentes dos
estabelecimentos comerciais e, em meio a tentativa de implementação destes novos modelos contratuais e
operacionais de monitoramento das atividades dos subcredenciadores pelos credenciadores (como será
abordado no capítulo 3.3), o setor de meios de pagamento foi regulado pela Lei nº 12.865/2013.
122
De acordo com o Normativo nº 11, publicado pela ABECS, vigente desde 07/08/2013, o contrato celebrado
entre credenciador e facilitador deveria conter obrigações de (i) cumprimento das regras sobre prevenção e
combate aos crimes de lavagem de dinheiro, de terrorismo e seu financiamento e ocultação de bens, (ii)
colaboração efetiva com as autoridades, órgãos de regulação e/ou fiscalização, (iii) cumprimento das
obrigações estipuladas pela bandeira para o credenciador, (iv) identificação do MCC do estabelecimento
comercial credenciado, (v) repasse dos recursos recebidos do credenciador para os estabelecimentos comerciais
credenciados, conforme devido, (vi) vedação do credenciamento de outros facilitadores, (vii) manutenção dos
recursos recebidos do credenciador em contas de instituições financeiras aderentes ao Sistema de Controle de
Garantias (SGC), (viii) aplicação dos recursos recebidos do credenciador em títulos públicos federais ou títulos
de risco equivalente, entre outras.
123
Vide art. 5º do Regulamento anexo à Circular nº 3.862/2013.
124
Como exemplo, pode-se citar uma cláusula que menciona que o valor retido pelo credenciador é devido pelo
subcredenciador em razão dos serviços prestados.
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esses contratos têm por objeto a criação de ferramentas eletrônicas que viabilizam transações
comerciais.
Não se pode dizer que o marco regulatório e a auto-regulamentação padronizaram esses
contratos, mas é possível identificar cláusulas que se repetem nos diversos contratos analisados.
Entre elas, as que se mostram mais relevantes para os fins desse estudo são as seguintes:
(i) cláusulas de sujeição do subcredenciador às normas do setor: invariavelmente os
contratos contêm cláusula que obriga o subcredenciador a cumprir as normas do
setor, seja de forma expressa (por exemplo, “respeitar todas as regras impostas pelo
Banco Central”) ou implícita (por exemplo, “cumprir com todas as
regulamentações e regras operacionais dos reguladores”);
(ii) cláusulas que obrigam o subcredenciador a fornecer informações: os contratos
possuem diversas disposições que, direta ou indiretamente, contêm comandos que
determinam a entrega ou a disponibilização de informações pelo subcredenciador
ao credenciador. Assim como nos regulamentos, o tipo de informação solicitada
varia muito entre os contratos, desde dados cadastrais dos estabelecimentos
comerciais credenciados pelo subcredenciador e informações específicas das
transações capturadas, até objetivos estratégicos e oportunidades de negócios do
subcredenciador. Em determinadas cláusulas, a finalidade para a qual as
informações solicitadas serão usadas está mencionada. Em geral, essa finalidade
relaciona-se à verificação da situação econômico-financeira do subcredenciador ou
da sua conformidade com as obrigações no âmbito do contrato, dos regulamentos
dos arranjos e da legislação do setor. Essas cláusulas são acompanhadas de
disposições que asseguram ao credenciador a possibilidade de auditar o
subcredenciador;
(iii) cláusulas de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo: com
diferentes níveis de rigor e detalhe, os contratos obrigam o subcredenciador a
cumprir a Lei nº 9.613/1998 e a fornecer ao credenciador as informações que vierem
a ser solicitadas pelas autoridades em relação à prática de ilícitos. Por vezes, os
contratos exigem do subcredenciador a adoção ou a aprovação prévia de uma
política de know your client (KYC) e/ou de combate à lavagem de dinheiro e
financiamento ao terrorismo e estabelecem o direito do credenciador de auditar ou
solicitar evidências que comprovem a efetiva aplicação da política. Em relação a
esse assunto, como abordado no item 3.1.2, provavelmente esses contratos também
serão aditados para atender a recente Circular nº 3.978/2020 publicada pelo Banco
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Central;
(iv) cláusulas de responsabilização total do subcredenciador pelos estabelecimentos
comerciais que credenciar: os contratos, embora diferentes, são unânimes quanto à
ênfase em estabelecer que o subcredenciador é o único responsável perante os
demais participantes e terceiros (i) pelos atos praticados pelos estabelecimentos, (ii)
pelo cumprimento das obrigações previstas no contrato e nos regulamentos por
parte dos estabelecimentos, (iii) pelos danos causados aos estabelecimentos e (iv)
pelos danos causados pelos estabelecimentos. Os contratos não contêm qualquer
previsão que estabeleça uma relação de responsabilidade entre o credenciador e o
estabelecimento credenciado pelo subcredenciador (o que, a princípio, é diferente
do que está disposto nos regulamentos dos arranjos de pagamento);
(v) cláusulas de garantias: todos os contratos contêm previsão de um ou mais tipos de
garantias a serem outorgadas pelo subcredenciador em favor do credenciador,
sendo as mais comuns (i) a conta reserva formada a partir da transferência de parte
dos recebíveis do subcredenciador ou da retenção de parte dos valores de repasse
devidos a ele125, (ii) caução em dinheiro, ou (iii) carta fiança. De acordo com a
redação das cláusulas de garantias, as concessões das garantias podem ser liberadas
e/ou seus valores podem ser reduzidos ou aumentados durante o contrato,
geralmente a critério do credenciador, em razão de acontecimentos que agravem o
risco financeiro da relação para o credenciador. Os contratos apresentam hipóteses
diferentes diante das quais as garantias podem ser utilizadas. De acordo com a
linguagem dos contratos e com o que foi apurado nas entrevistas, há bastante
discricionariedade por parte dos credenciadores quanto à definição das garantias a
serem prestadas em cada contrato;
(vi) cláusulas que autorizam a retenção dos valores devidos ao subcredenciador: como
regra, os contratos contêm disposições que autorizam o credenciador a reter valores
de repasse devidos ao subcredenciador, para garantia de obrigações ou potenciais
perdas do credenciador. Os contratos se diferenciam em relação às hipóteses que
justificam a retenção dos valores e a necessidade de aviso, prévio ou não, do
subcredenciador como condição da retenção.

125

A partir da vigência das normas referentes à obrigatoriedade de registro dos recebíveis oriundos dos arranjos
de pagamento, a operacionalização desta garantia e, consequentemente, as cláusulas que a disciplinam, deverão
sofrer ajustes.
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Merece destaque o fato de que nenhum dos contratos analisados trata o credenciador
como um intermediário entre o subcredenciador e a bandeira, ou como representante da
bandeira para monitorar as atividades do subcredenciador. Nesse sentido, por exemplo, não há
previsões de que o credenciador dará suporte ao subcredenciador caso haja alguma pendência
ou controvérsia junto à bandeira e assim, aparentemente, os contratos optam por não
caracterizar o credenciador como um intermediador.
Embora sejam contratos não regulados, celebrados por partes privadas, esses contratos
demonstram que estão alinhados com os objetivos do marco regulatório quando: (i)
propulsionam a inovação e dão liberdade de criação para os subcredenciadores, pois permitem
a captação das transações de pagamento por diversas formas de tecnologias disponíveis, desde
que previamente homologadas pelos credenciadores; e (ii) restringem a possibilidade do uso
dos arranjos para atos ilícitos, ao vetar que o subcredenciador habilite outros subcredenciadores
(ou seja, o subcredenciador pode habilitar somente estabelecimentos comerciais que
efetivamente comercializarão produtos ou prestarão serviços ao portador do instrumento de
pagamento). Com essa restrição, reduz-se a possibilidade de perda do controle da transação e
da visibilidade do destinatário final do pagamento processado. 126
Em termos de direitos e obrigações, em sendo um contrato estruturado e proposto pelos
credenciadores, em geral, ele garante cláusulas mais favoráveis aos credenciadores do que aos
subcredenciadores.127 Conforme apurado durante as entrevistas, esse aparente desequilíbrio
pode ser balanceado do ponto de vista comercial. A atual regulamentação e os regulamentos
não têm regras específicas e, portanto, conferem uma margem de discricionariedade aos
credenciadores para que estes, na medida de seus respectivos apetites de risco, sejam mais ou
menos concessivos nas negociações contratuais com determinados subcredenciadores, desde
que respeitadas suas obrigações legais e contratuais.
Nesse momento, é importante fazer a ressalva de que os contratos que foram utilizados
para esse estudo possivelmente serão ajustados (ou estão em fase de ajuste) para atender o
disposto na recente Circular nº 3.978/2020, publicada pelo Banco Central, que entrou em vigor
126

Os regulamentos também contêm previsões que vedam aos subcredenciadores a habilitação e a apresentação
de transações realizadas por outros subcredenciadores. A possibilidade de escalar a abrangência de suas
atividades (por meio da habilitação de subcredenciadores) é conferida pelas bandeiras apenas para os
credenciadores. Por parte dos subcredenciadores, o crescimento de suas atividades deve ser orgânico.
Outra medida de contenção do risco gerado pelo subcredenciador, que foi disciplinado pelos regulamentos, é a
limitação do valor que pode ser transacionado pelos seus estabelecimentos comerciais habilitados pelo
subcredenciador. Não foi encontrado, entretanto, espelho dessa restrição nos contratos de credenciamento.
127
Como comentado acima, estes contratos, por vezes, em benefício dos credenciadores, garantem mecanismos
de garantia e de retenção de pagamentos, asseguram acesso a informações de diversas naturezas dos
subcredenciadores, permitem a realização de auditorias nas atividades dos subcredenciadores, entre outras
disposições.
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em 01/10/2020. Como mencionado no item 3.1.2, nos termos dessa nova regulamentação, as
instituições autorizadas a funcionar, tal como os credenciadores, deverão incluir nos seus
contratos com os subcredenciadores a necessidade de acesso às informações previstas na
referida Circular e à identificação dos destinatários finais dos recursos das transações de
pagamento, para fins de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
Como comentário final, destacaria a dificuldade e questionaria se estes contratos de
credenciamento repassam para os subcredenciadores todas as obrigações que devem ser
cumpridas pelo credenciador em decorrência dos regulamentos dos arranjos de pagamento dos
quais participa. Parece que não.128
Sobre esse aspecto, destaque-se, inclusive, que cada regulamento dos arranjos de
pagamento estudados contêm obrigações específicas e diferentes sobre as cláusulas e
disposições que devem constar no contrato celebrado entre credenciadores e subcredenciadores
e que, em geral, os contratos utilizados atualmente pelos participantes poderiam ser
aprimorados para dar total cumprimento ao disposto nos regulamentos dos arranjos.

3.2.4 Contratos celebrados com os estabelecimentos comerciais

É imensa a quantidade de modelos de negócios utilizados atualmente pelos
subcredenciadores para atender seus clientes, sendo que cada modelo demanda um tipo
diferente de contratação. Embora extremamente interessantes, os contratos celebrados entre os
subcredenciadores e os estabelecimentos comerciais por eles credenciados não foram
analisados, tendo em vista que esse estudo tem por escopo a análise das regras jurídicas (normas
e contratos) que viabilizam as atividades do subcredenciador (ou seja, aquelas que precedem à
prestação de serviços por ele, fornecendo-lhe as condições jurídicas necessárias para que possa
habilitar estabelecimentos comerciais e prestar serviços de pagamento).129

128

Se o credenciador precisa cumprir as obrigações determinadas pelas bandeiras nos regulamentos de cada um
dos arranjos em relação aos seus subcredenciadores e essas obrigações divergem de um regulamento para o
outro, os subcredenciadores devem ter ciência das diferenças ou, alternativamente, o credenciador pode
escolher adotar uma única prática, de acordo com o critério que entender o suficiente para atender suas próprias
obrigações junto a todas as bandeiras. Nesse caso, porém, ao adotar uma prática mais restritiva em relação às
transações de pagamento, por exemplo, o instituidor do arranjo não poderá justificar sua prática, perante os
subcredenciadores, no cumprimento dos regulamentos, pois o instituidor extrapolará as disposições de alguns
dos regulamentos. Dependendo da alternativa escolhida pelo credenciador, diferentes estruturas contratuais
podem ser adotadas para formalizar a ciência dos subcredenciadores às medidas adotadas pelo credenciador.
129
Para futuros trabalhos profissionais, vale deixar um alerta aqui que, independentemente do modelo de negócio,
os regulamentos de alguns arranjos de pagamento exigem a adoção de cláusulas específicas nos contratos
celebrados entre subcredenciadores e seus estabelecimentos comerciais.
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3.3 REGIME CONCORRENCIAL E ENTENDIMENTOS DO CADE SOBRE A
ATIVIDADE E O POSICIONAMENTO DO SUBCREDENCIADOR

No âmbito concorrencial, principalmente a partir de meados dos anos de 1990, a
indústria de meios de pagamento tem sido objeto de grande destaque. De acordo com os
processos analisados, o amplo grau de concentração e verticalização desse mercado130 agregado
à ausência de interoperabilidade entre os prestadores de serviço de redes 131 ensejaram muitos
dos atos de concentração e das averiguações de condutas anticompetitivas apreciadas pelo
CADE envolvendo o setor no período.132
Entre todos esses procedimentos, foram poucos os atos de concentração que
tangenciaram as problemáticas relacionadas especificamente aos subcredenciadores. Mas,
foram proporcionalmente relevantes, em números, as consultas e os inquéritos e processos

130

Conforme amplamente comentado pelo mercado, naquele momento, a existência de exclusividades contratuais
entre bandeiras e credenciadores representava um dos principais alicerces da concentração e verticalização
desse mercado. Os terminais de cada uma das 2 principais credenciadores (que representavam 89% em
transações de crédito e 97% em transações de débito em 2008, segundo o Banco Central) capturavam
exclusivamente transações de uma única bandeira (Visanet - atual Cielo - capturava e processava transações da
bandeira Visa, enquanto Redecard tinha a mesma relação com a bandeira Mastercard) e a emissão dos cartões
de débito e crédito das respectivas bandeiras eram controlada por bancos emissores, que detinham participação
societária nos referidos credenciadores. Não havia espaço para o surgimento de bandeiras ou credenciadores
concorrentes.
131
De acordo com os argumentos dos potenciais entrantes, a ausência de interoperabilidade entre os prestadores
dos serviços de rede (que também eram responsáveis pela compensação e liquidação das transações de
pagamento), obrigava os usuários a contratar com todos os prestadores, gerando uma dependência dos usuários
dos serviços de pagamento (estabelecimentos comerciais) em relação a todos os prestadores dos serviços de
rede/plataformas (como os credenciadores) e eliminando a concorrência, além de gerar barreira de entrada para
novos participantes nesse mercado específico. Se tratando de um mercado de dois lados, conforme considerado
pela literatura econômica, que conecta portadores de instrumentos de pagamento a estabelecimentos comerciais
que aceitam estes instrumentos, quanto maior o número de portadores vinculados a uma plataforma de
pagamento, maior a atratividade dessa plataforma para os estabelecimentos (e vice-versa). O benefício marginal
gerado a cada portador em razão da adesão de novos estabelecimentos à plataforma, assim como o benefício
marginal gerado aos estabelecimentos em razão do aumento de portadores dos instrumentos de pagamento
transacionados por meio daquela plataforma representam o que se chama de externalidades de rede,
característica do mercado de dois lados. As externalidades de rede e as economias de escala (relacionadas à
diluição do custo fixo de manutenção da plataforma pelo volume de atividades gerado a partir da plataforma)
típicas de um mercado de dois lados, como o de meios de pagamentos eletrônicos, aumentam a competitividade
das plataformas estabelecidas e geram barreiras de entradas para novos players. A partir do marco regulatório,
estabeleceu-se a obrigatoriedade da interoperabilidade entre as plataformas/serviços de rede, que teve como
um dos seus objetivos fomentar a abertura do mercado e permitir que os eventuais novos entrantes pudessem
também se beneficiar das externalidades de rede geradas no âmbito do mercado, aumentando a concorrência
entre as plataformas e os prestadores dos serviços de rede e diminuindo a dependência dos portadores dos
instrumentos de pagamento e dos estabelecimentos comerciais em relação às plataformas já estabelecidas.
132
A relevância desse setor para o CADE foi evidenciada em outubro de 2019, com a publicação de um Caderno
do CADE específico sobre o Mercado de Instrumentos de Pagamento, que faz um levantamento sobre a
evolução da indústria e sua regulamentação, a participação e concentração do mercado, bem como os casos do
setor já submetidos à apreciação da autoridade concorrencial. De acordo com esse caderno, durante o período
de 1995 a 2019, 122 procedimentos foram instruídos para prevenção, apuração e repressão de infrações à ordem
econômica no setor, sendo 108 atos de concentração e 14 averiguações de condutas anticompetitivas, entre as
quais, a maioria envolveu discussões sobre acordos de confidencialidade e tratamento discriminatório.
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administrativos apreciados pelo CADE que abordaram condutas relacionadas ao tema de
estudo. O Apêndice 1 desse trabalho contém a lista dos precedentes que direta ou indiretamente
trataram das atividades dos subcredenciadores.
Sendo um órgão que atua e acompanha situações em concreto, o CADE foi levado a
manifestar seu entendimento sobre a figura do subcredenciador muito antes do advento da
regulamentação.
Na falta de uma nomenclatura definida por norma, o CADE utilizava o termo
“facilitador” para referir-se a esse agente de mercado que veio a ser definido como
“subcredenciador” pela Circular nº 3.682/2013 (conforme alterada pela Circular nº
3.886/2018), por influência do termo facilitator, empregado pelos regulamentos internacionais
dos arranjos das principais bandeiras.133
Independentemente da nomenclatura adotada, a formação do entendimento do CADE
sobre a atividade do subcredenciador (ou facilitador, naquela época) teve início a partir do
Processo Administrativo nº 08012.0040089/2009-01134, no qual as explicações fornecidas sobre
a sua atividade destacavam a habilidade de disponibilizar métodos mais seguros de pagamento
entre os consumidores e os fornecedores de produtos e serviços pela Internet, que incluíam a
possibilidade de pagamento com cartão de crédito, mas não se limitavam a isso, pois também
admitiam pagamentos por meio de transferências e boletos bancários.
O usuário identifica na Internet um fornecedor de bens e serviços que utiliza o
aplicativo disponibilizado pelo facilitador (ao acessar o site da empresa facilitadora,
são igualmente disponibilizados links aos sítios de fornecedores que fazer uso deste
serviço). Neste passo, [...], ao efetuar a compra em ambiente Internet, o usuário faz o
pagamento ao facilitador mediante uma das opções disponibilizadas (sendo a mais
utilizada o cartão de crédito, ao lado da transferência e do boleto bancário). O
fornecedor, por sua vez, recebe do facilitador o pagamento pelo bem ou serviço, salvo
se o comprador comunicar a este o não recebimento do objeto do contrato, caso em
que haverá a suspensão do pagamento.135
[...] o atual modelo de negócio de um facilitador não envolve tão somente a oferta de
meios de pagamento. De fato, um facilitador, como a Moip, é visto pelos vendedores:
por um lado, como um agregador de segurança às transações realizadas por meio
virtual e, por conseguinte, como um redutor de custos operacionais e de transação
133

Conforme apurado no regulamento de alguns arranjos de pagamento, o termo facilitador pode ser mais amplo
do que o termo subcredenciador (pode representar o gênero do qual o subcredenciador é apenas uma das
espécies).
134
Esse processo administrativo foi instaurado após representação cumulada com pedido de medida preventiva
apresentada pela Abranet – Associação Brasileira de Internet (Abranet) em face da Redecard em razão de
alegadas condutas anticompetitivas praticadas pela Redecard relacionadas a exigência da adoção de novo
modelo contratual e operacional pelos facilitadores para que se mantivessem credenciados. A medida
preventiva foi concedida e mantida após recurso. O processo foi encerrado sem julgamento de mérito, mediante
celebração e cumprimento de Termo de Compromisso de Cessação por parte da Redecard.
135
Explicação apresentada pela Abranet, na petição de fls. 01/47, protocolada nos autos do Processo
08012.004089/2009-01 (fls. 06).
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associados (i) ao credenciamento junto à diversas operadoras de cartões de pagamento
(de crédito e débito) e bancos e (ii) às exigências de segurança de dados e sistemas
das operadoras de cartões de pagamento; e, por outro, como uma alternativa factível
para a ampliação dos meios de pagamento aceitos pelo vendedor, cujo acesso é
dificultado pelos custos diretos e indiretos associados ao credenciamento junto à
emissora de cartões de pagamento e bancos.136

Houve manifestações no sentido de que a intermediação realizada pelo facilitador
impossibilitava a liquidação financeira das transações de pagamento a quem eram devidas de
fato pelo credenciador, ou seja, aos efetivos prestadores ou fornecedores dos serviços ou
produtos adquiridos pela Internet. Com isso, o credenciador perdia a visibilidade sobre o
cumprimento de uma responsabilidade imposta pelas bandeiras a ela: de pagar o
estabelecimento comercial.137 O CADE, entretanto, não considerou haver qualquer
irregularidade nessa estrutura de repasse e intermediação, que era, inclusive, utilizada
internacionalmente, e passou a adotar amplamente a seguinte definição de facilitador, quando
da descrição do mercado de meios de pagamento:138
Facilitador: agente que opera no comércio eletrônico oferecendo, entre outros
serviços, a possibilidade de que, de um lado, usuários cadastrados em seu site realizem
transações eletrônicas sem precisar repassar às lojas virtuais suas informações
financeiras (tais como conta bancária ou o número do cartão de crédito) e, de outro,
fornecedores recebam os pagamentos sem precisarem se cadastrar junto à diferentes
credenciadores de cartão de crédito.139

Com o decorrer dos anos, o entendimento do CADE foi ampliado concomitantemente
ao próprio amadurecimento dos modelos de negócio desses players. O Conselho reconheceu
que o facilitador também desenvolve serviços complementares aos de credenciamento e captura
de transações eletrônicas, que incluem soluções integradas para aceitar diversos meios de
pagamento (boletos bancários, depósitos bancários, além dos instrumentos de pagamentos dos
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Explicação apresentada pela Moip, na manifestação de fls. 1453/1476, apresentada nos autos do Processo
08012.004089/2009-01 (fls. 1455).
137
“Sub-adquirente [sic] (sub-acquirer): empresa que intermedia a aceitação de cartões de crédito e/ou débito para
uma transação em que ela não seja prestadora direta do respectivo produto e/ou serviço comercializado ao
portador do cartão (seja ele pessoa física ou jurídica) e estabelece relacionamento comercial com este, bem
como impossibilita a Redecard de efetuar a liquidação financeira da transação diretamente com a prestadora
direta do respectivo produto e/ou serviço comercializado.” (Cf. trecho da minuta do novo contrato proposto
pela Redecard S.A. aos facilitadores, que foi contestado no Processo Administrativo nº 08012.004089/200901, fls. 172).
138
Como, por exemplo, na Nota Técnica 10/2016/CGAA2/SGA1/SG/CADE do Procedimento Preparatório nº
08700.000018/2015-11, que apurou suposto abuso de posição dominante mediante discriminação no uso de
pinpads, e no Parecer nº 2/2016/CGAA2/SGA1-SG, apresentado pelo CADE, em 26/01/2016, nos autos do
Ato de Concentração nº 08700.009363/2015-10, do Itaú e da MasterCard.
139
Nota Técnica, datada de 16/07/2009, da Secretaria de Direito Econômico do Departamento de Proteção de
Defesa Econômica do Ministério da Justiça, que fundamentou a concessão da medida preventiva pleiteada pela
Abranet (fls. 530).
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arranjos), gerenciamento de recebíveis, instrumentos de garantia e segurança para incentivar
consumidores a realizar contratações no ambiente eletrônico.140
Para o entendimento da extensão da atividade desenvolvida pelo facilitador, no contexto
dos procedimentos do CADE, ela foi contraposta diversas vezes à própria atividade do
credenciador e também chegou a ser comparada à atividade dos gateways, que também
precisam estar integrados a um credenciador (tal como os subcredenciadores) para intermediar
a transação de pagamento virtual.141
Após os esclarecimentos prestados nos autos do Ato de Concentração nº
08012.005786/2011-95, o Conselho reconheceu que gateways não são substitutos perfeitos dos
facilitadores. Os chamados gateways de pagamento (como a Braspag, Mundipagg, Moip, Iugu)
hospedam em seus servidores estabelecimentos virtuais, para os quais são licenciadas soluções
tecnológicas que viabilizarão a integração desses com os próprios sistemas de pagamento,
permitindo que os estabelecimentos cobrem diretamente seus serviços e produtos do cliente
final (inclusive, arcando com “todos os custos de transação e operacionais associados à
contratação dos meios de pagamento, cobrança, segurança e investigação dos e-consumidores
que frequentam o seu site, serviços estes incluídos na atividade dos facilitadores” 142).143
O CADE demonstrou um aprofundamento do seu entendimento sobre as atividades dos
facilitadores ao desvinculá-las do ambiente virtual antes mesmo do marco regulatório, no

140

Cf. Ato de Concentração nº 08700.004504/2014-27, Notificação da Cielo, p. 4.
“A função de um gateway é integrar lojas virtuais (e-commerce) a empresas credenciadoras, ficando estas
responsáveis por autorizar, ou não, os pagamentos feitos online, independentemente da forma escolhida
(cartões, boletos de cobrança, débito eletrônico etc.). Em outras palavras, o serviço de gateway consiste na
implantação de uma interface digital para a intermediação e realização de compras online. Dessa forma, o site
de loja virtual que possui um gateway instalado possibilita, ao consumidor, a realização de uma transação mais
rápida e segura. As lojas virtuais são os potenciais clientes de um provedor de gateway e as credenciadoras são
seus fornecedores. Assim, o gateway contratado pela loja virtual necessita estar conectado, integrado, a pelo
menos uma empresa credenciadora de pagamentos, posto que o gateway de pagamentos apenas intermedeia a
transação virtual, mas não efetiva a compensação e a liquidação dos pagamentos realizados.” (Nota Técnica nº
16/2019/CGAA2/SGA1/SG/CADE, acostada nos autos do Inquérito Administrativo nº 08700.001800/201719).
142
Cf. Parecer Técnico nº 06548/2011/RJ, COGCE/SEAE/MF e DPDE/SDE/MJ, de 20/06/2011, acostado no Ato
de Concentração nº 08012.005786/2011-95 pg. 150, adotado na íntegra pelo relatório da decisão do Plenário
do CADE.
143
A diferenciação entre facilitadores e gateways também foi tratada no Processo Administrativo nº
08012.004089/2009-01, em que o CADE oficiou diversos facilitadores de pagamentos atuantes na época,
pedindo esclarecimentos sobre a distinção entre os serviços oferecidos pelos respectivos facilitadores e os
chamados “gateways de pagamento”. Em resposta ao ofício do CADE, o MercadoPago, por exemplo, indicou
que “os gateways de pagamento, ao revés, parecem-nos que constituem uma solução de interface com as
bandeiras de cartão de crédito, portanto com escopo diverso e mais restrito do que o papel desempenhado por
MercadoPago” (fls. 2.055 dos autos).
141
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âmbito da Consulta nº 08700.000468/2017-75 proposta pela Visa, quando apresentou na
fundamentação da decisão que:144
17. O facilitador também se dedica a habilitar estabelecimentos fornecedores de bens
e/ou prestadores de serviços para aceitarem cartões de pagamento, mas o fazem por
intermédio de um credenciador. Contratualmente, os facilitadores se relacionam com
os credenciadores como se aqueles fossem mais um estabelecimento.
18. Alguns facilitadores, notadamente os de maior porte, são também instituidores de
arranjos de pagamento. Com isso, eles são responsáveis por outra rede de agentes e
pela administração de marca própria destinada a captar clientes interessados no uso
dos seus arranjos como meio de pagamento, normalmente compradores e
estabelecimentos vendedores de bens e serviços.
19. Historicamente os facilitadores têm origem no mercado de vendas on-line. A
figura do facilitador, em um primeiro momento, foi justificada pela baixa confiança
inicial nas plataformas de vendas à distância por meio da internet. Tais agentes
cresceram ao oferecer garantias a compradores mediante provimento de sistemas de
disputa para a liberação de pagamentos, que ficavam sob a custódia (escrow). Por este
sistema, normalmente a liberação de pagamento aconteceria a partir da confirmação
do recebimento do pedido pelo comprador ou do transcurso de um prazo relativamente
longo, suficiente para viabilizar resposta.
20. Em um segundo momento tais agentes experimentaram crescimento ao
oferecerem aos pequenos empreendedores soluções para recebimento de cartões de
pagamento com exigências menores do que as aplicadas pelos credenciadores
tradicionais, além de outras facilidades. Um desses exemplos é o fornecimento de
terminais semelhantes aos de uso consagrado pelas credenciadoras em lojas físicas,
com autorização de pagamento mediante uso de senha, como a “Moderninha” do
PagSeguro e o “Point I” do Mercado Pago.145

O CADE permitiu diversas e profundas análises sobre o tema em estudo, principalmente
antes do marco regulatório. Muitas delas foram pacificadas, se assim pode-se dizer, apenas
recentemente.
As problemáticas envolvendo os subcredenciadores que foram apreciadas pela
autoridade concorrencial podem ser agrupadas basicamente em três principais assuntos, sendo
o primeiro de natureza mais metodológica (que impacta na análise de todos os casos práticos),
e os outros dois relacionados à discussões de potenciais distorções à competição: (i) existência

144

Em que pese o conhecimento acumulado pelo CADE sobre a atividade dos facilitadores (que vieram a ser
denominados de subcredenciadores, após o marco regulatório), na última oportunidade que o Conselho se
manifestou em um processo sobre o tema (Inquérito Administrativo nº 08700.005986/2018-66), a autoridade
não utilizou a versão mais atualizada da definição de subcredenciador que já circulou em seus precedentes, nem
tampouco utilizou a definição criada pelo Banco Central, a partir da Circular nº 3.886/2018. Nesse processo, a
Nota Técnica nº 77/2019/CGAA2/SGA1/SG/CADE preferiu limitar o conceito de subcredenciador/facilitador
ao “agente que opera no comércio eletrônico oferecendo, entre outros serviços, a possibilidade de que, de um
lado, usuários cadastrados em seu site realizem transações eletrônicas sem precisar repassar às lojas virtuais
suas informações financeiras (tais como a conta bancária ou o número do cartão de crédito) e, de outro,
fornecedores recebam os pagamentos sem precisarem se credenciar junto à diferentes credenciadores de cartão
de crédito”. Essa definição foi extraída do Processo Administrativo n º 08012.004089/2009-01 e encontra-se
desatualizada, pois não faz referência às atividades realizadas pelo subcredenciador fora do ambiente virtual,
nem a sua participação na liquidação da transação financeira como credor do credenciador.
145
Cf. voto proferido pelo Conselheiro Relator Alexandre Cordeiro Macedo, na Consulta proposta pela Visa,
Processo Administrativo nº 08700.001020/2014-26.
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(ou não) de concorrência entre subcredenciadores e credenciadores146, (ii) legalidade (ou não)
de condutas envolvendo o compartilhamento de informações dos subcredenciadores com os
credenciadores (ou as bandeiras) e a extensão e/ou sensibilidade das informações
compartilhadas,

e

(iii)

existência

de

impactos

decorrentes

de

integrações

verticais/verticalização.

3.3.1 Atividades concorrentes às do subcredenciador (mercado relevante)
A atividade da figura que hoje se conhece por “subcredenciador” se desenvolveu muito
nos últimos anos e extrapolou diversas tentativas de definição inicial da sua atividade, que
restringiam sua atuação à facilitação de pagamentos no comércio eletrônico. A mutação das
atividades do subcredenciador desafiou algumas vezes a definição do mercado relevante em
que atuava e, assim, de quem seriam seus concorrentes.
Como destacado pela Secretaria de Acompanhamento Econômico (SEAE), a definição
sobre a existência (ou não) de concorrência entre determinados agentes de mercado (ou seja,
confirmação de que atuam em um mesmo mercado relevante) deve ser prévia e é essencial para
a análise das condutas adotadas e das obrigações exigidas desses players.
Em relação ao objeto em estudo, as situações trazidas à apreciação do CADE
envolveram, principalmente, a alegação de conflitos decorrentes de concorrência havida entre
os subcredenciadores e os credenciadores, e diversos foram os entendimentos sobre a
existência, ou não, dessa concorrência até o momento. Nesse sentido, destaque-se:

[...] é possível perceber uma divergência de opiniões acerca da natureza do
relacionamento entre facilitadores e credenciador. Há competição, ou há uma relação
vertical de cliente-fornecedor? Evidentemente, a resposta a essa pergunta tem uma
influência profunda sobre a própria natureza da análise a ser feita sobre a
razoabilidade das condutas analisadas.
Se há competição entre estes agentes do mercado, a conduta da Redecard (dos
credenciadores) deve ser analisada sob prisma da horizontalidade. [...].
Por outro lado, caso se entenda que os facilitadores são clientes do credenciador,
muda-se o foco para a análise de condutas verticais. [...].147

146

No entendimento de uma parte do setor, alguns serviços de check-out ou aceleração de check-out oferecidos
pelas bandeiras (como o Visa Checkout ou o Masterpass) poderiam ser considerados concorrentes às atividades
dos subcredenciadores dedicados à captura de transações de pagamento via Internet. Entretanto, essa eventual
concorrência não foi tratada como objeto desse estudo, pois demandaria a análise do modelo de negócio de
cada serviço.
147
Cf. Parecer nº 06229/2012/DF-COGIR/SEAE/MF, datado de 28/05/2012, apensado ao Processo Administrativo
nº 08012.004089/2009-01 – fls. 2.108 e ss).
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Em uma primeira situação vivenciada pelo CADE, no âmbito do Processo
Administrativo nº 08012.004089/2009-01, a medida preventiva solicitada pela Abranet foi
concedida em favor dos facilitadores, tendo por embasamento a existência de concorrência
entre as atividades da Redecard e dos facilitadores, conforme apurado pelo relatório preparado
pela Secretaria de Direito Econômico (SDE). De acordo com tal relatório, essa concorrência
seria passível de gerar incentivos para que o credenciador dificultasse o acesso dos facilitadores
aos serviços de credenciamento, insumo essencial para suas atividades, tendo em vista o baixo
grau de substituição entre as bandeiras processadas com exclusividade pelos credenciadores.148
Embora a medida preventiva tivesse sido concedida com fundamento na existência de
concorrência entre os agentes, em 28/05/2012, essa posição foi sopesada. A SEAE apresentou
parecer manifestando seu entendimento de que os credenciadores e os subcredenciadores não
concorriam na maior parte de suas atividades e atuavam em mercados relevantes distintos.149
Isto porque, a substituição entre os serviços prestados por esses agentes para o cliente se
verificava apenas em um nicho específico: as lojas virtuais, o que foi considerado insuficiente
para caracterizá-los como sendo parte de um mesmo mercado relevante.150 Para as lojas físicas,
apenas os serviços prestados pelos credenciadores estavam disponíveis e, por outro lado, para
as pessoas físicas, apenas os facilitadores estavam disponíveis.
A Superintendência-Geral do CADE não compartilhou do entendimento da SEAE, pois
considerava como mercados relevantes afetados: (i) o de credenciamento de estabelecimentos
comerciais ou facilitadores para aceitação de cartões de pagamento e (ii) o de facilitação check-

148

A medida preventiva foi confirmada após a interposição de Recurso Voluntário pela Redecard. O Relatório da
Secretaria de Direito Econômico do Departamento de Proteção de Defesa Econômica do Ministério da Justiça,
datado de 16/07/2009, pode ser acessado no Processo Administrativo nº 08012.004089/2009-01 (fls. 529 a 560
e fls. 1169 a 1188).
149
Para essa análise, o SEAE listou todos os serviços prestados pela Rede e/ou pelos facilitadores, conforme
informado durante o processo, e tabelou essas informações de forma a identificar 3 mercados relevantes de
atuação: (i) mercado de credenciamento (referente ao credenciamento de estabelecimentos para a aceitação de
cartões de crédito MasterCard e Diners), no qual a Rede e os facilitadores eram competidores em alguma
medida, (ii) mercado de antecipação de vendas (referente à antecipação do pagamento de recebíveis futuros,
mediante a cobrança de juros), no qual além da própria Rede e dos facilitadores, os bancos comerciais também
apareciam como competidores, e (iii) mercado de facilitação (referente ao oferecimento de soluções únicas para
aceitação de diversos meios de pagamento (não só de cartões de crédito, mas também débitos em conta corrente
e boletos bancários), à possibilidade de compras sem exposição de dados de pagamento ao vendedor, à
manutenção de valores em custódia até o término da transação (escrow) e à manutenção de valores para
utilização posterior no sistema (embrião das contas de pagamento)), no qual apenas os facilitadores atuavam.
(Cf. Parecer nº 06229/2012/DF-COGIR/SEAE/MF, de 28/05/2012, Processo Administrativo nº
08012.004089/2009-01, fls. 2.120 e 2.121).
150
“Em resumo, seja do ponto de vista da natureza do produto ou do mercado a que se destina, a SEAE considera
que a substituição entre os serviços prestados pela Redecard e aqueles prestados pelos facilitadores, ainda que
possível em certos casos, é insuficiente para caracterizá-los como parte do mesmo mercado relevante. Portanto,
conclui-se que facilitação e credenciamento são mercados relevantes distintos”. (Cf. Processo Administrativo
nº 08012.004089/2009-01, fls. 2.124).
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out e acompanhamento de transações comerciais via Internet. Além de considerar que a
Redecard participava tanto do mercado de credenciamento como o de facilitação.151
A problemática não chegou a ser resolvida, pois o processo foi terminado pela
celebração de um Termo de Compromisso de Cessação por parte da Redecard, sem decisão de
mérito.152 Ainda assim, no contexto desse procedimento, o CADE proferiu manifestação sobre
a condição do credenciador como fornecedor de insumo essencial para os facilitadores, o que
trouxe à análise da conduta das partes o viés da responsabilidade do titular de uma essential
facility, principalmente em se tratando de credenciador detentor de significativo poder de
mercado, embora esse ponto seja criticável por parte daqueles que entendem que há a
possibilidade de duplicação da infraestrutura.153
Em 2015, o tema da concorrência voltou a ser abordado pelo Conselho durante o
processamento da Consulta nº 08700.007817/2015-18, na qual a Mastercard arguiu que
credenciadores e subcredenciadores não atuavam no mesmo mercado relevante, pois seriam
agentes complementares e não concorrentes. Embora a Consulta não tenha sido conhecida, o
CADE chegou a reconhecer que “não me parece possível afirmar, em exame sumário, sem
adequada análise de mercado, que credenciadores e facilitadores não disputam o mesmo nicho
de mercado, como pretende a consulente”.154
Nos autos do Ato de Concentração nº 08700.009363/2015-10 do Itaú e Mastercard,
embora a existência ou não de concorrência não fosse objeto de discussão, mais uma vez o
CADE teve oportunidade de manifestar seu entendimento, embora sem qualquer força

“Cabe observar que a Redecard está presente nos dois mercados acima definidos, de forma que, ao mesmo
tempo que presta serviços de credenciamento aos facilitadores, com eles concorre no mercado de facilitação,
check-out e acompanhamento de transações comerciais via Internet. Dessa forma, há incentivos para que a
Redecard prejudique ou dificulte a prestação do serviço de credenciamento aos facilitadores, com o objetivo
de se apropriar da parcela de mercado detida por esses agentes no mercado de facilitação, check-out e
acompanhamento de transações comerciais via Internet.” (Nota Técnica nº 284/2013/Superintendência-Geral,
de 15/08/2013, emitida pela Superintendência-Geral Coordenação-Geral de Análise Antitruste 3 do CADE,
Processo Administrativo nº 08012.004089/2009-01, fl. 2344).
152
Entre os profissionais do mercado, existem algumas críticas ao desfecho deste processo e ao Termo de
Compromisso de Cessação celebrado pela Redecard, principalmente em razão da generalidade das disposições
adotadas pela autoridade que, na opinião destes profissionais, fomentou diversas das dúvidas trazidas
posteriormente à análise do CADE sobre o compartilhamento de informações.
153
De acordo com a teoria da essential facility, desenvolvida inicialmente nos Estados Unidos e aplicada aos casos
de antitruste norte-americanos, o proprietário de uma essencial facility é obrigado a dividi-la com os demais
agente do mercado, competidores ou não, caso esse insumo seja necessário ao exercício da atividade econômica
destes agentes, sob pena da eventual recusa caracterizar um ato anticompetitivo. Atualmente, essa teoria tem
sido aplicada em recusas unilaterais de vendas, conforme ensinado por HOVENKAMP: “In general terms, the
essential facility doctrine proclaims that the owner of a property defined as ‘essential facility’ has a duty to
share it with others, and that a refusal to do so violates § 2 of Sherman Act. (…) Today the essential facility
doctrine is concerned mainly with unilateral refusals to deal.” HOVENKAMP, H. Federal Antitrust Policy:
The Law of Competition and its Practice. 2. ed. St. Paul Minn: West Group, 1999. p. 306.
154
Decisão final, datada de 14/10/2015, item 48.
151
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vinculante, no sentido de que credenciadores e facilitadores concorrem entre si, “por ambos
estarem aptos a capturar transações com cartões”.155
Somente nos autos do Inquérito Administrativo nº 08700.005986/2018-66, entretanto,
que essa problemática foi enfrentada diretamente pelo CADE, com a robusta contribuição do
Banco Central e com manifestações de alguns agentes de mercado que também foram oficiados
para responder se os credenciadores e/ou as bandeiras ofereciam serviços concorrentes às
atividades desenvolvidas pelo subcredenciador (que naquele momento, já havia sido definido
pelo marco regulatório).156 Após anos de análise do tema, o Conselho decidiu que, naquele
momento da economia, embora seja mais comum que credenciador e subcredenciador
estabeleçam uma relação de cooperação/fornecedor-cliente, ambos poderiam concorrer entre
si, de forma que o compartilhamento de informações sensíveis despertava preocupações
concorrenciais.157
Como atestado pelo Banco Central, verificou-se uma mudança na organização original
da parceria existente entre credenciador e subcredenciador, na qual a primeira se dedicava a
estabelecimentos comerciais de grande porte e que geravam volumes relevantes de transações,
enquanto o segundo tinha por foco o comércio eletrônico ou, no ambiente físico, pequenos
comerciantes, profissionais autônomos e pessoas físicas. Isso porque,

com a evolução do mercado, essas diferenças têm diminuído, uma vez que tanto os
credenciadores estão buscando novos usuários, inclusive aqueles com volume mais
baixo de transações, e oferecendo mais serviços agregados, enquanto os
subcredenciadores estão ampliando sua carteira de clientes com empresas varejistas
de maior porte158.159

155

Cf. Parecer nº 2/2016/CGAA2/SGA1-SG apresentado pelo CADE, em 26/01/2016, nos autos do Ato de
Concentração do Itaú e da MasterCard nº 08700.009363/2015-10, item 9: “[...] embora (os facilitadores)
dependam das credenciadoras para poder processar as transações, possuindo uma relação vertical com tais
agentes, pode-se considerar que em alguma medida, credenciadores e facilitadores concorrem, por ambos
estarem aptos a capturar transações com cartão.”
156
Foram oficiados pelo CADE para prestar informações a Visa, a Mastercard, a American Express, o PagSeguro,
o Mercado Pago e o PayPal, além do Banco Central. Conforme opiniões obtidas entre os entrevistados, não
foram oficiados players que tivessem interesse na defesa da atividade pura e estrita de subcredenciamento,
considerando que, no momento da resposta ao ofício, PagSeguro, Mercado Pago e PayPal já possuíam modelos
de negócios mistos.
157
Cf. decisão proferida pelo Plenário do CADE, no Inquérito Administrativo nº 08700.005986/2018-66, Nota
Técnica nº 77/2019/CGAA2/SGA1/SG/CADE, julgado em 09/10/2018.
158
Cf. Ofício 264/2019-BCB/DEBAN, de 17/01/2019, protocolado no Inquérito Administrativo nº
08700.005986/2018-66 (CADE).
159
Embora a existência de concorrência entre as bandeiras e os subcredenciadores não tenha sido objeto de grande
discussão no âmbito dos procedimentos analisados, no Inquérito Administrativo nº 08700.005986/2018-66, o
CADE analisou essa questão, abrangendo as atividades de check-out oferecidas pelas bandeiras. Mesmo
tomando por base essas atividades, o Conselho concluiu pela inexistência de concorrência entre as bandeiras e
os subcredenciadores.
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Em assim sendo, embora haja uma integração vertical do ponto de vista operacional e
de monitoramento, nos tempos atuais, de acordo com o entendimento do CADE, credenciadores
e subcredenciadores podem concorrer e, portanto, suas relações podem despertar preocupações
de natureza concorrencial.

3.3.2 Compartilhamento de informações

Tal como (e até paralelamente) a problemática da existência de concorrência ou não
entre credenciadores e subcredenciadores, a discussão sobre a legitimidade e a necessidade da
solicitação de informações entre esses entes e os possíveis efeitos concorrenciais do
compartilhamento dessas informações foi extensa, gerou entendimentos divergentes durante
diversos anos. Em 2018 (após o início desse trabalho), aparentemente, o assunto teve um
desfecho no âmbito do CADE, mas que pode vir a ser revisitado no âmbito de novas discussões
propostas pela ABO2O, conforme indicado abaixo.
O compartilhamento de informações consideradas concorrencialmente sensíveis, do
facilitador para o credenciador, foi o principal assunto discutido no Processo Administrativo nº
08012.004089/2009-01, instaurado após representação apresentada pela Abranet. Nesse
procedimento, a associação questionava, entre outras coisas, as exigências apresentadas pela
Redecard aos facilitadores referentes (i) à obrigação de fornecer a lista de estabelecimentos
clientes do facilitador e ao credenciamento desses estabelecimentos diretamente no Sistema
Redecard, (ii) à exigência de liquidação das transações financeiras para os clientes do facilitador
exclusivamente pelo Sistema Redecard, e (iii) ao uso obrigatório da plataforma de check-out da
Redecard (Komerci Secure Code)160, sob pena descredenciamento do facilitador.
Do ponto de vista dos facilitadores, o cumprimento das exigências impostas pela
Redecard permitiria ao credenciador amplo conhecimento dos dados cadastrais e transacionais
dos clientes dos facilitadores e o uso dessas informações para atingir suas estratégias
comerciais, o que não era concorrencialmente aceitável, se considerado que a Redecard atuava
no mesmo mercado relevante.161
160

Especificamente em relação à obrigatoriedade do uso do Komerci, considerando que a solução tinha o efetivo
propósito de aumentar a segurança das transações e diminuir o chargeback, bem como que os dados relativos
ao cartão e seu portador seriam de uso restrito dos respectivos emissores, não ficando disponíveis para a Rede,
a SEAE e a Superintendência-Geral do CADE chegaram a cogitar a existência de motivos legítimos para tal
obrigatoriedade. Porém, como tal obrigatoriedade foi colocada pela Rede apenas aos facilitadores (e não a todos
os estabelecimentos credenciados que apresentavam alto índice de chargeback), esse motivo foi desconsiderado
como principal.
161
Nesse momento, entendo ser importante contextualizar a situação. Naquele momento, os regulamentos dos
principais arranjos de pagamentos eram globais e praticamente não apresentavam qualquer customização para
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Nesse procedimento, não obstante a Redecard ter arguido a necessidade de acesso às
informações dos clientes dos facilitadores para fins de fiscalização das atividades realizadas
para diminuição de chargeback e incremento de segurança (com a identificação de atividades
ilegais e indesejáveis), prevaleceu o valor comercial e concorrencial da lista de seus clientes162
e os efeitos adversos que poderiam decorrer do uso dessas informações pelo credenciador
(mesmo se fosse considerado que credenciadores e subcredenciadores não atuam no mesmo
mercado relevante).163
A conduta da Redecard foi considerada prejudicial à ordem econômica e à livre
concorrência naquela oportunidade, principalmente em razão do seu elevado poder de mercado
e o potencial de criar barreiras de funcionamento aos facilitadores. Considerou-se que o receio
da Redecard (a justificativa para a solicitação de informações) era excessivo, e que poderia
haver meios menos restritivos para atingir os objetivos de segurança pretendidos pelo
credenciador164, além dos subcredenciadores já terem incentivos para controlar a segurança das
transações capturadas junto aos seus clientes.165
Como já mencionado nesse trabalho, a Rede acabou por firmar Termo de Compromisso
de Cessação e ficou impedida de, entre outras coisas, solicitar informações sobre os
estabelecimentos comerciais clientes dos facilitadores. Não houve, entretanto, decisão de
mérito sobre a legitimidade e necessidade do compartilhamento de informações.
o ambiente brasileiro. Embora, tais regulamentos já tivessem previsões sobre a figura do “facilitador”, as
bandeiras não tinham qualquer relação com os facilitadores brasileiros. Na prática, os facilitadores possuíam
relações jurídicas apenas com os credenciadores e essas relações não se diferenciavam em nada de um
estabelecimento comercial normal. Não existiam disposições especificas para os facilitadores (como existe
hoje). E, tal como em relação a qualquer estabelecimento comercial credenciado pela próprio credenciador,
esse era responsável pela fiscalização de todas as atividades do facilitar, incluindo uso da marca do arranjo,
índice de chargeback, realização de atividades consideradas high risk – atividades ilegais ou indesejáveis,
principalmente em se tratando de lojas virtuais.
162
A decisão que negou provimento ao Recurso Voluntário proposto pela Rede em face da Medida Preventiva
adotada pelo CADE, que foi relatada pelo Conselheiro Carlos Emmanuel Joppert Ragazzo, seguindo a
recomendação da Procuradoria-Geral do CADE, apresentou, entre outros argumentos, que: “A lista de clientes
de uma empresa é, por razões óbvias, um ativo comercial extremamente relevante, já que os clientes são a fonte
de renda do agente atuante naquele mercado. [...] Não por outro motivo, a lista de clientes das empresas que
notificam atos de concentração [...] é passível de tratamento confidencial” (fl. 1.181). O voto do Relator ainda
traz como complemento: “A obrigação contratual de acesso a essa lista pode dar à Redecard condições de se
apoderar os clientes dos facilitadores e colocá-la em uma posição concorrencial superior, na medida em que
pode conhecer as estratégias comerciais e nichos de atuação daqueles. Seria impossível reverter tal situação,
caso suspensa a Medida Preventiva, e consumado o acesso”. (Processo Administrativo nº 08012.004089/200901.)
163
Cf. Processo Administrativo nº 08012.004089/2009-01. Parecer da Superintendência Geral, fls. 2.348 dos
autos: “[...] o conhecimento da carteira de clientes dos facilitadores coloca a Redecard em posição concorrencial
superior a esses agentes, na medida em que torna conhecimento de suas estratégias comerciais, nichos
explorados e outros fatores”.
164
Cf. Nota Técnica de 16/07/2009, da Secretaria de Direito Econômico do Departamento de Proteção de Defesa
Econômica do Ministério da Justiça (Processo 08012.004089/2009-01, fls. 529 a 560, itens (i), (ii) e (iii).
165
Os facilitadores eram responsáveis por chargeback perante os seus próprios clientes, não onerando os
credenciadores, além de incorrem em multas e outras penalidades em caso de alto nível de chargeback.
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Em 2015, a Mastercard tentou trazer novamente à análise da autoridade concorrencial a
possibilidade de compartilhamento de informações sobre os clientes dos facilitadores por meio
da Consulta nº 08700.007817/2015-18, solicitando que o CADE se manifestasse sobre a
conformidade e a inexistência de restrições de natureza concorrencial em relação às cláusulas
existentes nos contratos celebrados com a Mastercard e no regulamento do seu arranjo de
pagamento, que tratam do registro daqueles enquadrados como “facilitadores” e do
encaminhamento dos dados dos seus subestabelecimentos nas mensagens de autorização e
compensação das transações de pagamento por eles fechadas, ou seja, as informações que
deviam ser transferidas conjuntamente com a captura e liquidação das transações de
pagamento.166 Ocorre que essa Consulta, em que pese a sua importância instrumental, não foi
conhecida por diversos motivos, principalmente em razão da falta de limitação do seu escopo
(das cláusulas que estavam sujeitas à consulta), da impossibilidade de uma análise hipotética
da matéria (sem a devida instrução dentro do novo contexto regulatório) e do próprio alcance
do instituto da consulta.167
Ainda que não tenha sido apreciada, deve ser destacado que a consulta em questão tenta
sopesar a importância dos efeitos concorrenciais decorrentes do compartilhamento de
informações, face aos riscos gerados pela ausência de compartilhamento. Entre os argumentos
trazidos para fundamentar a necessidade do fornecimento de informações, alegou-se que a falta
de visibilidade sobre os subestabelecimentos atendidos pelos facilitadores trazia exposição do
comércio a serviços ilícitos, a fraudes e ao aumento de chargeback, gerando um custo que
onerava a cadeia toda de pagamento.
Por entender que o assunto não tinha se esgotado, a Visa, em 2017, submeteu nova
Consulta ao CADE, na qual questionava a licitude da inclusão de determinadas cláusulas no
contrato de participação a ser proposto aos facilitadores, as quais se referiam à solicitação de
informações aos subcredenciadores. É importante destacar aqui que a Visa, neste momento,

166

De acordo com a Mastercard, tendo em vista que no âmbito do Processo Administrativo nº 08012.004089/200901, foi celebrado um Termo de Compromisso de Cessação de Conduta, não teria ficado claro se qualquer tipo
de exigência de informação sobre os clientes dos facilitadores constituiria uma infração concorrencial e, por tal
razão, algumas credenciadoras estavam se recusando a cumprir as cláusulas contratuais objeto da consulta.
167
Quando do processamento da representação apresentada pela Abranet (Processo Administrativo nº
08012.004089/2009-01), a Mastercard chegou a manifestar sua empatia à indesejável divulgação de
informações dos clientes dos subcredenciadores às credenciadores, propondo a adoção de uma solução
tecnológica capaz de codificar as informações, de forma a criar “uma espécie de Chinese wall no nível do
adquirente, o que previne (preveniria) que o adquirente saiba (soubesse) o nome do sub-merchant
(estabelecimento) atendido pelo Facilitador” (fls. 2.156 dos autos). Porém, no âmbito da Consulta Pública nº
08700.007817/2015-18, a própria Mastercard abandonou essa alternativa em uma manifestação, datada de
08/10/2015, alegando que a solução tinha sido apresentada de forma hipotética, sem que um estudo de impacto
tivesse sido realizado.

78

reconhecendo a relevância dos subcredenciadores, se antecipa ao regulador e propõe a
celebração desse contrato (à época ainda não obrigatório) para formalizar a participação dos
facilitadores ao arranjo de pagamento.
O CADE, embora tenha reconhecido que se tratava de informações concorrencialmente
sensíveis168 e que havia a possibilidade do uso indevido das informações compartilhadas,
manifestou que não poderia afirmar que este ocorreria. Ademais, o compartilhamento das
informações poderia evitar transações depreciativas para o arranjo de pagamento e reduzir o
chargeback169, bem como estava alinhada ao cumprimento da obrigação prevista no art. 1º, IX,
da Resolução CMN nº 3.694/2009, que obriga a identificação do beneficiário final do
pagamento. Sob esse argumento, o Conselho considerou que a Visa poderia exigir do facilitador
as seguintes informações em relação a cada uma das transações de pagamento: (i) nome do
estabelecimento comercial (nome fantasia) na qual a transação foi realizada, (ii) nome do
próprio facilitador envolvido, (iii) MCC (Código de Categoria do Estabelecimento Comercial
ou Merchant Category Code) e (iv) código de país e cidade do estabelecimento comercial.
Na Consulta formulada pela Visa, não há discussão sobre mercado relevante de atuação
da bandeira e do subcredenciador, embora trate do compartilhamento de informações também
com os credenciadores. Na decisão, assume-se por pressuposto que as informações são
concorrencialmente sensíveis, pois estão relacionadas à carteira de clientes desenvolvida
exclusivamente pelos facilitadores. Porém, conclui-se pela aplicação da eficiência
compensatória: “as eficiências da exigência da informação são maiores do que os riscos à
concorrência, de forma que a conclusão é de que o consumidor tende a ser beneficiado pela
prática”.
Embora a decisão proferida na Consulta da Visa tenha trazido esclarecimentos, alguns
players entenderam que ela não trazia segurança jurídica suficiente para todos. Por esse motivo,
em 2018, logo após a regulamentação da figura do subcredenciador, a Rede apresentou quatro
Consultas ao CADE. Esses procedimentos tinham um viés um pouco diferente, pois o
solicitante era um credenciador, em tese, aquele que seria beneficiado com o compartilhamento
de informações.

168

Cf. item 49, do Voto proferido pelo Conselheiro Relator Alexandre Cordeiro Macedo, na Consulta proposta
pela Visa, Processo Administrativo nº 08700.001020/2014-26: “Tratando-se de informações que, associadas às
transações, revelam dados das carteiras dos facilitadores, devem ser tratadas pelo CADE como
concorrencialmente sensíveis nos termos do art. 53, XI, do Regulamento do CADE”.
169
Isso porque, com a identificação do estabelecimento comercial que efetivamente realizou a transação comercial
que deu origem ao pagamento (e não só a identificação do subcredenciador), seriam maiores as chances de
reconhecimento da transação depreciativa.
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Considerando que a Rede estava sujeita ao regulamento dos principais arranjos de
pagamento e que estes continham cláusulas que franqueavam ao credenciador acesso a
informações concorrencialmente sensíveis dos subcredenciadores, a Consulta pleiteava que o
Conselho indicasse se era legítima a solicitação de tais informações pela Rede a seus
facilitadores.
Nos autos desse procedimento, a Rede esclarece que essas informações não eram
necessárias para o cumprimento de suas atividades como credenciador e, uma vez mais, os
argumentos foram levantados para, de um lado, ressaltar os potenciais prejuízos concorrenciais
gerados pela exposição de informações sensíveis dos facilitadores e a possível ineficiência
desse compartilhamento para atender às necessidades de segurança e diminuição de chargeback
dos arranjos, e de outro lado, defender a necessidade de cumprimento das obrigações de
gerenciamento de riscos, prevenção de fraudes e garantia de higidez financeira dos arranjos,
entre outros pontos.
A decisão dessas Consultas apresentadas pela Rede aborda a diferenciação entre a troca
de informações puras (naked information exchange) e a de informações acessórias, que tem um
racional econômico subjacente e serve para atingir um objetivo econômico legítimo, bem como
a presunção de efeitos anticoncorrenciais conferidos à troca de informações concorrencialmente
sensíveis.
Porém, a decisão utiliza outro racional para apontar potencial lesividade ao
compartilhamento de informações. Nos termos do Voto da Relatora Conselheira Paula
Azevedo, que foi acompanhado pela maioria dos conselheiros, seria presumidamente lícito o
compartilhamento de dados agregados e de histórico de atividades dos dados já autorizados
pelo CADE nos termos da Consulta realizada pela Visa, bem como de dados exigidos por lei
ou regulamentação, desde que a norma “determine como executar a obtenção dos dados e que
a obtenção dos dados concorrencialmente sensíveis de concorrentes não decorra da
interpretação ou ‘autorregulação’ do administrado”.170 Contudo, a amplitude e a diversidade
das informações solicitadas no âmbito dos regulamentos dos arranjos de pagamento apresentam
um potencial lesivo, considerando a relevância econômica e a competividade que pode ser
decorrente da big data gerada. Conforme apontado pela Relatora:

O acúmulo de dados que as credenciadoras e, eventualmente, as bandeiras, receberão
dos facilitadores e dos estabelecimentos comerciais, pode significar aumento de poder
de mercado, aumento de barreiras à entrada, aumento de transparência no mercado e
170

Cf. Item 115 do Voto da Relatora Paula Farani de Azevedo Silveira, datado de 03/10/2018, Consultas n os
08700.004009/2018-41, 08700.004010/2018-76, 08700.004011/2018-11 e 08700.004012/2018-65 da Rede.
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também pode ensejar incentivo para condutas discriminatórias e exclusionárias da
concorrência.171

Com este voto, a momentânea pacificação de entendimento trazida pela decisão da
Consulta da Visa foi abalada pela decisão das Consultas da Rede.
Além disso, como decorrência da decisão tomada nas Consultas apresentadas pela Rede,
foi instaurado o Inquérito Administrativo nº 08700.005986/2018-66, que além de abordar a
problemática da concorrência entre credenciadores e subcredenciadores, como comentado no
item anterior, também teve por objetivo ponderar a necessidade do compartilhamento de
informações, considerando os potenciais efeitos negativos à concorrência e à segurança das
transações e do combate à fraude.
Uma vez mais, a robusta contribuição do Banco Central foi essencial para o
posicionamento do CADE. Em resposta ao Ofício expedido pelo Conselho, o Banco Central
manifestou seu entendimento de que obrigações legais e regulatórias impostas às bandeiras pela
Lei nº 9.613/1998, pelas Circulares do Banco Central nº 3.461/2009 e 3.682/2013 e pela
Resolução do CMN nº 3.694/2009, exigem que a bandeira tenha acesso às informações dos
subcredenciadores e supervisione suas atividades. Caso o monitoramento dessas informações e
a supervisão das atividades dos facilitadores seja delegado ao credenciador, tal como permitido
pela regulamentação, o credenciador também passaria a ter legitimidade para acessar tais
informações. O Banco Central coloca, ainda, que, como responsável financeiro dos
estabelecimentos credenciados pelos subcredenciadores, os credenciadores precisariam ter
acesso às informações desses estabelecimentos e suas transações para liquidação dos valores
devidos em situações de inadimplemento por parte dos subcredenciadores.172
Nesse momento, é importante contextualizar que essa manifestação do Banco Central
ocorreu no mês seguinte à publicação da Circular nº 3.925/2018, que acrescentou os §§ 3º-A e
3º-B, ao art. 4º do Regulamento anexo à Circular nº 3.682/2013, e que considerava a obrigação
do instituidor do arranjo especificar no regulamento as informações que deveriam ser
franqueadas pelo subcredenciador e a restrição no uso dessas informações pelo credenciador,
caso decidisse delegar o monitoramento dos subcredenciadores aos credenciadores.
Em que pese outros posicionamentos e, embora o CADE tenha reconhecido o potencial
dano concorrencial decorrente do compartilhamento de informações sensíveis do

171

Cf. Item 126 do Voto da Relatora Paula Farani de Azevedo Silveira, datado de 03/10/2018, Consultas nos
08700.004009/2018-41, 08700.004010/2018-76, 08700.004011/2018-11 e 08700.004012/2018-65 da Rede.
172
Cf. Ofício 264/2019-BCB/DEBAN, de 17/01/2019, protocolado no Inquérito Administrativo
nº 08700.005986/2018-66.
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subcredenciador com os credenciadores, o Conselho entendeu que elas seriam necessárias para
garantir a segurança das transações. Nesse sentido, em 2018, restou confirmado, no âmbito
concorrencial, que o pedido de informações ou a existência de cláusulas contratuais que
estabeleçam a entrega de informações pelo subcredenciador ao credenciador não é considerado
indício de prática anticompetitiva. O uso inadequado dessas informações pelo credenciador,
entretanto, poderá configurar prática anticompetitiva sujeita à investigação pelo CADE.173
No início de 2020, como sugerido pelo Conselheiro João Paulo de Resende 174, durante
a votação das Consultas propostas pela Rede, essa questão começou a ser melhor esclarecida
pelo regulador, que publicou no dia 23/01/2020 a Circular nº 3.978, indicando expressamente
em seu art. 30175 as informações que, para fins de prevenção à lavagem de dinheiro, devem ser
disponibilizadas em transações de pagamento e, em seu art. 31176 a aplicabilidade dessa
regulamentação aos subcredenciadores. 177
Em meados de 2020, este assunto deu origem a um novo pleito. Conforme oficiado pelo
Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor178 ao Banco Central e ao CADE, a ABO2O
apresentou ofício manifestando
sua preocupação com algumas práticas adotadas pelos instituidores dos arranjos de
pagamento e de credenciadores que supostamente têm dificultado a entrada, o

173

Cf. Decisão proferida pelo Plenário do CADE, no Inquérito Administrativo nº 08700.005986/2018-66, Nota
Técnica nº 77/2019/CGAA2/SGA1/SG/CADE, julgado em 09/10/2018.
174
“O ideal é que essa questão tivesse sido devidamente endereçada pelo regulador setorial, o Banco Central, o
qual inclusive seria o órgão mais apto a definir quais informações é de fato necessário compartilhar para que
se garanta a higidez do sistema e quais podem, ao contrário, trazer algum risco concorrencial. Sabe-se que o
BC tem trabalhado nessa direção, mas de fato ainda não resolveu a questão, que seria a melhor solução.” (item
6 do Voto do Conselheiro João Paulo de Resende, 03/10/2018, Consulta nº 08700.004009/2018-41.
175
§ 3º Para fins do cumprimento do disposto no caput, devem ser incluídas no registro das operações, no mínimo,
as seguintes informações, quando couber: I - nome e número de inscrição no CPF ou no CNPJ do remetente ou
sacado; II - nome e número de inscrição no CPF ou no CNPJ do recebedor ou beneficiário; III - códigos de
identificação, no sistema de liquidação de pagamentos ou de transferência de fundos, das instituições
envolvidas na operação; e IV - números das dependências e das contas envolvidas na operação.
176
Art. 31. Caso as instituições referidas no art. 1º estabeleçam relação de negócio com terceiros não sujeitos a
autorização para funcionar do Banco Central do Brasil, participantes de arranjo de pagamento do qual a
instituição também participe, deve ser estipulado em contrato o acesso da instituição à identificação dos
destinatários finais dos recursos, para fins de prevenção à lavagem de dinheiro e do financiamento do
terrorismo.
177
15. Também foi incorporado, após a consulta pública, comando determinando que, caso a instituição estabeleça
relação de negócio com terceiros não sujeitos a autorização para funcionar deste Banco Central, participantes
de arranjo de pagamento do qual a instituição também participe, deve ser estipulado em contrato o acesso da
instituição à identificação dos destinatários finais dos recursos, para fins de prevenção à lavagem de dinheiro e
ao financiamento do terrorismo. O objetivo desse comando é assegurar que o monitoramento de operações e
situações suspeitas seja efetivo mesmo nos casos em que a instituição estabeleça contratos com intermediários
não regulados, participantes de arranjos de pagamento, a exemplo dos chamados marketplaces, no caso do
boleto de pagamento, e dos subcredenciadores, no caso dos cartões de pagamento.
178
Este departamento faz parte da Secretaria Nacional do Consumidor (SENACON), do Ministério da Justiça e
Segurança Pública.
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desenvolvimento e a permanência de novos agentes econômicos não verticalizados
no setor de meios de pagamento.179

Essas práticas envolveriam novas tentativas de acesso à base de dados e de informações
concorrencialmente sensíveis dos subcredenciadores.
Em específico, a manifestação da ABO2O destacou que alguns subcredenciadores, em
razão de negociações frustradas com a Cielo, receberam correspondência de possível denúncia
do contrato de credenciamento mantido com este credenciador, caso o assunto não fosse
resolvido.
Diante desta manifestação, o SENACON oficiou o Banco Central 180 e o CADE181 para
pedir esclarecimentos e para que adotassem as providências cabíveis para suspender as medidas
indicadas pela Cielo nas suas notificações aos subcredenciadores, bem como notificou a própria
Cielo, pedindo esclarecimentos.182 Até o encerramento deste trabalho, não houve
desdobramento público deste assunto, que, em sendo levado à diante, poderá complementar a
análise de precedentes feita acima.
Esta temática, conforme confirmado durante as entrevistas, continua sendo um dos hot
topics que atingem os subcredenciadores. Por isso, este assunto será analisado no capítulo que
discorre sobre as principais problemáticas desse player.

3.3.3 Integrações verticais
179

Ofício nº 56/2020/CGEMM/DPDC/SENACON/MJ, datado de 09/06/2020, expedido pelo Departamento de
Proteção e Defesa do Consumidor e destinado ao CADE.
180
O Ofício nº 55/2020/CGEMM/DPDC/SENACON/MJ, datado de 10/06/2020 e destinado ao Banco Central,
solicitou os seguintes esclarecimentos: “I - Quais os riscos sistêmicos identificados nos arranjos de pagamentos
existentes, em relação à liquidez e em relação à lavagem de dinheiro? que medidas normativas se destinam à
mitigação desses riscos? II - Quais informações devem ser fornecidas pelos credenciadores e/ou
subcredenciadores para a mitigação desses riscos? III - Quais são os riscos à proteção desses dados durante o
processo de transmissão? IV - Qual (quais) entidade(s) faz a recepção desses dados atualmente? Seria possível
o envio de tais dados diretamente ao Banco Central ou a uma associação intermediária, imparcial e isenta (que
não pertença às bandeiras ou às instituições financeiras), certificada pelo Banco Central?”
181
O Ofício nº 56/2020/CGEMM/DPDC/SENACON/MJ, datado de 09/06/2020 e destinado ao CADE, solicitou
os seguintes esclarecimentos: “I - O Cade já analisou a relação entre IAPs, credenciadores e
subcredenciadores/marketplaces, particularmente no que diz respeito ao papel destes últimos no atendimento
de pequenos estabelecimentos comerciais? II - Qual a análise do Conselho quanto ao escopo dos dados que
poderiam ser solicitados pelos IAPs de modo a evitar práticas lesivas à concorrência? III - Quais as
recomendações do Conselho para mitigar os efeitos negativos (ainda que potenciais) à concorrência neste
mercado, uma vez que são diretamente relacionados ao bem-estar do consumidor?”
182
A Notificação nº 139/2020/CGEMM/DPDC/SENACON, datada de 09/06/2020 e destinada à Cielo, solicitou
os seguintes esclarecimentos: “I - Quais os riscos sistêmicos identificados nos arranjos de pagamentos
existentes, em relação à liquidez e em relação à lavagem de dinheiro? que medidas normativas se destinam à
mitigação desses riscos? II - Quais informações devem ser fornecidas pelos credenciadores e/ou
subcredenciadores para a mitigação desses riscos? III - Quais são os riscos à proteção desses dados durante o
processo de transmissão? IV - Qual (quais) entidade(s) faz a recepção desses dados atualmente? Seria possível
o envio de tais dados diretamente ao Banco Central ou a uma associação intermediária, imparcial e isenta (que
não pertença às bandeiras ou às instituições financeiras), certificada pelo Banco Central?”

83

Em duas oportunidades o CADE analisou situações de integração vertical envolvendo
os facilitadores, nas quais buscou identificar a existência de ferramentas e incentivos
específicos que pudessem incrementar práticas discriminatórias ou dificultar a atuação de
concorrentes.183
Nos momentos em que foram analisados os respectivos atos de concentração, o CADE
entendeu não existir sobreposição horizontal de atividades, mas somente integração vertical das
atividades desenvolvidas pelos credenciadores e subcredenciadores.184
Conforme apurado pelos especialistas de direito concorrencial, as diversas jurisdições
já passaram por movimentos pendulares em relação à sua visão sobre as eventuais eficiências
e reduções de custos de transação trazidos pelas integrações e restrições verticais e os
respectivos efeitos anticompetitivos. Entre as principais preocupações decorrentes de
integrações verticais, destacam-se o fechamento de mercado (market foreclosure) e a elevação
de custos dos rivais, por meio da criação dificuldades (raising rival cost).
Na aquisição de participação pela Cielo na Stelo, em 2014, o CADE entendeu que não
haveria fechamento de nenhum dos dois mercados afetados com a operação: o mercado de
facilitação, check-out e acompanhamento de transações comerciais via Internet e o mercado de
credenciamento e captura de transações eletrônicas. Principalmente em relação ao mercado de
credenciamento, não obstante a Cielo apresentar posição dominante, verificou-se a existência
de concorrentes, também atuantes no mercado virtual (foco dos facilitadores, naquele
momento), que poderiam substituí-la, minimizando eventual dependência existente entre os
facilitadores e a Cielo, que poderia ter incentivos para atuar de forma discriminatória com os
demais facilitadores após a operação de aquisição de participação societária na Stelo.185

183

Cf. (i) Ato de Concentração nº 08012.005786/2011-95, protocolado em 20/05/2011, referente à aquisição, pela
IdeasNet S.A., de 50% do capital social da Ciashop - Soluções para Comércio Eletrônico Ltda. (hospedeira de
sites de lojas virtuais e comercializadora de software de integração com sistema de pagamento eletrônico),
tendo em vista os investimentos detidos pela IdeasNet S.A. na MoIP Pagamentos S.A. (facilitador de
pagamentos); e (ii) Ato de Concentração nº 08700.004504/2014-27, protocolado em 30/05/2014, referente à
aquisição, pela Cielo, de participação no capital social da Stelo S.A., uma subsidiária da Companhia Brasileira
de Soluções e Serviços (CBSS).
184
Esse foi o recorte de mercado escolhido pelo CADE, não obstante os participantes dos autos já mencionassem
em algumas passagens das suas petições/manifestações que a análise dinâmica da evolução do setor já
demonstrava uma mudança nas atividades originais dos credenciadores e dos subcredenciadores, com o
aumento da competitividade entre eles.
185
“[...] há outras opções de empresas com capacidade de efetuar o credenciamento de facilitadoras no país. Assim,
ainda que a Cielo se recusasse a credenciar facilitadoras concorrentes da Stelo, ou o fizesse em condições
discriminatórias, dificilmente o acesso ao credenciamento de cartões seria fechado para as facilitadoras
concorrentes.” (Ato de Concentração nº 08700.004504/2014-27).
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Para analisar os efeitos das integrações verticais ocorridas, deve-se considerar as
mudanças havidas no mercado de meios de pagamento na época, que incluem (i) a partir de
2010, o fim das exclusividades entre as principais bandeiras e credenciadores, permitindo o
surgimento de concorrência entre os credenciadores186, (ii) a partir de 2011187, o início da
diversificação do número de bandeiras, (iii) o desenvolvimento de outras formas de solução
móvel de captura de pagamento, e (iv) em 2013, o marco regulatório que submeteu arranjos à
fiscalização do Banco Central, impedindo discriminação de participantes e estabelecendo a
interoperabilidade dos arranjos.
Anteriormente aos atos de concentração mencionados acima, as condutas verticais já
tinham sido objeto de maior preocupação do CADE (como durante o Processo Administrativo
nº 08012.004089/2009-01), quando os instrumentos de pagamento de determinadas bandeiras
somente eram capturados e processados por credenciadores específicos. Naquele momento,
considerou-se que o baixo grau de substituição entre as bandeiras podia gerar uma dependência
de sortimento por parte dos estabelecimentos comerciais em relação aos respectivos
credenciadores que habilitavam os instrumentos de pagamento dessas bandeiras.
Essa eventual dependência que os estabelecimentos tinham em relação às bandeiras se
estendia aos facilitadores que, para viabilizar seus negócios, dependeriam dos credenciadores a
elas vinculados, na qualidade de fornecedores de insumos essenciais para os facilitadores.
Ocorre que, de acordo com o apurado durante as entrevistas realizadas, nos dias de hoje,
praticamente inexiste uma dependência dos subcredenciadores em relação às credenciadores,
em razão do crescimento da quantidade de credenciadores (aumento da oferta) e da vinculação
dessas a todos os principais arranjos de pagamento (ausência de exclusividade). Os
credenciadores apresentam atualmente um alto nível de substitutibilidade.188
Na opinião de alguns entrevistados, no atual momento, a dependência que existe referese às bandeiras. Para que seus produtos sejam atrativos ao mercado, os subcredenciadores

186

Durante as entrevistas realizadas, foi questionada a atual substitutibilidade entre os credenciadores disponíveis
aos subcredenciadores. Em geral, os subcredenciadores afirmaram que, atualmente, os credenciadores oferecem
todas as principais bandeiras de cartões de crédito e débito e, portanto, apresentam alto nível de
substitutibilidade.
187
Criação da bandeira Elo.
188
Esse trecho refere-se apenas à dependência do subcredenciador em relação ao credenciador como fornecedora
de insumo. Do ponto de vista tecnológico, o subcredenciador sempre dependerá de um credenciador para
integrar-se aos arranjos de pagamento. Mas, sob esse aspecto, os credenciadores são substituíveis entre si.
Conforme apurado durante as entrevistas, os subcredenciadores, em geral, já se encontram integrados a mais
do que um credenciador por questões de contingenciamento operacional e também de natureza comercial. Esta
situação fática, de certa forma, poderia afastar, nos dias de hoje, discussões sobre a aplicabilidade da teoria de
essential facility mencionada no item 3.3.1.
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devem ofertar a possibilidade de aceitar transações de pagamento efetuadas com os
instrumentos de pagamento processados em todos os principais arranjos.
O CADE terá uma nova oportunidade para se manifestar sobre o assunto, em um
processo envolvendo atividades de subcredenciamento, nos autos do Ato de Concentração
instaurado para analisar o Acordo de Associação e Outras Avenças celebrado entre a Linx S.A.,
a STNE Participações S.A. e StoneCo Ltd., uma vez que a Linx Pay Meios de Pagamento Ltda.
(uma empresa do grupo Linx) oferta serviços de subadquirência.189

3.4 ENTENDIMENTOS DO PODER JUDICIÁRIO SOBRE O SUBCREDENCIADOR E
SUAS ATIVIDADES

Conforme disposto no inciso XVIII, do art. 17, do Regulamento anexo à Circular nº
3.682/2013, os regulamentos dos arranjos de pagamento devem conter regras de resolução de
disputas e, de fato, disciplinam mecanismos e estruturas destinadas a processar e resolver os
conflitos que surgem no âmbito dos arranjos. São disponibilizados, aos participantes dos
arranjos, canais para o recebimento de contestações e divergências e procedimentos internos
para o processamento e análise desses pedidos, considerada a gravidade e as especificidades
destes.
Como destacado por um dos entrevistados, esse mecanismo de solução de conflitos (e
a confiança dos participantes em sua eficiência) corresponde a um dos principais ativos
disponibilizados pelos instituidores no âmbito dos arranjos de pagamento. Em outras palavras,
pode-se dizer que o sistema de resolução de conflitos adotado por um arranjo de pagamento
representa parte importante da credibilidade do arranjo juntos aos seus participantes e usuários.
Dada a existência desses mecanismos, a maior parte das contestações e divergências
decorrentes da relação entre participantes e entre estes e o instituidor do arranjo, são
solucionadas no contexto do próprio sistema adotado pelo arranjo de pagamento. Acredito que
essa seja a razão para o reduzido número de casos judiciais relevantes que versem sobre
conflitos entre esses players, principalmente, envolvendo subcredenciadores.
Não obstante a larga utilização desses mecanismos de resolução de conflitos, alguns
temas relacionados ao subcredenciador foram levados para a apreciação do Poder Judiciário
nos últimos anos. A grande parte desses processos discutiram questões relacionadas (i) à
existência de relação de consumo entre os subcredenciadores (e credenciadores) e os

189

Cf. Ato de Concentração nº 08700.003969/2020-17, protocolado em 21/08/2020.
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estabelecimentos comerciais recebedores, (ii) à responsabilidade dos credenciadores pelas
transações de pagamento não liquidadas pelos subcredenciadores a eles integrados e, mais
recentemente, (iii) a titularidade dos valores que estão em trânsito entre credenciador,
subcredenciador e estabelecimento comercial.
Até 2019, pode-se destacar como principais precedentes dessas discussões os processos
relacionados às situações vivenciadas pelos subcredenciadores (i) DirectFácil Administradora
de Cartões EIRELI-ME (DirectFácil), (ii) Bela Viagem Pagamentos Ltda. (Bela) e (iii)
GenComm Financial Services do Brasil Ltda. (GenPay) que, em conjunto com a GenComm
Internet Services do Brasil Ltda., a GenComm Logistics Services do Brasil Ltda. e a holding
NexGenesis Holding Ltda., compõem o Grupo GenComm (anteriormente controlado pelo
Grupo Rakuten) (Grupo GenComm).190 Todos os casos são muito recentes e a maioria dos
processos relacionados a cada um deles ainda está pendente de decisão final transitada em
julgado e, dessa forma, podem sofrer uma reviravolta. Mas, para fins desse estudo, as decisões
proferidas até o primeiro semestre de 2020 foram analisadas, mesmo que não sejam definitivas.
No caso envolvendo a DirectFácil, em meados de 2017, o subcredenciador alegou que
seu credenciador, a Global Payments – Serviços de Pagamentos S.A. (Global Payments), havia
suspendido o repasse de valores, o que impossibilitava a liquidação das transações de
pagamento em aberto com seus clientes. Em meio às discussões pré-contenciosas entre as partes
sobre os repasses em aberto, a DirectFácil propôs ação pedindo que a Global Payments pagasse
os valores devidos diretamente para os estabelecimentos comerciais clientes do
subcredenciador.191 O juiz da causa, em 29/08/2017, entendeu que a DirectFácil não tinha
legitimidade para pedir o pagamento em nome de seus clientes, e que cada estabelecimento
deveria buscar o pagamento do seu próprio crédito, extinguindo a ação sem julgamento de
mérito.
Concomitantemente à discussão desse processo, inúmeras ações foram propostas pelos
estabelecimentos habilitados pela DirectFácil, em face, não só desse subcredenciador, mas
também do credenciador Global Payments, pleiteando a liquidação das transações de
pagamento pendentes. Em geral, os estabelecimentos alegavam a existência de
responsabilidade conjunta entre a DirectFácil e a Global Payments pelo pagamento dos valores
em aberto ou até, em alguns casos, de solidariedade entre eles decorrente da aplicação do
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Em outubro de 2019, a Tog Brazil Holdings Inc. adquiriu do grupo japonês Rakuten a totalidade das quotas da
NexGenesis Holding Ltda. que, por sua vez, é a única sócia das empresas operacionais que pediram recuperação
judicial e, posteriormente, autofalência, incluindo o subcredenciador GenPay.
191
Cf. Processo nº 1078249-46.2017.8.26.0100 da 5ª Vara Cível (Foro Central SP).
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Código de Defesa do Consumidor (CDC). A Global Payments defendeu-se, alegando que não
tinha relação jurídica com os estabelecimentos habilitados pela DirectFácil (portanto, era parte
ilegítima dos processos), assim como a inaplicabilidade do CDC ao serviço contratado.
Explicava, ainda, que todos os valores foram repassados ao subcredenciador até 20/08/2017,
mas que, em razão da notória inadimplência, o credenciador havia passado a realizar depósitos
em juízo dos valores devidos à DirectFácil.
Em 01/09/2017, a Global Payments propôs ação de rescisão contratual, cumulada com
pedido de indenização, em razão do descumprimento de diversas cláusulas do contrato de
credenciamento pelo subcredenciador e da existência de várias reclamações por parte dos
estabelecimentos por ele habilitados referentes à falta de liquidação das transações de
pagamento.192 De acordo com o credenciador, a DirectFácil estava praticando preços abaixo do
seu custo e gerando grande margem negativa para seu negócio, o que impossibilitava o
cumprimento de suas obrigações. Alegando como defesa a exceção do contrato não cumprido
prevista no art. 476 do Código Civil, a Global Payments depositou em juízo o valor que deveria
ser repassado para a DirectFácil, para que essa efetuasse o pagamento aos estabelecimentos
comerciais. Até o início de junho de 2020, esse processo ainda não tinha sido julgado, mas
grande parte dos valores depositados já havia sido levantada por clientes da DirectFácil ou pela
própria Global Payments, como ressarcimento dos valores pagos diretamente aos
estabelecimentos habilitados pela DirectFácil.
Em meados de 2019, houve uma nova situação envolvendo discussões judiciais sobre o
tema. Dessa vez, o subcredenciador era a Bela e o credenciador a Stone Pagamentos S.A.
(Stone), mas as alegações giravam em torno das mesmas problemáticas levantadas no caso da
DirectFácil. De um lado, a Bela alegava a injustificada suspensão dos repasses e das
antecipações por parte da Stone, que impossibilitava o cumprimento das obrigações por ela
assumidas. De outro lado, a Stone alegava a existência de práticas irregulares por parte da Bela
e a ausência de repasses dos valores destinados aos estabelecimentos, que justificaram, no
entendimento da Stone, a suspensão dos repasses para o subcredenciador a partir de 22/05/2019.
Existiam outros credenciadores ligados à Bela, mas como 90% (noventa por cento) do volume
por ela transacionado estavam direcionados à Stone e a suspensão de pagamentos relatada foi
desse credenciador, ela se tornou o principal alvo dos clientes da Bela.193

192
193

Cf. Processo nº 1088168-59.2017.8.26.0100 da 40 ª Vara Cível (Foro Central SP).
Em meio as discussões sobre a regularização dos repasses financeiros ao subcredenciador, o contrato entre
Stone e Bela foi rescindido extrajudicialmente, nos termos da cláusula rescisória expressa existente no contrato.
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O processamento das demandas desse caso, porém, tomou rumo um pouco diferente.
Por parte da Stone, foram adotadas medida criminais para apurar os atos dos dirigentes da
Bela.194 Por parte do subcredenciador, logo após a suspensão da liquidação das obrigações face
aos seus estabelecimentos comerciais, a Bela apresentou pedido de Recuperação Judicial, o
qual foi deferido em 21/06/2019.195 Com tal deferimento, houve a atração da discussão de
diversos créditos para o concurso de credores e também a determinação de que a Stone
depositasse nesses autos os valores devidos à Bela e que estavam retidos.196
Ocorre que essa atração das ações de cobrança não suspendeu o trâmite dos processos
em face da Stone. Nos autos da Recuperação Judicial, o Ministério Público, inclusive,
manifestou seu entendimento sobre a necessidade de publicação de edital esclarecendo aos
credores que a existência da Recuperação Judicial da Bela não impedia o prosseguimento dos
processos em face do credenciador.197 E, no contexto dessas demandas que foram mantidas em
face da Stone, que o Poder Judiciário, novamente, teve a oportunidade de manifestar seu
entendimento sobre a existência de responsabilidade conjunta e/ou solidária entre credenciador
e subcredenciador e a aplicabilidade (ou não) do CDC a esses casos, conforme será abordado
nos itens 3.4.1 e 3.4.2.
O fato de a Bela estar em recuperação judicial levantou um outro ponto muito
interessante: a titularidade dos valores depositados em Juízo pela Stone nos autos da Ação de
Consignação em Pagamento nº 059300-03.2019.8.26.0100. Esses valores referiam-se aos
repasses devidos pelo credenciador à Bela, e desta aos seus estabelecimentos comerciais. Em
setembro de 2019 (antes mesmo da MP 930), a Stone já defendia que esses recursos constituíam
patrimônio segregado, devido aos próprios clientes da Bela, que não deviam se confundir com
o patrimônio do subcredenciador e, portanto, não poderiam ser transferidos à Recuperação

194

Cf. Processo Crime nº 003149-69.2019.8.21.0101 da 2ª Vara Judicial de Gramado, cujas partes são Stone
(autora) e Artur Melo da Silveira (réu), Francisco Miralha da Silveira (réu), Michelle Merlo da Silveira (ré) e
Rochelle Merlo da Silveira (ré), Arquivado em 17/09/2019, de acordo com as últimas movimentações.
195
Cf. Processo nº 5000135-89.2019.8.21.0101 da 1ª Vara Cível (Gramado).
196
A Stone apresentou manifestações contrárias ao deferimento da Recuperação Judicial da Bela, assim como
propôs ação de consignação em pagamento (Processo nº 059300-03.2019.8.26.0100 da 12ª Vara Cível – Foro
Central SP), visando o depósito em consignação dos valores devidos à Bela em autos separados da Recuperação
Judicial. Esse processo apresenta algumas peculiaridades decorrentes do histórico das tratativas havidas entre
as partes envolvendo eventual investimento da Stone na Bela e o compartilhamento de informações sobre as
operações da Bela. Embora essas peculiaridades sejam muito interessantes, não adentrarei na análise destes
detalhes pois ainda se tratam de questões controvertidas e, a princípio, não se aplicariam a maior parte dos
casos envolvendo responsabilidade conjunta entre credenciador e subcredenciador.
197
Cf. Parecer apresentado pelo Ministério Público, Promotoria de Justiça de Gramado, em 09/07/2019, nos autos
da Recuperação Judicial da Bela, Processo nº 5000135-89.2019.8.21.0101, Evento 41.
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Judicial, onde seriam utilizados para pagamento das dívidas da própria operação da Bela, como
tributos e verbas trabalhistas.198
Em 23/01/2020, a Stone reiterou este pedido, por meio de incidente processual
apresentado nos autos da própria Recuperação Judicial da Bela199, insistindo para que os
recursos oriundos da medida consignatória tivessem destinação específica e não pudessem ser
levados para os autos da Recuperação Judicial. A Stone solicitou, ainda, que a Bela fosse
intimada a juntar, no incidente, os e-mails e os dados bancários dos estabelecimentos que eram
destinatários finais dos recursos depositados pela Stone. Essa solicitação foi deferida em
29/01/2020, o que possibilitaria o início do pagamento, diretamente pela Stone, dos valores
devidos aos estabelecimentos comerciais habilitados pela Bela no âmbito do que ficou
conhecido como Projeto Repagar. Conforme alegações da Bela, o pagamento dos
estabelecimentos pelo credenciador decorre de obrigação prevista nos regulamentos dos
próprios arranjos de pagamento e que, por esta razão, a Stone teria sido pressionada pela Visa
e pela Mastercard para solucionar as pendências financeiras perante os estabelecimentos
credenciados pela Bela, conforme demonstram as correspondências da Visa e da Mastercard
acostadas aos autos do incidente.
Mais recentemente, em fevereiro de 2020, houve a apresentação de pedido de
Recuperação Judicial por parte do Grupo GenComm, composto por quatro empresas dedicadas
ao fornecimento de plataformas de comércio eletrônico para grandes e pequenos varejistas,
incluindo serviços de meio de pagamento, logística e suporte técnico. Entre elas, a GenPay
dedicava-se à atividade de subcredenciamento. A Recuperação Judicial foi pleiteada
considerando as possibilidades de saneamento financeiro do Grupo GenComm pelo novo
controlador e foi deferida em 07/02/2020. O Grupo GenComm destacou como principais pontos
do agravamento da sua situação financeira: (i) problemas de chargeback200 com o cliente com
maior faturamento nas suas plataformas, a empresa chinesa revendedora de smartphones
XiaomiBRZ, decorrentes de contestações por situações de fraude ou de desacordo comercial

198

Embargos de Declaração apresentados pela Stone, em 19/09/2019, dos autos da Recuperação Judicial da Bela,
processo nº 5000135-89.2019.8.21.0101, Evento 113.
199
Incidente nº 5000094-88.2020.8.21.0101/RS, em trâmite perante a 1ª Vara Judicial da Comarca de Gramado.
200
Por chargeback entende-se “uma contestação referente a uma compra com cartão. O portador é quem solicita
o chargeback diretamente ao emissor do cartão. Somente o emissor pode, após a análise do fato ocorrido,
proceder com o estorno. Essa contestação poderá resultar no não pagamento do produto ou serviço pelo
portador do cartão ao emissor, ou ainda no estorno do valor do produto ou serviço na fatura do portador. Tal
contestação também poderá resultar no não pagamento do valor do produto ou serviço pelo credenciador ou
facilitador de pagamento ao lojista ou ainda no estorno do valor do produto ou serviço, se tal pagamento já tiver
sido realizado pelo credenciador.” MERCADO de Meios de Pagamentos: guia prático. ABECS, nov. 2019.
Disponível em: https://api.abecs.org.br/wp-content/uploads/2019/11/Cartilha-da-Abecs-sobre-o-Mercado-deMeios-de-Pagamento.pdf. Acesso em: 27 maio 2020.
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(cujos custos foram assumidos pelo Grupo GenComm), e (ii) suspensão de linha de crédito que
possuía com o Banco Itaú S.A. e a constrição de todos os recebíveis provenientes dos arranjos
da Visa e da Hiper, que tinham sido dados a título de garantia pelo subcredenciador.
A princípio, a GenPay estava integrada aos credenciadores Cielo S.A. (Cielo) e
Redecard S.A. (Rede). Com o término da relação contratual com a Cielo no final de janeiro de
2020, a GenPay transferiu todas as suas transações para a Rede e manteve suas atividades.
Entretanto, tão logo a Rede teve conhecimento do pedido de Recuperação Judicial, este
credenciador rescindiu o contrato com a GenPay e passou a reter todos os pagamentos devidos
ao subcredenciador. Entre outros motivos, a recusa dos credenciadores existentes no mercado
em atuar com o subcredenciador do Grupo GenComm inviabilizou as atividades do grupo 201,
que decidiu por pedir a autofalência em 05/04/2020, a qual foi deferida em 13/04/2020.
O bloqueio das contas e dos recebíveis que deveriam ser repassados ao subcredenciador
também foi considerado muito relevante para o agravamento da situação e a inviabilidade da
Recuperação Judicial do Grupo GenComm. Em relação a essa decisão, o Poder Judiciário foi
chamado a se manifestar sobre assunto já levantado no caso da Bela vs. Stone, referente à
titularidade dos valores depositados em juízo pelo credenciador fora do âmbito do concurso de
credores. Seriam esses valores patrimônio segregado, destinados aos clientes do
subcredenciador, ou seriam parte do patrimônio da empresa em dificuldade financeira,
destinado à satisfação de todos os credores do subcredenciador (inclusive seus clientes)?
De acordo com o juiz responsável, a probabilidade do subcredenciador deter valores de
titularidade de seus clientes não podia ser descartada e, portanto, justificava-se a retenção desses
valores e a transferência daqueles bloqueados em outras ações propostas pelos credores contra
o Grupo GenComm para os autos da recuperação, até análise mais profunda do tema.202 Na data

201

Em razão da falta de integração da GenPay com um credenciador, as plataformas do Grupo GenComm passaram
a oferecer apenas a forma de pagamento por boleto bancário, o que não foi comercialmente aceito por seus
clientes, que passaram a pleitear a rescisão dos respectivos contratos com o Grupo GenComm e a migrar para
outras soluções tecnológicas. Esse movimento agravou a situação financeira do Grupo GenComm, que já estava
frágil pelo corte da linha de crédito, tendo em vista que representava a perda da sua principal fonte de
faturamento.
202
Essa decisão foi proferida em 20/02/2020, nas fls. 1447/1451) dos autos da Recuperação Judicial nº 100906328.2020.8.26.0100 do Grupo GenComm. De acordo com a decisão: “As alegações dos credores, por sua
gravidade, não podem ser ignoradas pelo juízo. Sem aprofundar cognição sobre o tipo de negócio jurídico
celebrado entre recuperandas e os credores listados na inicial, o que será feito em momento oportuno e com a
necessária observância do contraditório, não se pode descartar, ao menos nesse momento, a ideia de que as
recuperandas detêm valores de propriedade de terceiros, vale dizer, de recebíveis de clientes que se valeram da
plataforma das devedoras para a realização de vendas em ambiente digital.
Mas não é só: há indícios de que o crédito tomado junto ao Banco Itaú (fls.326/419), garantido por cessão
fiduciária de recebíveis, constituiu propriedade fiduciária em favor do banco credor não somente dos valores
retidos a título de taxa de intermediação devida às recuperandas, mas também dos recebíveis pertencentes às
empresas que, utilizando-se da plataforma digital, comercializaram seus produtos. [...]
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desta decisão, ainda não havia sido publicada a MP 930 (posteriormente convertida em lei pela
Lei nº 14.031/2020), analisada no capítulo 3.1, que obrigou a segregação dos recursos
destinados aos estabelecimentos recebedores e a impossibilidade de arrecadação desses valores
em processos de recuperação judicial e falência dos participantes dos arranjos de pagamento.
Dessa situação também derivaram inúmeros processos propostos pelos clientes do
Grupo GenComm, incluindo pedidos de rescisão contratual e cobrança dos valores devidos e
não repassados, que abordaram a responsabilidade dos credenciadores pelo pagamento das
liquidações em aberto do subcredenciador e a aplicabilidade do CDC para a solução das
disputas havidas junto aos estabelecimentos comerciais habilitados.

3.4.1 (In)existência de relação de consumo

Para além dos processos ligados aos três casos mencionados acima, outras disputas
esparsas também já enfrentaram discussões sobre a aplicabilidade do CDC à relação
estabelecida entre o estabelecimento comercial recebedor e o subcredenciador e/ou
credenciador que o habilitou para recebimento de instrumentos de pagamento.203
Até 2019, pode-se dizer que houve, em determinados momentos ou regiões, tendências
para a caracterização (ou não) da aplicabilidade do CDC. Embora em momento algum esse
tema tenha sido pacificado pelos tribunais, atualmente há o entendimento majoritário de que
não se caracteriza como relação de consumo aquela formada entre o estabelecimento comercial
e aqueles envolvidos na prestação do serviço de pagamento (incluindo o subcredenciador e o
credenciador).
Desse modo, fundado no poder-dever geral de cautela, com vistas à efetividade do processo, reputo necessário
o bloqueio cautelar de todas das contas vinculadas às empresas do grupo empresarial das recuperandas,
evitando-se que os ativos financeiros em seu poder, que podem, em tese, pertencer a terceiros, sejam
consumidos, sem prévia autorização do juízo.
Nessa senda, reputo necessária a adoção de medidas restritivas do patrimônio das recuperandas, evitando-se
dissipação que venha a frustrar eventual futuro concurso de credores. Não se trata de sumária decretação da
quebra das recuperandas, mas de medida meramente acautelatória, decorrente da fundada dúvida existente
sobre a titularidade dos recursos financeiros que estão em seu poder, matéria que reputo decisiva para aferir
viabilidade desse processo de recuperação judicial. Como é cediço, impensável uma recuperação judicial
escorada em ativos financeiros que já são de titularidade dos credores sujeitos.”
203
Duas importantes discussões chegaram a ser analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) antes do início
da regulamentação do mercado sobre esse assunto e tiveram resultados diferentes. Em 23/06/2004, a Segunda
Seção julgou o Conflito de Competência nº 2003/0227418-6 e, por maioria, decidiu que estabelecimento
comercial dedicado ao comércio de medicamentos era consumidor dos serviços de pagamento por meio de
cartão de crédito e que se aplicava o CDC a essa relação. Em 10/11/2004, novamente por maioria, houve o
julgamento do Recurso Especial nº 541867/BA, no qual se discutiu a aplicabilidade do CDC na relação
existente entre a American Express e o estabelecimento comercial. Por maioria de 5 votos contra 4, o STJ
decidiu pela inaplicabilidade do CDC, pois a relação existente entre as partes era de consumo intermediário,
uma vez que a contratação dos serviços destinava-se à implementação da própria atividade comercial do
estabelecimento, que não estava protegido pelo CDC.
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Nos casos envolvendo subcredenciadores e credenciadores, as decisões que entenderam
pela caracterização de relação de consumo e pela responsabilidade solidária dessas entidades
pelo cumprimento das obrigações assumidas frente ao estabelecimento comercial, em geral,
adotaram a teoria maximalista (ou objetiva)204 ou a teoria finalista mitigada205. A partir dessas
teorias, o estabelecimento era considerado destinatário dos serviços ou, ainda que não fosse o
destinatário final dos serviços, era considerado vulnerável e hipossuficiente a ponto de
demandar a proteção do CDC. Os serviços contratados da indústria de meios de pagamento não
se transformavam ou se incorporavam ao serviço ou produto final comercializado pelo
estabelecimento comercial a seus próprios clientes. E, nesse sentido, o serviço de pagamento
era considerado um serviço usufruído pelo próprio estabelecimento. 206
Uma vez reconhecida a relação de consumo, todos aqueles envolvidos na prestação dos
serviços de pagamento eram considerados integrantes da cadeia de fornecedores e
solidariamente responsáveis pelo cumprimento das obrigações junto ao estabelecimento.
“Para a corrente maximalista (ou objetiva), com base no conceito jurídico de consumidor, o CDC é visto de
uma maneira bem mais ampla, abrangendo maior número de relações, pelas quais as normas inseridas nesse
diploma devem regular a sociedade de consumo como um todo. Para a teoria maximalista, o destinatário final
seria somente o destinatário fático, pouco importando a destinação econômica que lhe deva sofrer o bem. [...]
Assim, para os maximalistas, a definição de consumidor é puramente objetiva, não importando a finalidade da
aquisição ou do uso do produto ou serviço, podendo até mesmo haver intenção de lucro”. GARCIA, Leonardo
de Medeiros. Direito do Consumidor: Código Comentado e Jurisprudência. 7. ed. Rio de Janeiro: Impetus,
2011. p. 14-15.
205
“Por sua vez, a teoria finalista restringia a concepção de destinatário final a quem empregasse o produto
adquirido ou contratasse serviço sem finalidade econômica. A polêmica tornava-se mais crítica em razão da
expressa alusão, no art. 2º, caput, do CDC, de pessoa jurídica. Para os maximalistas, a expressão legitimava
uma interpretação inclusiva das empresas como potenciais consumidores. A teoria finalista contra-argumentava
afirmando que nem todas as pessoas jurídicas são empresárias e mesmo estas poderiam ser consideradas
consumidores quando a aquisição do produto não caracterizasse insumo produtivo”. PASQUALOTTO,
Adalberto. O destinatário final e o consumidor intermediário. Revista de Direito do Consumidor, São Paulo,
a. 19, n. 74, p. 7-42, abr.-jun. 2010.
206
Os seguintes acórdãos são exemplos de decisões que reconheceram a aplicação do CDC às relações dos
prestadores de serviços de pagamento e os estabelecimentos comerciais habilitados transacionar: Apelação nº
1000955-79.2014.8.26.0533, TJSP, Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira, j. 13/06/2016, Apelação nº 919308143.2009.8.26.0000, TJSP, Rel. Des. Maria Lúcia Pizzotti, j. 05/11/2012, Apelação nº 100342294.2017.8.26.0575, TJSP, Rel. Des. Hélio Nogueira, j. 04/09/2018, Apelação nº 1.0034.16.003771-8/001,
TJSP, Rel. Des. Marco Aurelio Ferenzini, j. 18/112019, Processo nº 1042047-63.2018.8.26.0576, TJSP, Juiz
de Direito Dr. Lincoln Augusto Casconi, j. 23/04/2019, Agravo de Instrumento n° 990.10.290665-5, TJSP, Rel.
Des. Maurício Ferreira Leite, j. 28/07/2010, Agravo de Instrumento n° 0036782-89.2012.8.26.0000, TJSP, Rel.
Des. Gil Coelho, j. 10/05/2012, Agravo de Instrumento n° 0099317- 54.2012.8.26.0000, TJSP, Rel. Des. Kioitsi
Chicuta, j. 12/07/2012, Agravo de Instrumento n° 0157266- 70.2011.8.26.0000, TJSP, Rel. Des. Maurício
Ferreira Leite, j. 05/10/2011, Agravo de Instrumento n° 0273764-55.2011.8.26.0000, TJSP, Rel. Des. Fernando
Sastre Redondo, j. 15/02/2012, Agravo de Instrumento n° 0544767-23.2010.8.26.0000, TJSP, Rel. Des. Carlos
Russo, j. 11/05/2011, Agravo de Instrumento n° 2044188-93.2013.8.26.0000, TJSP, Rel. Des. Heraldo de
Oliveira, j. 28/01/2014. Especificamente em relação à solidariedade entre credenciador e subcredenciador
decorrente da caracterização da relação de consumo, cite-se: Apelação nº 0113854-46.2012.8.26.0100, TJSP,
Rel. Des. Eduardo Siqueira, j. 02/07/2014, Apelação nº 0205112-11.2010.8.26.0100, TJSP, Rel. Des. Sérgio
Shimura, j. 30/10/2013, Apelação nº 1065028-51.2017.8.26.0114, TJSP, Rel. Des. José Wagner de Oliveira
Melatto Peixoto, j. 28/11/2018, Agravo de Instrumento nº 2201653-29.2017.8.26.0000, Rel. Des. J. B. Franco
de Godoi, j. 27/02/2018, Processo nº 1003135-48.2017.8.26.0441, TJSP, Juíza de Direito Dra. Christiene
Avelar Barros Cobra Lopes, j. 26/01/2018.
204
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Esse foi o entendimento tido nas seguintes decisões envolvendo players do setor e os
estabelecimentos comerciais credenciados:
[...], as disposições relativas à responsabilidade objetiva, solidária e inversão do
ônus da prova aplicam-se ao caso.
Assim, a excludente arguida pela agravante não prospera, pois integra a cadeia de
fornecimento do serviço, como responsável pela liberação dos pagamentos à
empresa Direct Fácil, que fazia o repasse direto às empresas, conforme já reconheceu
este E. Tribunal.207 (grifo nosso).
Julgo antecipadamente, por serem desnecessárias outras provas.
Inicialmente, de aplicar-se à presente o Código de Defesa do Consumidor, pois a
autora adquiriu os serviços da ré, na qualidade de sua destinatária final e, por
isso, caracteriza-se como parte vulnerável, na relação entre as partes.
Desse modo, por tratar-se de consumo a relação entre as partes e ante verossimilhança
das alegações da autora, também aplicável à presente a inversão do ônus da prova,
nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e, por isso,
era ônus da ré provar a licitude da sua conduta, o que não fez.208 (grifo nosso).

Por outro lado, as decisões que afastam a aplicação do CDC à relação contratual
acordada entre estabelecimento comercial e o subcredenciador e/ou credenciador entendem que
o estabelecimento não é destinatário final e, portanto, consumidor dos serviços de pagamento.
Isto porque os serviços são utilizados com o intuito de fomentar, facilitar ou incrementar a
atividade comercial do estabelecimento e não representam uma necessidade própria deste.209

207

Cf. Agravo de Instrumento nº 2201653-29.2017.8.26.0000, TJSP, Rel. J. B. Franco de Godoi, julgado em
27/02/2018.
208
Cf. Processo nº 1042047-63.2018.8.26.0576, 5ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto, Juiz Lincoln
Augusto Casconi, julgado em 23/04/2019.
209
Nesse sentido, destaquem-se: Apelação nº 0000412-96.2014.8.26.0144, TJSP, Rel. Des. Simões de Vergueiro,
j. 24/05/2016, Apelação nº 0025775-62.2010.8.26.0003, TJSP, Rel. Des. Álvaro Torres Júnior, j. 12/05/2014,
Apelação nº 0030445-70.2009.8.26.0071, TJSP, Rel. Des. William Marinho, j. 27/11/2013, Apelação nº
0094800-45.2008.26.0000, TJSP, Rel. Des. Cauduro Padin, j. 30/03/2011, Apelação nº 010312274.2010.8.26.0100, TJSP, Rel. Des. Luiz Eurico, j. 03/12/2012, Apelação nº 0142820-19.2012.8.26.0100,
TJSP, Rel. Des. Maia da Rocha, j. 21/10/2013, Apelação nº 0191145-93.2010.8.26.0100, TJSP, Rel. Des.
Spencer Almeida Ferreira, j. 24/10/2012, Apelação nº 0202965-46.2009.8.26.0100, TJSP, Rel. Des. Andrade
Marques, j. 31/01/2013, Apelação nº 1008845-09.2014.8.26.0068, TJSP, Rel. Des. Carlos Abrão, j. 11/04/2016,
Apelação nº 9125337-31.2009.8.26.0000, TJSP, Rel. Des. Hamid Bdine, j. 20/08/2013, Apelação Cível nº
0308328-78.2016.8.24.0020, TJSC, Rel. Des. Cláudio Barreto Dutra, j. 08/11/2019, Apelação nº 109297967.2014.8.26.0100, TJSP, Rel. Des. Caio Marcelo Mendes de Oliveira, j. 17/10/2019, AREsp n. 557.718 – SP
(2014/0191124-7), STJ, Ministro Rel. Raul Araújo, j. 24/05/2016, Confilto de Competência 41.056 - SP
(2003/0227418-6), STJ, Rel. para Acórdão Ministra. Nancy Andrighi, j. 23/06/2004, Processo nº 100968692.2019.8.26.0564, TJSP, Juiz de Direito Dr. Carlos Gustavo Visconti, j. 05/08/2019, Agravo de Instrumento
n° 1.254.903-2, TJPR, Rel. Des.ᵃ Ivanise Maria Tratz Martins, j. 11/05/2016, Agravo de Instrumento n°
990.10.138429-9, TJSP, Rel. Des. Carlos Nunes, j. 14/06/2010, Agravo de Instrumento n° 004280585.2011.8.26.0000, TJSP, Rel. Des. Maury Bottesini, j. 03/08/2011, Agravo de Instrumento n° 008528947.2013.8.26.0000, TJSP, Rel. Des. Vicentini Barroso, j. 30/07/2013, Agravo de Instrumento n° 014522248.2013.8.26.0000, TJSP, Rel. Des. Vicentini Barroso, j. 03/12/2013, Agravo de Instrumento n° 015535671.2012.8.26.0000, TJSP, Rel. Des. Walter Fonseca, j. 27/09/2012, Agravo de Instrumento n° 018348234.2012.8.26.0000, TJSP, Rel. Des. Correia Lima, j. 27/05/2013, Agravo de Instrumento n° 019300570.2012.8.26.0000, TJSP, Rel. Des. Artur Marques, j. 12/11/2012, Agravo de Instrumento n° 990.10.3326920, TJSP, Rel. Des. Vieira de Moraes, j. 16/12/2010, Agravo de Instrumento n° 2018047-37.2013.8.26.0000,
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De acordo com essas decisões e com a adoção da teoria finalista consagrada pelos
Tribunais Superiores, com as quais concordo, a contratação dos serviços de pagamento é
realizada para melhor atender a clientela do estabelecimento, servindo como insumo para o
desenvolvimento e a expansão das suas atividades comerciais. Por essa razão, o
estabelecimento não constitui o destinatário de fato e nem econômico dos serviços, sendo
inaplicável a proteção prevista no CDC.210 Nesse sentido, destaque-se:
Contudo, respeitado o entendimento esposado, em relação à corré Cielo a ação
comportava extinção, sem julgamento de mérito, por ilegitimidade passiva ad
causam.
A uma, porque a própria autora reconhece inexistir relação contratual com a Cielo. A
duas porque, como foi corretamente observado, são inaplicáveis as regras do Código
de Defesa do Consumidor à situação em discussão, uma vez que os serviços foram
contratados para fomentar as atividades da autora (concedendo opção de
pagamento via cartão de débito ou crédito), não figurando, portanto, como
destinatária final.
Como sabido, a solidariedade não se presume, decorre de lei ou de contrato.
Além disso, não há prova de que a ISS Brasil atuasse como empresa parceira da Cielo
[...]211 (grifo nosso).
Diga-se, agora pontofinalizando [sic] os aspectos recolocados em debate pela
inconformada, que não se registrou nos autos relação tida como de consumo,
notadamente porque não demonstrada a presença da figura do consumidor, no caso,
consumidora, haja vista que a maquineta de cartão foi adquirida pela
inconformada para utilização em seu estabelecimento empresarial, de modo a
melhor atender aos seus clientes, circunstância esta que impede que a rediscussão
da questão como colocada nos autos, se dê com base nas disposições contidas no
Código de Defesa do Consumidor, tal como sustentado pela recorrente.212 (grifo
nosso).

Essas decisões afastam, ainda, a aplicação da teoria finalista mitigada à contratação
entre o estabelecimento e os prestadores de serviço de pagamento. Nos termos de tal teoria, o
CDC deve ser utilizado nos casos em que houver hipossuficiência ou vulnerabilidade do
contratante, ainda que ele não seja o destinatário final do produto ou serviço.
Para as decisões que afastam a aplicação do CDC, os estabelecimentos representam
empreendedores com ciência dos métodos de pagamento disponíveis no mercado e da grande

TJSP, Rel. Des.ᵃ Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, j. 26/11/2013, REsp nº 541.867 - BA
(2003/0066879-3), STJ, Relator para Acórdão Ministro Barros Monteiro – j. 10/11/2004.
210
Algumas decisões, reconhecendo a diferença entre as instituições de pagamento e as instituições financeiras,
afastam a aplicação da Súmula 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras.” BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Súmula nº 297. Brasília, DF: Superior Tribunal de Justiça
[2004]. Disponível em: http://www.stj.jus.br/docs_internet/SumulasSTJ.pdf. Acesso em: 16 jun. 2020.
211
Cf. Apelação Cível nº 1092979-67.2014.8.26.0100, TJSF, 32ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Caio
Marcelo Mendes de Oliveira, julgado em 17/10/2019.
212
Cf. Apelação nº 0000412-96.2014.8.26.0144, TJSP, Rel. Des. Simões de Vergueiro, julgado em 24/05/2016.
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concorrência existente entre os prestadores desses serviços.213 Independentemente da
profundidade do conhecimento técnico desses estabelecimentos, as circunstâncias de mercado
os tornam empoderados da decisão de contratar este ou aquele prestador de serviço, o que tende
a afastar situações de hipossuficiência e vulnerabilidade.214
Merece destaque um dos processos relacionados ao caso da DirectFácil no qual, embora
haja o reconhecimento da responsabilidade de ambos: o subcredenciador e o credenciador, o
Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a decisão de primeira instância para afastar a
aplicação do CDC.
Em que pese entendimento contrário do juízo “a quo”, inaplicável as normas do CDC
ao caso dos autos. A relação jurídico-contratual entre o autor e a correquerida
DirectFácil, diante da teoria finalista, não é de consumo a incidir o CDC (Lei
8.078/90), porque destinada ao desiderato societário, qual seja, consecução dos fins
societários para se atingir lucro operacional, aquela não elidida frente a qualquer
resquício de prática abusiva, haja vista ser forma de implementar pagamento de
produtos e serviços comercializados, servindo de fomento da própria atividade
empresarial.215 (grifo nosso).

Nesta decisão, o Tribunal considerou que a contratação dos serviços de pagamento pelo
estabelecimento comercial é realizada para fomentar a atividade empresarial do contratante,
mas não representa uma necessidade do próprio estabelecimento. Dessa forma, o
estabelecimento não se caracteriza como consumidor dos serviços de pagamento prestados pelo
subcredenciador e/ou credenciador.

3.4.2 Responsabilidade do credenciador pelas atividades do subcredenciador

Em alguns casos em que, preliminarmente, foram afastadas a aplicabilidade do CDC e
a solidariedade entre o subcredenciador e o credenciador, este último não foi considerado
responsável pelo pagamento dos valores pendentes de repasse ao estabelecimento comercial,

“Nenhuma relação de consumo preside a contratação ou de hipossuficiência técnica, isto porque trata-se de
empresa de pequeno porte cujo faturamento previsto em lei é de molde a capacitá-la à compreensão de
discernimento sobre a operação”. (Apelação nº 1008845-09.2014.8.26.0068, TJSP, Rel. Des. Carlos Abrão,
julgado em 11/04/2016).
214
Como mencionado pela Min. Nancy Andrighi, no Recurso Especial nº 476.428-SC: “[...] não se pode olvidar
que a vulnerabilidade não se define tão-somente pela capacidade econômica, nível de informação/cultura ou
valor do contrato em exame. Todos esses elementos podem estar presentes e o comprador ainda ser vulnerável
pela dependência do produto; pela natureza adesiva do contrato imposto; pelo monopólio da produção do bem
ou sua qualidade insuperável; pela extremada necessidade do bem ou serviço; pelas exigências da modernidade
atinentes à atividade, dentre outros fatores”. Assim, exatamente por não haver dependência dos serviços de
pagamento, não haver monopólio na prestação destes serviços e haver ampla concorrência entre os prestadores,
que não se verifica a vulnerabilidade dos estabelecimentos comerciais.
215
Cf. TJSP, Apelação nº 1065028-51.2017.8.26.0114, 15ª Câmara de Direito Privado, julgado em 28/11/2018.
213
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principalmente em razão da inexistência de relação contratual com esse destinatário
recebedor.216
Havendo a ausência de vínculo entre o credenciador e estabelecimento habilitado pelo
subcredenciador, alega-se que aquele não poderia ser responsável por ato de terceiro (no caso,
o subcredenciador), principalmente se cumpriu suas obrigações de repasse dos valores
necessários à liquidação das transações de pagamento junto aos estabelecimentos.
Ocorre que, na maior parte das decisões recentes, mesmo quando a aplicação do CDC
é afastada, o Poder Judiciário tem reconhecido a responsabilidade conjunta entre
subcredenciador e credenciador pelo pagamento dos valores devidos aos estabelecimentos
comerciais credenciados.
Essas decisões estão fundamentadas, na sua maior parte, na natureza de parceria da
relação entre o subcredenciador e o credenciador. Como abordado pelas decisões, há uma
atuação conjunta dessas entidades, para que seja possível a exploração mais eficiente dos
serviços de pagamento. A atuação do subcredenciador só é possível a partir da atividade do
credenciador, ao passo que a atuação daquele fomenta a atividade deste. Assim, em situações
regulares, ambos se dedicam a um fim comum e se beneficiam da atuação um do outro.
Alguns julgados também destacam a responsabilidade do credenciador, decorrente da
sua culpa in elegendo. Isto porque, como a atividade do subcredenciador depende da
contratação realizada com o credenciador, considera-se que este último seria responsável pela
escolha dos subcredenciadores com quais decide se integrar.
O recorrente (credenciador) foi quem escolheu o corréu (subcredenciador) como
parceira para representá-la perante o mercado, angariar negócios e maximizar
seus lucros. Se escolheu mal a sua acreditada, responde em razão da culpa in
elegendo. Não se pode dissociar a atividade e seus serviços prestados por ambas, já
que, ao contrário do afirmado, prestava serviços por meio do seu sistema de
pagamentos. Sua responsabilidade fundamental é fazer chegar aos usuários os
valores de pagamento a que tem direito, não dizendo respeito a eles os motivos
pelos quais o dinheiro não lhes foi repassado. A princípio, deve garantir os
pagamentos e se haver com quem afirma que reteve indevidamente os valores. Em
última análise, a agravante procura transferir para os usuários dos seus serviços a
responsabilidade pelo risco do negócio que explora lucrativamente, o que não pode
prevalecer.217 (grifo nosso).

216

Nesse sentido, pode-se destacar as decisões proferidas na Apelação Cível nº 1092979-67.2014.8.26.0100, TJSP,
julgado em 17/10/2019; Agravo de Instrumento n° 1.254.903-2, TJPR, Rel. Des.ᵃ Ivanise Maria Tratz Martins,
j. 11/05/2016.
217
Cf. Agravo de Instrumento nº 2221516-68.2017.8.26.0000, 15ª Câmara de Direito Privado, TJSP, julgado em
06/03/2018.
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Com fundamento em qualquer das alegações acima, uma vez caracterizada a
corresponsabilidade do credenciador pela liquidação das transações de pagamento dos
estabelecimentos comerciais habilitados, os Tribunais têm condenado, tanto o subcredenciador,
como o credenciador, ao pagamento dos valores devidos ao recebedor, ainda que haja
divergências comerciais entre eles. Nesse sentido, destaque-se:218
Agravo de instrumento – Ação ordinária de obrigação de fazer – Tutela provisória de
urgência concedida para que as rés promovam o depósito judicial dos valores vencidos
e vincendos, bem como os que vencerem durante o curso do processo – Cabimento –
Presença dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC – Empresas requeridas
que atuam em cadeia, sendo a DirectFácil a intermediadora de informações,
enquanto que a Global Payments, assim como o Banco de Brasília, exercem papéis
de adquirentes e credenciadores do fluxo de dinheiro e informações das operações –
Em razão de divergências comerciais entre a empresa Global Payments e a
correquerida Direct Fácil houve interrupção do fornecimento dos repasses em cadeia,
atingindo, por conseguinte, os estabelecimentos autores – Ocorre que eventual
desacordo de ambas as empresas não pode influenciar o contrato que foi
celebrado com as autoras, o qual não foi adimplido, sob pena de acarretar
prejuízos à continuidade de sua atividade empresarial – Decisão mantida –
Recurso desprovido.219 (grifo nosso).
Agravo de Instrumento – Retenção de haveres inerente a pagamentos por cartão
administrados pelas recorridas que atuam em parceria – Desavenças entre elas não
podem ser impostas aos clientes e tampouco o prejuízo decorrente –
Legitimidade de ambas para responder pela higidez do sistema que exploram
lucrativamente – Decisão reformada – Agravo de instrumento provido para que as
rés sejam intimadas a depositar em garantia nestes autos o valor em aberto das vendas
das recorrentes no prazo de dez dias sob pena de não o fazendo, proceder-se
prontamente à apreensão do dinheiro mediante uso do sistema Bacenjud, com
preferência de expropriação dos recursos daquela empresa que os reteve em havendo
opção220. (grifo nosso).

Na maior parte dos casos relacionados à DirectFácil, à Bela ou ao Grupo GenComm
nos quais foi reconhecida a responsabilidade conjunta do credenciador e do subcredenciador e
até concedida tutela antecipada obrigando o pagamento ao estabelecimento 221, as situações

218

Além dos casos transcritos abaixo, os seguintes julgados adotam posicionamento semelhante: Apelação nº
0004013-11.2011.8.26.0405, TJSP, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, j. 29/03/2012, Apelação nº 012273177.2009.8.26.0100, TJSP, Rel. Des. Alexandre Bucci, j. 04/06/2013, Apelação nº 2013.038969-0, TJSC, Des.
Rel. Saul Steil, 06/08/2013, Agravo de Instrumento nº 2021122-11.2018.8.26.0000, TJSP, Rel. Des. Mendes
Pereira, j. 19/06/2018, Agravo de Instrumento nº 2223532-92.2017.8.26.0000, TJSP, Rel. Des. Sergio Gomes,
j. 20/02/2018, Agravo de Instrumento nº 5001333-28.2019.8.21.7000, TJRS, Rel. Des. Aymoré Roque Pottes
de Mello, j. 10/09/2019, Processo nº 0308328-78.2016.8.24.0020, TJSC, Rel. Des. Claudio Barreto Dutra, j.
08/11/2019.
219
Cf. Agravo de Instrumento nº 2210878-73.2017.8.26.0000; TJSP, Rel. Des. Sergio Gomes, julgado em
06/02/2018.
220
Cf. Agravo de Instrumento nº 20211122-11.2018.8.26.0000, 15ª Câmara de Direito Privado, TJSP, j.
19/06/2018.
221
Geralmente, as ordens de pagamento emanadas pelo Poder Judiciário determinavam o pagamento dos valores
em atraso, devidamente corrigidos e acrescidos de multa de mora. Em alguns casos, o juiz ainda estabelecia a
pena de bloqueio do valor correspondente via Bacenjud.
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analisadas tinham as seguintes características comuns: (i) os valores devidos ao
estabelecimento tinham sido pagos pelos emissores aos credenciadores (não se tratava de
situação de chargeback), (ii) não havia inadimplemento por parte do estabelecimento comercial
que pudesse dar causa a suspensão de repasses e (iii) o valor devido ao estabelecimento
recebedor era incontroverso.
Nessas situações, nas quais a razão da suspensão dos repasses refere-se a uma questão
meramente interna, entre credenciador e subcredenciador, em boa parte dos casos os Tribunais
reconheceram que o estabelecimento comercial não pode ser prejudicado por isso e deve
receber, por quem quer que seja, o valor pago pelo emissor. Mesmo nas situações em que o
credenciador já repassou os valores para o subcredenciador ou depositou em juízo, na maior
parte das vezes, a sua responsabilidade não é afastada enquanto o estabelecimento final
recebedor não é pago.

3.4.3 Titularidade dos recursos financeiros durante o fluxo de pagamento

Na prática, uma vez que o emissor tenha repassado os valores destinados aos
estabelecimentos (e ressalvadas as hipóteses em que o próprio estabelecimento dê causa à
suspensão de repasses), duas situações podem ser visualizadas nas quais esses recursos não
atingem seu destino final: (i) o inadimplemento por parte do credenciador em relação ao repasse
desses recursos ao subcredenciador e (ii) o inadimplemento por parte do subcredenciador em
relação ao repasse dos recursos ao estabelecimento comercial recebedor.
Até a publicação da MP 930, seja em uma ou em outra situação, durante o fluxo de
pagamento, os recursos destinados ao estabelecimento eram mantidos pelo credenciador e/ou
subcredenciador juntamente com os seus próprios (ainda que segregados gerencialmente).
Assim, os recursos destinados ao estabelecimento ficavam expostos às obrigações e dívidas do
credenciador e/ou subcredenciador.
Não havia legislação que obrigasse a segregação desses recursos e a impossibilidade de
eles serem constritos ou arrecadados para cumprimento das obrigações próprias dos
participantes do arranjo de pagamento.
Com a conversão da MP 930 em lei, conferiu-se maior segurança aos usuários dos
arranjos de pagamento, buscando evitar questionamentos como aqueles que surgiram nos autos
da Recuperação Judicial da Bela e da Falência do Grupo GenComm, em relação à titularidade
dos valores retidos ou depositados em juízo pelos credenciadores.
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Como mencionado anteriormente, os efeitos das alterações trazidas pela MP 930 e pela
Lei nº 14.031/2020 ainda precisarão ser testados na prática. A forma de utilização dos recursos
retidos ou depositados em Juízo pelos credenciadores na Recuperação Judicial da Bela e da
Falência do Grupo GenComm e a eventual possibilidade de o credenciador pagar diretamente
os estabelecimentos comerciais recebedores representam importantes precedentes sobre a nova
estrutura trazida pela MP 930.

3.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE O REGIME JURÍDICO APLICÁVEL AO
SUBCREDENCIADOR

A partir das análises realizadas nos tópicos anteriores, é possível desenvolver um
entendimento sobre o subcredenciador que extrapola a definição regulatória prevista no inciso
VIII, do art. 2º, do Regulamento anexo à Circular nº 3.682/2013, e que abrange outras
características desse operador e das relações mantidas por ele com as demais entidades
envolvidas na prestação de serviços de pagamento.
O subcredenciador apresenta-se como um participante dos arranjos de pagamento, cuja
atividade não está sujeita à autorização prévia ou à supervisão do Banco Central. Tal como o
credenciador, o subcredenciador habilita usuários recebedores para aceitar instrumentos de
pagamento. Porém, diversamente do credenciador, ele não participa do processo de liquidação
das transações de pagamento como credor direto dos emissores dos instrumentos, por não
possuir integração sistêmica com os arranjos de pagamento. A participação do subcredenciador
na liquidação da transação ocorre a partir da sua integração com o credenciador, na qualidade
de credor deste e de devedor dos estabelecimentos comerciais destinatários finais dos recursos.
A simplicidade técnico-operacional da integração do subcredenciador a um ou mais
credenciadores é uma premissa comum aos mais diferenciados modelos de negócio adotados
por esse player.
Além da integração com o credenciador, atualmente, a atividade do subcredenciador
também pressupõe sua integração com a CIP, pois os pagamentos realizados, para e por ele,
devem ser liquidados de forma centralizada, no âmbito da CIP. A única exceção a essa regra
refere-se à possibilidade do subcredenciador realizar os pagamentos devidos aos
estabelecimentos comerciais destinatários fora da liquidação centralizada, enquanto o montante
total de suas transações não atingir R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) por ano.222

222

Cf. Art. 26, §5º, do Regulamento anexo à Circular no. 3.682/2013.
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A atividade do subcredenciador gera recebíveis dentro do arranjo de pagamento, os
quais serão sujeitos a registro e podem ser utilizados pelos estabelecimentos comerciais em
operações de crédito, desconto e antecipação, tal como os recebíveis gerados face ao
credenciador.
A titularidade desses recebíveis e dos recursos a ele correspondentes durante o fluxo de
pagamento gerou discussões judiciais e pagamentos em consignação que serão afetados pela
conversão em lei do regramento inicialmente proposto pela MP 930, que trouxe a
obrigatoriedade da segregação patrimonial dos recursos recebidos para a liquidação das
transações de pagamento, a proibição de contrição ou arrecadação desses recursos ou recebíveis
e a possibilidade de liquidação das transações de pagamento face ao próximo agente da cadeia.
Para a implementação de suas atividades, o subcredenciador estabelece dois vínculos
contratuais, ambos de natureza privada, um com o instituidor do arranjo de pagamento e outro
com o credenciador, por meio da celebração do contrato de participação e do contrato de
credenciamento, respectivamente. Para além dessas vinculações contratuais, o subcredenciador
também adere e se subordina ao regulamento do arranjo de pagamento.
Esses

instrumentos

contratuais

estabelecem

uma

série

de

obrigações

e

responsabilidades do subcredenciador, tanto para com o instituidor do arranjo, como para com
o credenciador, incluindo, entre outras, a adoção de medidas preventivas e de controle, visando
à redução de riscos sistêmicos de natureza operacional, financeira e de lavagem de dinheiro e
financiamento do terrorismo. Em razão da publicação da Lei nº 14.031/2020, provavelmente,
haverá adaptações nestes instrumentos contratuais, para incorporar medidas relacionadas à
segregação patrimonial determinada por lei.
Não obstante os instituidores serem responsáveis pela atuação de todos os participantes
do arranjo, em se tratando de subcredenciadores, diversas obrigações de monitoramento dos
riscos e das atividades relacionadas a esse ente são imputadas aos credenciadores aos quais eles
estão integrados. Entre essas obrigações incluem-se aquelas relacionadas ao compartilhamento
de informações dos subcredenciadores e seus clientes, as quais são consideradas
concorrencialmente

sensíveis,

principalmente

considerando

que

subcredenciador

e

credenciador podem atuar no mesmo mercado relevante, a depender do momento e do modelo
de negócio adotado por eles.
Os contratos celebrados pelo subcredenciador e os regulamentos dos arranjos também
contêm disposições sobre a responsabilidade de cada participante em relação à liquidação
financeira das transações de pagamento. Em geral, os contratos celebrados entre os
credenciadores e os subcredenciadores estabelecem que estes últimos são os únicos
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responsáveis pelo cumprimento das suas obrigações para com os estabelecimentos comerciais
recebedores. Porém, por força dos regulamentos dos arranjos, os credenciadores são geralmente
responsabilizados financeiramente pela liquidação de transações de pagamento no caso de
inadimplemento por parte dos subcredenciadores.
Não obstante a existência dessas disposições contratuais que alocam, entre as partes, a
responsabilidade pela liquidação das transações de pagamento face aos estabelecimentos
recebedores, os casos que têm chegado ao conhecimento do Poder Judiciário não abordam tais
disposições contratuais, mas sim são analisados sob a ótica dos contratos celebrados com os
estabelecimentos.
Em grande parte das demandas, os tribunais têm entendido que os estabelecimentos não
são destinatários finais dos serviços de pagamento e têm afastado a aplicação do CDC. Ainda
que não seja aplicável a solidariedade decorrente da participação na cadeia de fornecimento
prevista no CDC, o Poder Judiciário tem tido a tendência de reconhecer a responsabilidade
conjunta entre credenciadores e subcredenciadores pela liquidação das transações de
pagamento, por outras razões.
Para além da operação exercida no âmbito dos arranjos de pagamento, o
subcredenciador pode desenvolver atividades que não se relacionam com a prestação de
serviços de pagamento ou com atividades que agregam valor àquela, como serviços de gestão
e conciliação financeira, logística, controle de ativos e outros. O subcredenciador pode,
inclusive, ter como atividade principal a aproximação de vendedores e compradores, como no
caso dos marketplaces. Por não se tratar de uma instituição de pagamento, a atividade do
subcredenciador não está restrita às atividades listadas no art. 6º, da Lei nº 12.865/2013.223 Esse
player pode, ainda, figurar, concomitantemente, como instituição domicílio do estabelecimento
comercial, quando oferecer conta de pagamento pré-paga aos seus usuários.224
O entendimento acima resultou da identificação do conjunto de regras aplicáveis ao
subcredenciador, a partir das normas existentes, dos contratos celebrados por esse agente e das
decisões administrativas e judiciais que geram tanto direitos para ele, como também limitações
ou consequências para a sua atividade.

3.5.1 Considerações específicas sobre a não regulação do subcredenciador e do regime de
direito privado aplicável

223
224

Cf. Art. 5º, da Circular nº 3.885/2018.
Cf. Art. 14-A, do Regulamento anexo à Circular nº 3.682/2013.
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Antes de partir para a análise das principais problemáticas envolvendo os
subcredenciadores, é necessário fazer duas considerações finais sobre o regime jurídico
aplicável. A primeira refere-se ao fato do subcredenciador não ser um ente regulado, embora
sofra influência da regulação estabelecida pelo Banco Central, e a segunda diz respeito à
aplicação do regime jurídico de direito privado para a interpretação dos instrumentos aos quais
o subcredenciador está vinculado.
Sobre a primeira consideração, é importante salientar que a competência outorgada ao
Banco Central pelo marco regulatório permitiria que essa autarquia regulasse o
subcredenciador. Porém, o Banco Central optou por não regulamentar diretamente esse player.
Para seguir o posicionamento adotado pelo regulador, deve-se interpretar que a Circular
nº 3.682/2013 (que cria a definição de subcredenciador e determina a necessidade de
formalização da sua participação no arranjo de pagamento mediante a celebração de contrato
de participação) é um comando normativo destinado ao instituidor do arranjo de pagamento (e
não ao subcredenciador). No mesmo sentido, é necessário entender que, ao dispor sobre a
“participação na liquidação centralizada dos subcredenciadores”, a Circular nº 3.682/2013
regula a atividade do credenciador e que ela pretende proibir que o credenciador liquide
qualquer transação para um subcredenciador que, devendo, não participa da liquidação
centralizada. Deve-se assumir, também, que a própria definição de subcredenciador foi criada
para orientar e delimitar as obrigações do instituidor e das instituições de pagamento em relação
a esse participante, mas não regulamentar as suas atividades.225
Embora o subcredenciador não seja regulado, é inevitável, entretanto, reconhecer que
sua atividade é alcançada pelo marco regulatório do setor, ainda que indiretamente, por meio
dos instituidores dos arranjos e dos credenciadores, e que o subcredenciador arca com um custo
de natureza regulatória.226 As normas editadas pelo regulador geram efeitos diretos no
subcredenciador quando, na prática, obrigam-no a estar integrado à CIP para participar da
liquidação centralizada, a registrar os recebíveis gerados a partir das transações dos seus
clientes, a adotar políticas de PLDFT e a assinar contrato de participação com as bandeiras.

225

Embora o Banco Central tenha decidido não regular o subcredenciador, ao estabelecer a definição normativa
desse participante, o regulador traz para a si a responsabilidade (o ônus e o bônus) de esclarecer os limites dessa
definição e de orientar sobre o enquadramento (ou não) das entidades nela.
226
Na exposição de motivos da Circular nº 3.886/2018 (Voto 72/2018-BCB, de 22/03/2018), ao tratar da
participação na liquidação centralizada e disciplinar a atividade do subcredenciador, o próprio Banco Central
reconhece que a nova regulamentação criará custo regulatório para esse player: “os participantes
(subcredenciadores) menores seriam dispensados de liquidar suas obrigações com os estabelecimentos
comerciais por meio dessa sistemática, a fim de conferir maior proporcionalidade na imposição de custos
regulatórios”.
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Ademais, é praticamente padrão, dentre os contratos analisados, a existência de cláusula que
expressamente obriga o subcredenciador a respeitar as normas impostas pelo Banco Central.227
Especificamente em relação à liquidação centralizada, o regulador é mais explícito ao
ir além do ente regulado e normatizar “as posições de todos os participantes do arranjo que
estejam, de alguma forma, envolvidos no fluxo financeiro desses pagamentos (das transações
de pagamento)”228, não se limitando a fixação de regras de liquidação para as instituições de
pagamento (ou seja, não se limitando a determinar como o credenciador deve liquidar a
transação financeira para o estabelecimento comercial ou subcredenciador).
No âmbito da liquidação centralizada, o Banco Central não só obriga a integração dos
subcredenciadores à CIP, mas também determina que suas liquidações de pagamento ou
transações de adiantamento junto aos usuários finais recebedores sejam realizadas no ambiente
da liquidação centralizada. Com essa norma, o Banco Central traz para dentro do ambiente
regulado operações de um participante, a princípio, não regulado.
Este mesmo efeito (de regulamentação indireta) ocorre como consequência das
alterações realizadas, em 2020, na Lei nº 12.865/2013, que aplica as obrigações de segregação
patrimonial previstas nos arts. 12-A, 12-B e 12-C também ao subcredenciador, assim como
decorre do novo regramento criado em relação à obrigatoriedade do registro dos recebíveis
gerados no âmbito dos arranjos de pagamento participantes do SPB, que também cria
obrigações inafastáveis ao subcredenciador.229
Em relação a segunda consideração, note-se que, embora o instituidor do arranjo e o
credenciador, assim como as regras do arranjo de pagamento, subordinem-se à regulamentação

“4.3. Os subcredenciadores são regulados e fiscalizados pelo BC? Não. Os subcredenciadores não são regulados
nem supervisionados pelo BC. Contudo, eles devem atender aos requisitos estabelecidos pela regulamentação
em vigor e pelo regulamento do arranjo de pagamento do qual participa (Circular 3.682, de 2013, Regulamento
anexo, art. 2º, II). A legislação estabelece que cabe aos instituidores de arranjos de pagamento (geralmente as
bandeiras dos cartões) definir como as empresas emissoras, os credenciadores, as instituições domicílio e as
subcredenciadores deverão se adequar às normas estabelecidas pelo BC.” PERGUNTAS frequentes. Os
subcredenciadores são regulados e fiscalizados pelo BC? Banco Central do Brasil, s.d. Disponível em:
https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/perguntasfrequentes-respostas/faq_instituicoesdepagamentos.
Acesso em: 21 maio 2020.
228
BRASIL. Banco Central do Brasil. Circular nº 3.886, de 26 de março de 2018. Altera a Circular nº 3.682, de
4 de novembro de 2013, que disciplina a prestação de serviço de pagamento no âmbito dos arranjos integrantes
do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), e seu Regulamento anexo. Disponível em:
https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadNormativo.asp?arquivo=/Lists/Normativos/Attachme
nts/50555/Circ_3886_v1_O.pdf. Acesso em: 16 mar. 2020.
229
A atuação adotada pelo Banco Central que, indiretamente, acaba por definir e regular diversos aspectos da
atividade do subcredenciador (um ente não regulado, a princípio) comportaria, por si só, um interessante estudo
do ponto de vista de estratégia de atuação estatal e de desenvolvimento de política pública (incluindo a extensão
desta regulação e seus efeitos e penalidades, a possibilidade e os limites desta delegação indireta da
competência de supervisionar o setor, entre outros aspectos). Situação paralela pode ser verificada em relação
a atuação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que ao regular as bolsas de valores e as corretoras,
também acabam por impactar indiretamente atividades de entes não considerados regulados.
227
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de natureza pública editada pelo Banco Central, e que tal regulamentação exija que certas
disposições sejam replicadas para os subcredenciadores, as relações estabelecidas pelo
subcredenciador no âmbito do arranjo de pagamento são de natureza privada e regem-se pelo
regime de direito privado.
A natureza de direito público não se impõe aos contratos de participação e de
credenciamento pelo fato das contrapartes obrigacionais do subcredenciador serem entidades
reguladas ou dos contratos conterem disposições que visam proteger interesse público e que
são impostas pelo regulador.230
A definição sobre a aplicação de direito público ou direito privado torna-se relevante
quando é necessária a interpretação ou a solução de controvérsias envolvendo a relação jurídica.
Isso porque, a depender do regime jurídico aplicável, altera-se o conjunto de normas e
princípios que serão utilizados como guia.
A concepção entre direito público e direito privado é relevante por implicar a
aplicação de regimes jurídicos diferentes (o de direito público e o de direito privado).
Como consequência, o próprio raciocínio do jurista poderá ser diferente, a depender
da realidade jurídica (se de direito público ou de direito privado) com a qual se depare.
Isso porque as premissas para a resolução dos casos que se apresentam são diferentes.
[...]
A principal utilidade nessa distinção reside na diferença de regime. No direito
brasileiro, o direito público tem como base os princípios da supremacia do interesse
público sobre o privado e da indisponibilidade do interesse público. O primeiro
fundamenta os poderes estatais; o segundo, suas limitações. É por isso que o princípio
da supremacia não pode ser aplicado sem levar em consideração a indisponibilidade.
Mais do que isso, seria até mesmo possível falar num só princípio, o do interesse
público, nas suas vertentes de supremacia e indisponibilidade.231

Por considerar que as relações estabelecidas pelo subcredenciador sujeitam-se a regime
de direito privado, pode-se assumir que as partes possuem liberdade de contratar e que inexiste
a supremacia da vontade de uma parte em relação a outra.

230

No âmbito dos serviços de telecomunicação pode-se destacar uma situação análoga à presente, na qual se aplica
o regime jurídico de direito privado para interpretar e solucionar disputas mesmo que envolvam partes
reguladas e contratos exigidos pela regulamentação. Os contratos de interconexão são celebrados entre
prestadores de serviço de telecomunicação e encontram-se regido pelo Regulamento Geral de Interconexão
anexo à Resolução nº 693/2018, da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL. Ainda que se trate de
contrato exigido pela norma e celebrado entre partes reguladas, se há o inadimplemento, por exemplo, da
contraprestação financeira devida pela interconexão de rede prestada, a parte credora está autorizada a
suspender a interconexão, desde que observados os procedimentos e prazos previstos em lei. Para essa situação
de conflito, o Poder Judiciário tem reconhecido a aplicação do regime jurídico de direito privado, não obstante
possa haver o interesse público pela manutenção da interconexão e dos serviços de telecomunicação dela
decorrentes.
231
FREIRE, André Luiz. Direito público e direito privado. Enciclopédia jurídica da PUC-SP. Tomo: Teoria
Geral e Filosofia do Direito. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2017, p. 2-24.
Disponível em: https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/133/edicao-1/direito-publico-e-direito-privado.
Acesso em: 28 jan. 2020.
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De acordo com uma ótica bastante difundida, trata-se de uma divisão das relações
jurídicas, de modo que o direito privado apresentaria uma relação entre sujeitos de
igual ordem, juridicamente equivalentes, e o direito público uma relação entre um
sujeito subordinante e outro subordinado, portanto, entre dois sujeitos, dos quais um
tem valor jurídico maior que o outro.232

Com essas observações, encerra-se a análise do conjunto de regras que, atualmente,
aplicam-se e geram efeitos, diretos ou indiretos, para os subcredenciadores.

232

KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. 3. ed. Revista dos Tribunais, 2003. p. 126.
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4 PRINCIPAIS PROBLEMÁTICAS ENVOLVENDO O SUBCREDENCIADOR

Durante o desenvolvimento desse estudo, documentos e informações foram levantados
e analisados para identificar o arcabouço jurídico que disciplina o subcredenciador e suas
atividades. Além disso, foram realizadas entrevistas com operadores do setor para verificar a
existência de pontos de atrito e/ou de conflito de interesses entre o subcredenciador e os demais
participantes do arranjo, bem como o entendimento desses operadores sobre os efeitos práticos
da aplicação do regramento jurídico existente.
A partir desse material, foi constatado que não são todas as dores do setor que atingem
diretamente o subcredenciador, mas existem problemáticas específicas que são vivenciadas por
esse player atualmente. Abaixo serão abordadas aquelas consideradas mais relevantes, dentro
do escopo desse estudo.

4.1 RISCOS VS. MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DO SUBCREDENCIADOR

Muito se discute sobre os riscos trazidos pelo subcredenciador para os arranjos de
pagamento e o SPB e as possíveis formas de prevenção e mitigação destes. Como apontado
durante as entrevistas, é possível entender que existe uma certa generalização na identificação
dos riscos gerados pelo subcredenciador e, consequentemente, na fixação das medidas adotadas
para endereçar esses riscos.
Para abordar esse tema, a análise foi decomposta na identificação de: (i) possíveis riscos
gerados pelo subcredenciador, (ii) racional para a adoção das medidas de prevenção e mitigação
de cada risco e (iii) racional para a identificação da(s) entidade(s) com maior incentivo para se
responsabilizar pela adoção dessas medidas.
Os pontos identificados abaixo não representam um rol exaustivo das possibilidades de
risco, medidas preventivas ou mitigadoras ou entidades com interesse na adoção de tais
medidas, mas refletem as principais considerações trazidas pelo material pesquisado e os
operadores entrevistados.

4.1.1 Potenciais riscos

Sem prejuízo das definições de risco de liquidação, operacional e de crédito previstas
na Circular nº 3.681/2013, que faz parte da regulamentação inicial do setor, os riscos
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identificados abaixo pretendem fazer um recorte da definição normativa para pontuar as
possibilidades de ocorrência de perdas relacionadas às atividades dos subcredenciadores. 233
Pode-se destacar que, no âmbito do SPB, considerando suas atividades de
credenciamento de estabelecimentos recebedores e participação na liquidação financeira das
respectivas transações de pagamento como credor do credenciador, o subcredenciador tem
potencial para gerar os seguintes riscos para outras entidades e usuários do ecossistema de
meios de pagamento:
(i) risco de alto nível de chargeback: representa o risco do subcredenciador processar,
por solicitação de seus estabelecimentos comerciais clientes, grande quantidade de
transações de pagamento contestáveis e com alto nível de chargeback.234 Os riscos
gerados pelo subcredenciador geralmente estão relacionados a desacordos
comerciais (por exemplo, falta de entrega ou desconformidade do serviço ou
produto entregue em relação ao contratado) e fraude (por exemplo, transações não
reconhecidas pelo portador do instrumento de pagamento). O reconhecimento das
contestações apresentadas, por ato imputável ao subcredenciador ou aos seus
estabelecimentos, gera a obrigação do subcredenciador e/ou credenciador, conforme
o caso, estornar os valores pagos. Esse risco pode gerar o comprometimento da
liquidez do subcredenciador e, em última instância, do credenciador;
(ii) risco de crédito/liquidez: representa o risco do subcredenciador, por situação de
insolvência, não liquidar as transações de pagamento junto ao estabelecimento
recebedor e as perdas geradas em decorrência desse inadimplemento. Esse risco
pode atingir os estabelecimentos habilitados pelo subcredenciador, que não receberá
os valores a que tem direito e, eventualmente, o credenciador, que poderá ser
obrigado a pagar o estabelecimento recebedor habilitado pelo subcredenciador;235

233

Outros riscos podem ser gerados pelos subcredenciadores ou em decorrência das suas atividades, mas focou-se
nos riscos que se apresentaram ser mais prováveis.
234
Em regra, as transações são contestadas (chargeback) por razões das seguintes naturezas (que se subdividem
em algumas hipóteses, de acordo com as regras de cada arranjo): desacordo comercial, erro de processamento,
erro de autorização e fraude. MOTIVOS de um chargeback (Reason Codes). Pagar.me, 14 maio 2020.
Disponível em: https://pagarme.zendesk.com/hc/pt-br/articles/115002814131-Motivos-de-um-chargebackReason-Codes-. Acesso em: 19 jun. 2020.
235
De acordo com os regulamentos analisados, em situações muito específicas de liquidez, o instituidor do arranjo
se responsabiliza pelo pagamento de valores devidos pelos emissores ou credenciadores. Considerando essa
responsabilidade, os arranjos apresentam mecanismos e critérios de avaliação do crédito e do risco de liquidez
dessas instituições. Ocorre que os regulamentos não contêm mecanismos e critérios semelhantes para a
avaliação do risco de liquidez dos subcredenciadores. Essa avaliação é realizada pelos credenciadores, de
acordo com seus próprios critérios, que podem variar de um para o outro, inclusive em razão do apetite de risco
de cada instituição.
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(iii) risco de fraude por parte do subcredenciador: representa o risco do subcredenciador
habilitar indevidamente estabelecimento comercial não adequado às regras dos
arranjos e/ou para a prática de atividade fraudulenta. Na hipótese de materialização
desse risco, poderá ser gerada perda para os instituidores dos arranjos de pagamento
e as instituições de pagamento, sujeitos à legislação de PLDFT e demais normas de
controle de atividades fraudulentas;
(iv) risco de fraude por parte do estabelecimento comercial habilitado pelo
subcredenciador: representa o risco do subcredenciador não impedir ou evitar que
o estabelecimento por ele habilitado feche transações fraudulentas (inclusive
lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo). Como no item anterior, na
hipótese de materialização desse risco, poderá ser gerada perda para os instituidores
dos arranjos de pagamento e as instituições de pagamento, sujeitos à legislação de
PLDFT e demais normas de controle de atividades fraudulentas;
(v) risco técnico-operacional: representa o risco de ocorrer falha ou anomalia de
natureza operacional (principalmente relacionado aos processos internos e à
infraestrutura utilizada pelo subcredenciador) que gere o descumprimento de
obrigações operacionais (inclusive de liquidação das transações de pagamento) e,
consequentemente, uma perda. Se esse risco se concretizar, poderá ser gerada perda
para (a) o estabelecimento comercial, que pode ficar sem acesso aos arranjos e/ou
sem a possibilidade de concluir transações, além de ficar sem receber os valores de
liquidação das transações de pagamento já concluídas; e (b) o credenciador, que
pode ficar impossibilitado de processar transações de pagamento para o
subcredenciador e de cumprir obrigações que dele dependam e, no caso de não
haver pagamento ao estabelecimento comercial, pode ser obrigado a arcar com a
liquidação das transações em aberto em face dos clientes do subcredenciador; e
(vi) risco operacional que gera inadimplemento de políticas: representa o risco de
ocorrer falha ou anomalia no funcionamento da infraestrutura ou na adoção de
procedimentos internos que gere o descumprimento de políticas (como a de
proteção de dados e de segurança da informação). No caso de materialização desse
risco, perdas e exposições de imagem podem ser geradas para os instituidores dos
arranjos de pagamento e as instituições de pagamento.
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Risco
Chargeback
Liquidez
Fraude
(subcredenciador)
Fraude
(estabelecimento)
Operacional
(técnico)
Operacional
(compliance)

Quadro 1 – Riscos gerados pelo Subcredenciador
Síntese
Atividade que materializa o risco
Potencial parte atingida236
alto percentual de chargeback (comprometimento da
Credenciador
liquidez)
falta de liquidação de transações de pagamento (por
Estabelecimento Comercial;
situação de insolvência)
Credenciador
credenciamento fraudulento de estabelecimento
Instituidor do Arranjo;
comercial
Credenciador
aceitação fraudulenta de transação de pagamento
Instituidor do Arranjo;
(incluindo PLDFT)
Credenciador
falha ou anomalia técnica-operacional
Estabelecimento Comercial;
(procedimentos/ infraestrutura)
Credenciador
descumprimento de políticas do arranjo/obrigações
Instituidor do Arranjo;
legais
Credenciador
Fonte: Elaboração própria (2020).

Todos os riscos levantados acima representam de alguma forma uma ineficiência dos
arranjos que, potencialmente, expõe a si próprio e o SPB. Em última análise, todos os riscos
podem gerar danos ao instituidor do arranjo de pagamento, ainda que ele não venha a ser
diretamente chamado para liquidar financeiramente transações de pagamento em aberto ou ser
autuado pelo descumprimento de normas de proteção de dados, por exemplo.
Nos termos da Circular nº 3.735/2014, a insuficiência de procedimentos e
monitoramentos adequados para o gerenciamento de riscos do arranjo pode sujeitar o instituidor
a medidas preventivas determinadas pelo Banco Central, que podem resultar na limitação ou
suspensão do pagamento de tarifas e transferências internas e da venda de produtos e da
prestação de serviços de pagamento237, no cancelamento da autorização do arranjo ou até na
aplicação de multa.238
Para além dessas consequências normativas, a materialização dos riscos acima tem
potencial para afetar a imagem e o valor dos arranjos e suas marcas, ativo intangível e de alto

236

Essa coluna não indica o próprio subcredenciador e, conforme o caso, o estabelecimento comercial nas situações
em que deram causa ao risco. São indicadas apenas as partes que são potencialmente atingidas pelo risco gerado
pelo subcredenciador e/ou estabelecimento por ele credenciado.
237
De acordo com o art. 3º da Circular 3.735/2014: “Art. 3º Presentes uma ou mais das situações indicadas no art.
2º, o Banco Central do Brasil poderá determinar aos instituidores de arranjos de pagamento que integram o
SPB a adoção de uma ou mais das seguintes medidas preventivas, concomitante ou sucessivamente: I estabelecimento de regras, de procedimentos e de limites operacionais adicionais no âmbito do arranjo,
incluindo: a) procedimentos de gerenciamento de riscos; b) aporte de garantias adicionais; c) condições para
garantir a interoperabilidade entre os participantes do arranjo ou com outros arranjos de pagamento; d)
condições para participação no arranjo; e e) modalidades de participação; II - estabelecimento de medidas
adicionais para o monitoramento e o controle do cumprimento de regras e de procedimentos no âmbito do
arranjo; III - limitação ou suspensão das tarifas e das transferências internas ao arranjo; IV - limitação ou
suspensão da venda de produtos, da prestação de serviços de pagamento e da utilização de modalidades
operacionais; e V - manutenção da vigência das regras e dos procedimentos no âmbito do arranjo, inclusive
com a utilização da marca”.
238
Cf. Lei nº 13.506/2017 c/c Circular nº 3.857/2017, art. 76, inciso III, “b”.
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valor agregado para o instituidor do arranjo. Isso, por si só, pode representar incentivo suficiente
para que o instituidor do arranjo de pagamento seja levado a monitorar todos os riscos.
Porém, como será abordado no item 4.1.3, esse estudo não pretende focar nesse interesse
genérico do instituidor do arranjo, mas refletir sobre qual entidade do ecossistema que, além de
ter interesse na prevenção ou mitigação de cada risco, também está em melhor posição para
monitorá-lo.

4.1.2 Racional para a adoção de medidas preventivas e mitigadoras

A regulamentação já contém extensa e abrangente disciplina sobre o gerenciamento de
riscos e a prevenção a ilícitos, estabelecendo obrigações, tanto para o instituidor do arranjo 239,
como para as instituições de pagamento240 (emissores e credenciadores).241 Adicionalmente, os
regulamentos dos arranjos se aprofundam na disciplina desses tópicos, determinando políticas
e procedimentos que devem ser adotados pelos participantes desde o início das atividades e
independentemente do volume transacionado.242
Merece ser analisado, entretanto, se as práticas adotadas representam, de fato, medidas
eficientes para prevenir ou mitigar os riscos existentes, se são aplicadas de forma proporcional
e se são aquelas menos gravosas para os participantes envolvidos.243

239

Em relação às obrigações normativas imputadas aos instituidores de arranjo, destaque o disposto nos seguintes
artigos do Regulamento anexo à Circular nº 3.682/2013: (i) art. 4º, incisos I, II e IV; (ii) art. 16, §1º, incisos III
e IV e (iii) art. 27, além do art. 16 da Circular nº 3.681/2013.
240
Em relação à regulamentação aplicável aos credenciadores, destaquem-se as Resoluções CMN nos 2.554/1998
e 3.694/2009 e as Circulares nos 3.681/2013 e 3.978/2020 (esta última, que substituiu a Circular nº 3.461/2009)
que tratam de obrigações de controle interno e gestão de risco das instituições autorizadas a funcionar pelo
Banco Central.
241
Esse tópico pretende refletir sobre a eficiência das medidas preventivas e mitigadoras para os riscos
efetivamente decorrentes da atividade dos subcredenciadores. A reflexão sobre quais e como as medidas
existentes poderiam ser customizadas para esse player seria de bastante valia, mas dependeria de muitas
informações técnico-operacionais específicas de cada arranjo, o que não é escopo desse estudo.
242
Mesmo sem adentrar aos tipos de medidas de prevenção e mitigação de risco que poderiam ser aplicadas ao
subcredenciador, merece ser relembrado que, nas manifestações apresentadas à Consulta Pública nº 62/2018,
realizada pelo Banco Central, diversos interessados, sem concordar com a obrigatoriedade da conversão do
subcredenciador em credenciador, apontaram o benefício de serem estabelecidas medidas mínimas aplicáveis
a todos os subcredenciadores (como obrigações de report de informações contábeis, atendimento da
regulamentação sobre PLDFT, adoção de controles internos, manutenção de capital e patrimônio líquido
mínimo condizentes com as atividades, realização de auditorias, adoção do mecanismo de ouvidoria, entre
outras medidas). A maior parte dessas manifestações defendeu a aplicação progressiva dessas medidas pelo
próprio Banco Central.
243
De acordo com o art. 4º, §3º, do Regulamento anexo à Circular nº 3.682/2013, tanto os procedimentos adotados
pelos arranjos, como os métodos de monitoramento de tais procedimentos devem observar o modo menos
gravoso para os participantes. Ademais, conforme as diretrizes previstas na Resolução nº 4.282/2013 para as
instituições de pagamento, as estruturas de gerenciamento de risco também devem ser compatíveis com a
natureza das atividades dos players e a complexidade dos serviços oferecidos (art. 14, parágrafo único).
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Atualmente, os regulamentos preveem amplos direitos de auditoria, monitoramento e
requisição de informação pelos instituidores dos arranjos e até pelos credenciadores, em
determinados casos, para a certificação do cumprimento das políticas e procedimentos internos
pelos subcredenciadores.244 Para situações específicas, os regulamentos até contêm disposições
que disciplinam com maiores detalhes o controle e monitoramento que o credenciador deve
exercer sobre os subcredenciadores, mas essas disposições referem-se aos subcredenciadores
de uma forma genérica (como um conjunto único), sem propor qualquer alternativa para a
diferenciação destes a qualquer título, seja por volumetria, tipo de transação, tipo de produto
e/ou serviço.
Na opinião de parte dos entrevistados, a generalidade dessas disposições se justifica
pela necessidade de não engessá-las em um ambiente de evolução constante como o setor de
meios de pagamento. Situação totalmente oposta poderia tornar as disposições obsoletas em
pouco tempo.
Por outro lado, como colocado por outros participantes do mercado, tal generalidade
gera custos elevados de cumprimento das disposições para todos os participantes,
indiscriminadamente.245 No caso específico dos subcredenciadores, os mesmos custos de
adimplemento das obrigações são incorridos, seja por aqueles que apresentam fragilidade de
liquidez e histórico de alto grau de chargeback ou de potenciais transações fraudulentas, seja
por aqueles que apresentam situação financeira estável e ínfimo histórico de chargeback e de
potenciais transações fraudulentas. Com exceção de algumas políticas em determinados
arranjos, as medidas de prevenção e mitigação de risco não estão estruturadas para gerar
incentivos para o seu melhor cumprimento. A fixação desses incentivos poderia ampliar a
eficiência das políticas.

244

Conforme apurando durante a análise dos regulamentos dos arranjos, diversas disposições possuem linguagem
abrangente e genérica para disciplinar as obrigações de monitoramento por parte do credenciador ou as
obrigações do subcredenciador para atender ao monitoramento realizado pelo instituidor do arranjo ou pelo
credenciador, tais como: o credenciador é responsável por assegurar o integral cumprimento do regulamento
pelo subcredenciador e os estabelecimentos por ele habilitados, o credenciador deve tomar todas as medidas
necessárias e apropriadas para assegurar o cumprimento do regulamento, o subcredenciador deve cooperar com
quaisquer monitoramentos, entre outros. Para além disso, algumas disposições preveem a obrigação de entrega
de informações que, na opinião de alguns entrevistados, extrapolam o intuito de atestar o cumprimento do
regulamento, como o pedido de informações estratégicas do subcredenciador sobre o perfil dos clientes que
pretende abordar, as oportunidades de negócio que visualiza, o mercado que pretende atuar e os serviços
adicionais prestados aos clientes.
245
Para cumprimento das políticas e procedimentos internos, que envolvem a geração e transmissão de diversas
informações, além do atendimento de solicitações e do acompanhamento e implementação de atualizações, os
participantes precisam dedicar a essa atividade (ou contratar de terceiros) pessoal e infraestrutura, que
representam significativo custo para estes participantes.
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Em tese, o cumprimento da íntegra das medidas (com todas as suas especificidades) é
exigido tanto do subcredenciador totalmente compliant com as métricas de risco aceitáveis para
o instituidor do arranjo e para o credenciador, como pelo subcredenciador que apresenta alto
percentual de chargeback, por exemplo.
A aplicação indiscriminada do maior nível de monitoramento a todos subcredenciadores
não é proporcional aos riscos gerados por ele e não representa, necessariamente, um
monitoramento mais efetivo e eficiente desses riscos. Ao contrário, a atenção conferida a
subcredenciadores que demandariam menor fiscalização em função da sua alta performance
pode representar o uso não apropriado de recursos (pessoal e infraestrutura), a burocratização
dos procedimentos e o dispêndio de tempo excessivo para análises de pouca relevância para
fins de prevenção e mitigação de riscos com potenciais mais sistêmicos.
Quando se fala de aumentar a eficiência de uma política mediante a concessão de
incentivos, pode-se trabalhar com diversas naturezas. 246 Os incentivos podem ser tanto de
natureza operacional (facilitação de procedimentos, fast track para determinadas resoluções
etc.), financeira (redução de taxas ou tarifas, ajustes em prazos de pagamento, volume de
antecipação, valor de garantias etc.), como outras. Indiretamente, mesmo os incentivos de
natureza operacional podem representar incentivos financeiros.
Os incentivos, ainda, podem ser concedidos de forma progressiva, a partir da fixação de
níveis ou métricas de avaliação de desempenho e/ou de adequação às medidas propostas e da
análise da consistência do comportamento do subcredenciador no tempo. Essa prática
proporcionalizaria a aplicação das medidas de prevenção e mitigação de riscos, customizando
os remédios para os riscos específicos e aplicando as determinações mais abrangentes e
extremas apenas nas situações em que se justifiquem.247

246

A natureza destes incentivos (o que pode ser oferecido como incentivo) pode variar também em razão da parte
responsável pela estruturação e/ou concessão destes incentivos. Como será melhor abordado no próximo item
4.1.3, quando o instituidor do arranjo de pagamento, por exemplo, for a parte mais adequada para realizar o
monitoramento das atividades do subcredenciador, ele poderá estruturar incentivos diversos daqueles propostos
para os casos nos quais a própria autoridade, eventualmente, decidir fixar parâmetros e métricas de
monitoramento.
247
Em relação à proporcionalidade das medidas adotadas, pode-se retomar a discussão havia durante a Consulta
Pública nº 62/2018: “[...] temos instituições (facilitadores de pagamento e credenciadores) que prestam serviços
similares, não iguais, sendo tratadas, pela regulação, de forma muito mais desigual do que a desigualdade de
seus serviços, [...] [porém], [...] os serviços prestados pelos facilitadores de pagamento e pelos credenciadores
são similares, mas não iguais. Assim, [...] a manutenção dessa distinção é salutar para o desenvolvimento do
mercado”. Assim como credenciadores e subcredenciadores exercem atividades semelhantes, mas não iguais a
ponto de sujeitá-los às mesmas obrigações regulatórias, os diversos subcredenciadores também exercem
atividades semelhantes, mas não iguais, e, neste contexto, poderiam sujeitar-se a medidas de prevenção e
mitigação de riscos proporcionais aos riscos efetivamente gerados. A ampla definição de subcredenciador, que
permite o englobamento de tão diversos modelos de negócios, é uma das causas para essa diversidade de
subcredenciadores, que dificulta a apuração precisa dos riscos decorrentes de suas atividades.
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A inteligência de mercado desenvolvida pelos players poderia subsidiar a fixação dos
referidos níveis e métricas, além de permitir a identificação das situações mais ou menos
expostas aos riscos monitorados, com base em critérios que extrapolem apenas a análise da
volumetria de transações dos subcredenciadores, seja em razão da forma de atuação (online ou
offline), do tipo de produto ou serviço comercializado, do prazo de liquidação da transação, etc.
Em relação a essa análise, vide a tabela abaixo que destaca situações de risco de chargeback
para diferentes tipos de transações de pagamento.248

Risco de chargeback
após autorização do
emissor

Arrependimento
Controvérsia
quantidade/qualidade
Avaria
Não atendimento do
prazo

Quadro 2 – Principiais causas de Chargeback
Tipos de Transações
Venda presencial
Venda presencial
c/ entrega imediata
c/ entrega
Venda online c/
(padaria, mercado,
posterior (venda
entrega imediata
cabeleireiro)
móveis e grandes
(Uber, iFood)
eletrodomésticos)
não aplicável
não aplicável
possível
não aplicável
possível
não
aplicável/possível
não aplicável
possível
não aplicável
não aplicável
possível
não aplicável

Venda online c/
entrega
posterior
(marketplaces)
possível
possível
possível
possível

Fonte: Elaboração própria (2020).

A partir de matrizes de risco, tal como o ensaio acima, os subcredenciadores dedicados
a um ou outro tipo de estabelecimento comercial ou de transação poderiam se sujeitar a
controles mais apropriados e proporcionais aos riscos gerados.
De forma simplificada, por exemplo, um subcredenciador que atende às métricas e
avaliações de alta performance estabelecidas na regulação ou no regulamento poderia estar
sujeito à apresentação de relatórios mais concisos de acompanhamento de suas atividades. Por
outro lado, aquele que deixou de atender determinada métrica ou avaliação em um período
específico seria obrigado a apresentar informações adicionais mais detalhadas em relação à
performance deficitária, e aquele outro subcredenciador que, por um período contínuo ou
agregado, manteve seu desempenho aquém do nível de cumprimento estabelecido, ficaria
sujeito à auditoria e outras medidas de reforço.249
248

O próprio Banco Central, ao escolher critérios para a definição dos arranjos de pagamento que integrariam (ou
não) o SPB, não se baseou apenas no critério da volumetria processada dentro do arranjo, mas também no
propósito deste. O mesmo racional poderia ser utilizado para classificar os subcredenciadores.
249
De acordo com o debatido em algumas entrevistas, as medidas de prevenção e mitigação devem ser
proporcionais aos riscos (sua amplitude, rigidez e custos de implementação). Nesse sentido que, por exemplo,
medidas de mitigação dos riscos de liquidez específicas para os subcredenciadores, não deveriam perder de
vista as perdas envolvidas nos precedentes existentes: (i) DirectFácil, credores na ordem de R$ 3,03 milhões
(conforme indicado a fls. 17 da petição inicial do Processo nº 1078249-46.2017.8.26.0100), (ii) Bela, credores
na ordem de R$ 15,3 milhões (conforme indicado no Edital do art. 7º, § 2º da Lei 11.101/2005, 1ª Vara Judicial
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Além de cuidar da fixação do escopo e da profundidade das medidas de prevenção e
mitigação, as políticas de risco também podem ser customizadas em relação à periodicidade
dos reportes e dos monitoramentos. Como colocado por um dos entrevistados, o
acompanhamento de fraudes precisa ser realizado em tempo real. O fornecimento de
informações agregadas não seria suficiente, por exemplo, para a constatação de transações
fraudulentas.
Em se tratando especificamente de subcredenciadores, em grande parte dedicados a um
nicho do mercado, com operações localizadas e volumetria de transações moderada (se
comparado com o volume de transações dos credenciadores), a existência de incentivos que
possam se reverter em menor custo de operação é relevante para essas entidades.
A generalidade das disposições que estabelecem as medidas de prevenção e mitigação
também tem potencial para gerar insegurança jurídica. O cumprimento de uma regra aberta é
de difícil comprovação, o que gera incerteza sobre seu cumprimento. Em certa medida, é
subjetivo o entendimento de cada participante sobre o que significa cumprir uma previsão em
sua totalidade, por exemplo, de “demonstração da manutenção contínua de práticas de combate
à lavagem de dinheiro e aplicação de sanções”. O que seria considerado satisfatório para o
cumprimento de uma obrigação dessa natureza?
Diferentemente do cumprimento de uma previsão que estabeleça, por exemplo, como
hipótese de redação:
a apresentação de relatórios mensais contendo (i) informações sobre a implementação
das atividades previstas, para o período, no programa de combate à lavagem de
dinheiro adotada, (ii) informações consolidadas sobre as operações comunicadas ao
Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), (iii) os procedimentos
sancionadores iniciados e finalizados, [entre outras especificidades]250.

Nesse caso, o escopo da obrigação está definido de forma mais clara e objetiva.
Diante de situações de insegurança jurídica, a parte sujeita a uma determinada obrigação
deve optar por (i) cumprir a mais conservadora interpretação dessa obrigação (o que pode gerar
procedimentos de compliance mais custosos e burocráticos do que seria necessário) ou (ii)

da Comarca de Gramado, Processo de Recuperação de Empresa (CNJ): 5000135-89.2019.8.21.0101, Autor:
Bela Pagamento LTDA), e (iii) GenComm (ex-Rakuten), credores na ordem de R$ 46,4 milhões (conforme
indicado a fls. 16 da petição inicial do Processo nº 1009063-28.2020.8.26.0100).
250
O ponto ótimo a ser atingido na elaboração das disposições de monitoramento de um contrato precisaria
representar o equilíbrio proposital (e não ao acaso) entre a incompletude do contrato (necessária para que ele
abarque possíveis desenvolvimento tecnológicos e situações ainda não vivenciadas) e disposições que confiram
segurança jurídica às partes envolvidas no acordo, a partir da fixação de condições claras para as situações já
mapeadas.
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assumir o risco decorrente do cumprimento não satisfatório da obrigação (o que poderá expor
a parte à aplicação de penalidades ou extinção do seu vínculo com o arranjo de pagamento ou
o credenciador, no caso sob análise). Nenhuma dessas situações parece ser a ideal quando
testada com os entrevistados, sendo que ambas deveriam ser evitadas, na medida do possível.
Especificamente em relação à prevenção da utilização do SPB para a prática de crimes
de lavagem ou ocultação de bens, direitos ou valores, ou de financiamento do terrorismo, a
recente Circular nº 3.978/2020 avançou bastante na especificação do comportamento que é
esperado dos participantes dos arranjos de pagamento, bem como do nível de detalhes que as
políticas de prevenção devem apresentar.251
Avanço similar poderia ser adotado em relação às políticas de prevenção e mitigação
dos demais riscos indicados acima. Esse avanço tanto poderia ser proposto pelo Banco Central,
como poderia ser implementado no âmbito dos próprios regulamentos.
Políticas que geram incentivos aos seus participantes e pretendem reduzir inseguranças
jurídicas, entretanto, devem conter critérios objetivos de atendimento dos seus requisitos.
Quanto maior o grau de certeza por parte do participante sobre as métricas e avaliações da
política que devem ser atingidas para que os incentivos sejam concedidos, maior a adesão a
essa política.
De acordo com o apurado durante as entrevistas, a abrangência das previsões referentes
ao fornecimento de informações e monitoramento das atividades dos subcredenciadores
permite que a bandeira ou o credenciador possa aplicar critérios adequados e proporcionais,
mas ao mesmo tempo podem dar espaço para comportamento discricionário e, quanto maior a
possibilidade de análises discricionárias por parte daqueles que atestam o atingimento das
251

“Em seu conjunto, os novos normativos trazem importantes mudanças nas regras de PLDFT. Passa-se de um
modelo baseado em uma abordagem protocolar, com regras e procedimentos padronizados (Circular Bacen nº
3461 e Instrução CVM nº 301), para um novo modelo, mais flexível, baseado em avaliação interna de risco
(Circular Bacen nº 3978 e Instrução CVM nº 617). Com a entrada em vigor das novas normas, as instituições
autorizadas a funcionar pelo Bacen e os principais prestadores de serviços do mercado de valores mobiliários
ficarão obrigados a avaliar internamente o risco não só de seus clientes, mas de si próprios, de suas operações,
funcionários, parceiros e prestadores de serviços, determinando ainda a adoção de controles reforçados ou
simplificados, conforme o nível de risco apurado. [...] Entre as demais novidades da regulação de PLDFT para
o mercado financeiro do Brasil, também cabe destacar: [...] O reforço às exigências de governança – além de
estarem obrigadas a avaliar de tempos em tempos a qualidade e a efetividade de seus procedimentos internos,
as instituições devem detalhar papéis e responsabilidades dos profissionais indicados para atuar em funções
ligadas à área de PLDFT. O reforço de procedimentos de conheça seu cliente (KYC) – as instituições passam
a ficar obrigadas a confrontar seus dados internos com aqueles oriundos de bases públicas. [...] A exigência de
acesso a informações de beneficiários finais – a norma prevê a obrigatoriedade de subadquirentes franquearem
às instituições pagadoras o acesso às informações sobre beneficiários finais de pagamentos.” ZELMANOVITS,
Nei. Novas regras em matéria de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Inteligência
Jurídica – Conteúdo exclusivo Machado Mayer Advogados, 16 mar. 2020. Disponível em:
https://www.machadomeyer.com.br/pt/inteligencia-juridica/publicacoes-ij/bancario-seguros-e-financeiroij/novas-regras-em-materia-de-prevencao-a-lavagem-de-dinheiro-e-financiamento-ao-terrorismo. Acesso em:
4 dez. 2020.
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métricas e avaliações, menor a segurança jurídica, menor o incentivo de adesão à política e
maior o custo de transação.252
No caso específico do subcredenciador, seria muito importante que houvesse clareza na
fixação dos critérios das métricas e avaliações e que ele não fique sujeito à eventual
discricionariedade de determinados credenciadores, principalmente considerando a possível
concorrência existente entre ambos em determinadas situações. O art. 5º, do Regulamento
anexo à Circular nº 3.682/2013, prevê a obrigação de neutralidade por parte do instituidor do
arranjo de pagamento no exercício de suas atividades no contexto do arranjo, mas não foi
estabelecida regra semelhante para as instituições de pagamento, como o credenciador.
Em relação aos riscos que têm potencial de gerar perdas apenas para o credenciador
(como no caso do risco de chargeback), o exercício de certa discricionariedade por parte dele
pode ser justificado. Em relação a esse risco, desde que atendidas as regras do arranjo e/ou
possíveis parâmetros estabelecidos pelo regulador, o credenciador poderia definir a forma de
tratamento do subcredenciador de acordo com o seu apetite ao risco ou decisão de negócio.
Entretanto, no que tange ao tratamento dos demais riscos (que podem gerar danos a outras
entidades), o credenciador atua para atender obrigação imposta pelo instituidor do arranjo, nos
termos do §3º, do art. 4º, do Regulamento anexo à Circular nº 3.682, ou pelo Banco Central, de
acordo com a regulamentação aplicável às instituições de pagamento.253 Nesses casos, a
possibilidade de discricionariedade por parte do credenciador deveria ser reduzida.
Conforme colocado durante as entrevistas, em relação aos potenciais riscos gerados
pelos subcredenciadores para o ecossistema e/ou para o arranjo como um todo, a fixação das
métricas e dos critérios de avaliação de cada subcredenciador não deveriam ficar adstritos ao
apetite de risco de cada credenciador.

252

É muito árduo (e pode ser improdutivo) o trabalho de se fixar critérios de avaliação que não contenham qualquer
grau de discricionariedade. O que se defende aqui, entretanto, é que o grau de discricionariedade, cuja adoção
seja inevitável, não permita a existência de arbitrariedade (que representa a atuação com plena liberdade). De
acordo com o pontuado em algumas entrevistas, a dificuldade no estabelecimento de regras mais objetivas não
representa a confirmação de que a sistemática generalista e abrangente adotada atualmente é adequada e nem
deveria representar empecilho para o desenvolvimento de políticas com o menor grau de discricionariedade
possível.
253
Conforme apurado durante as entrevistas, os credenciadores possuem bastante liberdade para determinar
diversas questões em relação aos subcredenciadores, como a necessidade da apresentação de garantias e seu
valor e o nível de fiscalização exercido. De acordo com estas entrevistas, se o monitoramento exercido pelo
credenciador em relação às atividades do subcredenciador decorre de obrigação imposta pelo instituidor do
arranjo de pagamento ou pelo Banco Central, os parâmetros de atuação do credenciador deveriam estar
lastreados nos critérios estabelecidos por esses entes? Esta análise se mostra relevante principalmente
considerando que, mesmo no caso do estabelecimento de obrigações de monitoramento por parte do
credenciador, não há transferência da responsabilidade do instituidor de monitoramento dos participantes
prevista no §1º, do art. 4º, do Regulamento anexos à Circular nº 3.682/2013.
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Por parte dos instituidores, a regulamentação prevê sua obrigação de estabelecer os
adequados mecanismos e procedimentos de gerenciamento e também de monitorar e atestar o
cumprimento destes por todos os participantes do arranjo, inclusive os subcredenciadores.254
Para tanto, é facultado aos instituidores solicitar informações, realizar testes e auditorias, além
de outros meios que julgar necessários, ou seja, a regulamentação assegura ao instituidor amplo
direito de acesso a informações e de adoção de medidas que tenham o objetivo de atestar o
cumprimento do regulamento.
Desde a Circular nº 3.925/2018, foi autorizado ao instituidor do arranjo de pagamento
estabelecer obrigações que impõem ao credenciador a obrigação de monitoramento dos
subcredenciadores.255 Essa possibilidade, entretanto, está adstrita (i) ao monitoramento do
cumprimento dos procedimentos previsto no art. 4º, do Regulamento anexo à Circular nº
3.682/2013 e (ii) desde que o instituidor especifique as informações que os subcredenciadores
precisam franquear e que o credenciador as utilize somente para os fins do monitoramento
determinado. A contrário senso, seria indevido qualquer monitoramento que não tenha sido
exigido pelo instituidor, que verse sobre assunto não previsto no referido art. 4º ou que envolva
o compartilhamento de informações que não foram por ele especificadas.
No contexto das situações em que o credenciador cumpre obrigação imposta pelo
instituidor do arranjo ou pelo regulador é que se verificam as maiores oportunidades de
aprimoramento das políticas e dos mecanismos de monitoramento dos subcredenciadores.
Nesse contexto em que, tanto o instituidor do arranjo, como o regulador, conforme o caso (tal
como será abordado no próximo item 4.1.3), podem desenvolver e implementar métricas
objetivas e proporcionais e incentivos progressivos para aumentar a eficiência das suas
políticas.
Nessas situações, a definição mais objetiva e específica sobre a abrangência e
profundidade das medidas que devem ser tomadas e das informações que devem ser obtidas

254

Cf. art. 4º, §1º, do Regulamento anexo à Circular nº 3.682/2013. A responsabilidade do instituidor de pagamento
em relação ao subcredenciador foi indicada como premissa, pelo Banco Central, na exposição de motivos da
Circular nº 3.925/2018: “[...] atualmente, os subcredenciadores não estão sujeitos aos processos de autorização
e de supervisão do Banco Central e a regulamentação vigente estabelece que é responsabilidade do instituidor
do arranjo de pagamento garantir que esses participantes atuem em conformidade com as regras, procedimentos
e requisitos operacionais mínimos trazidos no arranjo de pagamento, na forma da autorização concedida por
esta Autarquia” BRASIL. Banco Central do Brasil. Voto 267/2018-BCB, de 20 de dezembro de 2018.
Assuntos de Política Monetária - Propõe a edição de alterações no Regulamento anexo à Circular nº 3.682, de
4 de novembro de 2013, relativas aos mecanismos de governança de instituidores de arranjos de pagamento
abertos
e
à
interoperabilidade
entre
arranjos.
Disponível
em:
https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadVoto.asp?arquivo=/Votos/BCB/2018267/Voto_2672
018_BCB.pdf. Acesso em: 5 set. 2019.
255
Cf. Art. 4º, §§ 3º-A e 3º-B, do Regulamento anexo à Circular nº 3.682/2013.
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dos subcredenciadores geraria mais segurança jurídica, não só para estes últimos, mas também
para os próprios credenciadores, que teriam clareza sobre como adimplir suas obrigações.
Embora o instituidor do arranjo e as instituições de pagamento possam, para
determinadas situações, já possuir orientações internas específicas (até de natureza comercial)
para o endereçamento dos diversos “tipos” de subcredenciadores (considerado o grau de risco
que cada um representa), o fato de essas orientações não serem públicas e claras para esses
participantes afasta a natureza de incentivo que poderiam ter para os subcredenciadores.
Por fim, é importante considerar que as obrigações de monitoramento impostas a cada
uma das partes devem ser balanceadas e alocadas àqueles que podem exercê-las da forma
menos gravosa e menos custosa. A discussão sobre a gravidade das medidas adotadas para
monitoramento dos subcredenciadores nos leva à reflexão sobre o compartilhamento de
informações sensíveis, problemática que será abordada no capítulo 4.2 abaixo.

4.1.3 Racional para identificação da parte responsável pelas medidas de prevenção e
mitigação do risco

Desde 2018, quando a regulamentação passou a obrigar o subcredenciador a celebrar o
contrato de participação e, assim, o vinculou diretamente às regras do arranjo de pagamento,
sob a supervisão do instituidor do arranjo de pagamento, houve uma mudança de paradigma. O
subcredenciador deixou de ser um player vinculado apenas ao credenciador e pelo qual o
credenciador respondia sozinho. O instituidor do arranjo também passou a ser responsável pela
fiscalização do subcredenciador em relação ao cumprimento dos termos do regulamento e
passou a ter uma relação jurídica direta com ele, para viabilizar esta fiscalização.
A partir desse cenário, tanto o credenciador como o instituidor do arranjo e o próprio
regulador, em casos específicos, poderiam ser definidos como responsáveis pela
implementação e monitoramento de medidas de prevenção e mitigação de riscos destinadas aos
subcredenciadores. A definição por um ou por outro deveria seguir, então, qual racional?
Esta definição pode ser fundamentada na identificação da parte que será, em última
análise, responsável por suportar ou arcar com os danos decorrentes dos riscos identificados.
Assim, se o credenciador for determinado, por lei ou contrato, como a parte responsável por
liquidar os pagamentos devidos em caso de chargeback, por exemplo, provavelmente essa será
a entidade mais interessada na adoção das medidas de prevenção e mitigação deste risco. Nesse
caso, passar-se-ia a observar se essa entidade tem as melhores condições para adotar tais
medidas, seja em razão dos custos envolvidos ou da gravidade gerada para as outras entidades.
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A mesma análise aplica-se, por exemplo, aos casos em que mais de uma entidade tem
interesse na adoção das medidas. Assim, se o instituidor do arranjo é considerado responsável
pelo cumprimento de políticas de PLDFT pelos subcredenciadores, sob pena de, em último
caso, ter a autorização do arranjo cancelada e, ao mesmo tempo, o credenciador é responsável
por fazer com que os subcredenciadores atendam à Circular nº 3.978/2020, sob pena de ser
autuado pelo Banco Central, ambas entidades têm interesse na adoção das medidas preventivas
e de mitigação. Nesse caso, qual a entidade que poderia cumprir esse papel de forma menos
custosa e gravosa para os participantes?
Se considerar que o relacionamento com os subcredenciadores ainda é concentrado no
credenciador (não obstante as mudanças ocorridas em 2018), este último parece ter condições
operacionais mais favoráveis para a assunção dessa responsabilidade. Porém, como esse caso
específico envolve a necessidade de compartilhamento de informações sensíveis por parte do
subcredenciador, que concorre com o credenciador em determinadas situações, conforme
sugerido por alguns entrevistados, a assunção dessa responsabilidade pelo instituidor do arranjo
passa a se apresentar como uma alternativa menos gravosa para o subcredenciador, como será
abordado no capítulo 4.2 abaixo.256
Na maior parte das circunstâncias, a alocação mais eficiente de responsabilidade decorre
do alinhamento entre as disposições que estabelecem a responsabilidade por um risco e aquelas
que determinam a responsabilidade pela adoção das medidas de prevenção e mitigação. Daí a
importância na determinação da responsabilidade final pelos danos decorrentes de cada risco,
o que, em relação aos riscos gerados pelo subcredenciador, pode ser determinada por norma,
pelo regulamento ou, eventualmente, por determinação judicial e administrativa.257
256

Em 2018, quando da exposição de motivos da Circular nº 3.925/2018, o Banco Central trabalhou com as
informações que estavam disponíveis: “da forma como atualmente este mercado está estabelecido, os
credenciadores são os entes que têm contato mais direto com os subcredenciadores, tanto em relação a aspectos
operacionais, quanto em relação a aspectos financeiros e contratuais. Além disso, em termos de eficiência de
processos, os credenciadores, por sua natureza, já possuem estrutura de monitoramento com capilaridade
adequada para realizar este tipo de atividade.” BRASIL. Banco Central do Brasil. Voto 267/2018-BCB, de 20
de dezembro de 2018. Assuntos de Política Monetária - Propõe a edição de alterações no Regulamento anexo
à Circular nº 3.682, de 4 de novembro de 2013, relativas aos mecanismos de governança de instituidores de
arranjos de pagamento abertos e à interoperabilidade entre arranjos. Disponível em:
https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadVoto.asp?arquivo=/Votos/BCB/2018267/Voto_2672
018_BCB.pdf. Acesso em: 5 set. 2019. Ocorre que, tal como confirmado durante as entrevistas, aquele era um
momento no qual o relacionamento entre instituidor e subcredenciador ainda era muito recente e pouco
desenvolvido, pois a obrigatoriedade da celebração do Contrato de Participação havia ocorrido há apenas alguns
meses. De lá para cá, merece ser verificado se, na prática, essa situação operacional não foi alterada ou se não
foram desenvolvidas alternativas tecnológicas que permitam a aproximação entre subcredenciadores e
instituidores. Em situações de compartilhamento de informações, por exemplo, a proximidade entre estes entes
poderia reduzir problemas de ordem concorrencial.
257
É importante considerar os casos em que há previsão contratual ou normativa sobre a responsabilidade pela
assunção das perdas vinculadas a um determinado risco, decisões judiciais ou administrativas (como aquelas
comentadas nos capítulos 3.3 e 3.4).
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Há que se pensar também na alocação balanceada de responsabilidades entre as partes,
para que nenhuma atividade seja inviabilizada. Se, pelo ordenamento jurídico aplicável, o
credenciador é o principal responsável pela falta de liquidação, por parte do subcredenciador,
das transações de pagamento e o instituidor do arranjo tem maior interesse no cumprimento das
regras de PLDFT por parte dos participantes do arranjo, talvez se justificasse que o credenciador
fosse responsável pelo monitoramento do risco de liquidez e o instituidor pelo risco de fraude
e compliance.258
A princípio, de acordo com a regulamentação atual, não há vedação para que cada um
dos arranjos estabeleça suas próprias regras de responsabilidade e que estas sejam específicas
para cada risco.
Na prática, entretanto, como a contratação de um credenciador por um subcredenciador
ocorre em relação a diversos arranjos de pagamento ao mesmo tempo, o mais eficiente seria
que uma regra única fosse aplicável, como sugerido durante algumas entrevistas. Se cada
arranjo tiver sua própria definição sobre responsabilidade pela liquidação das transações de
pagamento do estabelecimento comercial habilitado pelo subcredenciador, para atender essas
diversas previsões, o credenciador precisaria adotar negociações diferentes junto ao
subcredenciador em relação ao volume transacionado em cada arranjo.
Essa situação não parece ser factível e gera um enorme custo transacional, não só do
ponto de vista da contratação entre credenciador e subcredenciador, mas também da contratação
deste último com o estabelecimento comercial, que também se formaliza por meio de um único
contrato, que não contém cláusulas diferenciadas para cada arranjo.
Enquanto os arranjos possuem tratamentos similares em relação aos riscos, não se faz
necessária a intervenção do regulador para definir o responsável pelos danos decorrentes de um
risco específico. Mas, havendo divergência de tratamento entre os arranjos, pode passar a ser
questionável a necessidade (e/ou a eficiência) de regulamentação para nivelar os entes
responsáveis pelos riscos e, portanto, interessados na adoção das medidas de prevenção e
mitigação dos respectivos riscos.
Sumarizando as reflexões acima, atualmente, as disposições aplicáveis à prevenção e
mitigação dos riscos gerados pelos subcredenciadores não se encontram customizadas para esse

258

Conforme manifestado pelo Banco Central, na exposição de motivos da Circular nº 3.886/2018, nos processos
de autorização dos arranjos, um dos objetivos perseguidos é o “equilíbrio das relações o instituidor de arranjo
de pagamento (IAP) e os participantes do arranjo e entre os participantes dos arranjos, especialmente quanto
ao emprego indevido do poder discricionário do IAP, quanto à proporcionalidade nas responsabilidades, nos
direitos e nos deveres das partes, bem quanto à criação de um ambiente igualitário entre os participantes do
arranjo” (Voto 72/2018-BCB, de 22/03/2018).
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independentemente de suas peculiaridades. Essa estrutura não garante um monitoramento mais
efetivo dos riscos existentes e gera, ainda, alguns efeitos negativos para as partes envolvidas,
como o excessivo custo para cumprimento das amplas medidas de prevenção e mitigação de
riscos, a insegurança jurídica decorrente da falta de clareza das previsões aplicáveis e a sujeição
à eventual discricionariedade de alguns credenciadores em relação à avaliação dos riscos
gerados pelos subcredenciadores.
As medidas de prevenção e mitigação de tais riscos, assim como os procedimentos de
monitoramento poderiam ser mais eficientes se (i) estruturados para os riscos específicos
gerados pelos subcredenciador, (ii) diferenciados por tipo de subcredenciador (classificados
com base em métricas objetivas e claras relacionadas aos riscos gerados por suas atividades) e
(iii) baseados em incentivos progressivos para o cumprimento das suas disposições. Existe
espaço para o aprimoramento das políticas de prevenção e mitigação de risco, principalmente
no âmbito das medidas e monitoramentos que são impostas ao credenciador pelo instituidor do
arranjo de pagamento, nos termos do art. 4, §§3º-A e 3º-B acima mencionado, e pelo regulador,
quando aplicável, como no caso da implementação do disposto na Circular nº 3.978/2020.
Em havendo capacidade operacional de monitoramento por diversos players, a
definição da entidade mais adequada para a assumir as obrigações de adotar medidas de
prevenção e mitigação dos riscos e de monitorar os subcredenciadores, em geral, dependeria da
identificação da entidade que será responsável ou suportará os danos decorrentes dos riscos
monitorados. Havendo alteração por contrato, norma ou decisão vinculante da entidade
responsável por determinado dano, seria recomendável a revisão da parte responsável pelo
monitoramento do correspondente risco.

4.2

DILEMA

DO

COMPARTILHAMENTO

DE

INFORMAÇÕES

ENTRE

O

SUBCREDENCIADOR E O CREDENCIADOR

Como abordado no capítulo 3.3, o dilema sobre a legitimidade, abusividade e/ou
necessidade do compartilhamento de informações pelo subcredenciador para o credenciador, já
foi amplamente debatido junto ao CADE. Em 2018, nos autos do Inquérito Administrativo nº
08700.005986/2018-66259, confirmou-se que o referido compartilhamento de informações era

259

Este Inquérito Administrativo, até dezembro de 2020, continua sendo a última análise oficial realizada pelo
CADE sobre o compartilhamento de informações em questão. Entretanto, deve-se destacar, como informado
no capítulo 3.3, que a ABO2O apresentou ao SENACON uma reclamação sobre a prática dos credenciadores,
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necessário para garantir a segurança das transações e, nesse sentido, a existência de cláusulas
que assegurem esse compartilhamento não configura indício de prática anticompetitiva. Esse
entendimento prevaleceu, mesmo tendo sido reconhecido que subcredenciadores e
credenciadores podem ser concorrentes em determinadas situações e que existe potencial dano
concorrencial decorrente do uso das informações compartilhadas.
Nesse processo, o CADE avaliou o “grau de sensibilidade das informações
compartilhadas entre os agentes do mercado e se tal troca de dados seria capaz de ferir a livre
concorrência”, bem como “a ponderação entre os potenciais efeitos negativos à concorrência e
a necessidade do compartilhamento de tais informações do ponto de vista da segurança das
transações e do combate à fraude”260.261 Não estava sob o espectro da sua análise, entretanto, a
verificação de outras alternativas para garantir essa segurança.
O entendimento do CADE, que foi bastante influenciado pelos esclarecimentos
prestados pelo Banco Central nos autos do processo262, foi proferido logo após a publicação da
Circular nº 3.925/2018, que incluiu os §§3º-A e 3º-B, ao art. 4º do Regulamento anexo à
Circular nº 3.682/2013. Como mencionado no capítulo 3.1, esses novos parágrafos
determinaram que o monitoramento dos subcredenciadores pelos credenciadores dependia da
especificação, por parte do instituidor do arranjo, das informações que deveriam ser
franqueadas pelo subcredenciador e da obrigação do credenciador não utilizar essas
informações para fins diversos do monitoramento imposto pelo instituidor263. 264
a qual gerou o envio de ofícios ao Banco Central e ao CADE, que podem, se tiverem andamento, fazer com
que o assunto seja revisitado pelas autoridades competentes.
260
Cf. Nota Técnica nº 20/2019/CGAA2/SGA1/SG/CADE, no Inquérito Administrativo nº 08700.005986/201866.
261
Ao tratar do assunto, o CADE abordou a análise do compartilhamento de informações sob duas perspectivas:
(i) a racionalidade envolvida no compartilhamento (porque é necessário compartilhar informações? Que fim se
pretende atingir com esse compartilhamento?) e (ii) as informações sujeitas ao compartilhamento (quais são as
informações que precisam ser compartilhadas para esse fim? Qual a finalidade – e, portanto, necessidade – do
compartilhamento de cada uma das informações?). Em relação à racionalidade para o acesso a informações do
subcredenciador pontuou-se o objetivo de: “assegurar a higidez financeira do arranjo de pagamento, por meio:
(a) da transparência (rastreabilidade) das transações realizadas; e (b) de mecanismos de combate a fraudes,
como a lavagem de dinheiro, e de proteção ao consumidor” (SEI nº 0536729, p. 2).
262
Cf. Ofício 264/2019-BCB/DEBAN, de 17/01/2019, protocolado no Inquérito Administrativo nº
08700.005986/2018-66.
263
A regulamentação estabelece um direito (e não uma obrigação) do instituidor do arranjo transferir para o
credenciador atividades de monitoramento do subcredenciador. Esse direito não afasta a responsabilidade do
instituidor pelo monitoramento de todos os participantes do arranjo e não impede que o próprio instituidor
decida assumir o monitoramento dos subcredenciadores. Essa regulamentação, por outro lado, abre a
oportunidade para que os detalhes desse monitoramento, se imposto ao credenciador, sejam disciplinados no
âmbito contratual (ou seja, no regulamento ou nos contratos celebrados pelo instituidor com o credenciador e
com o subcredenciador).
264
Embora a regulamentação mencione a necessidade de especificação apenas das informações que devem ser
franqueadas, pode-se entender que está implícita a necessidade de especificação também da função do
compartilhamento de cada informação e dos momentos em que tal compartilhamento deve ocorrer. Tanto a
delimitação da função do compartilhamento, como do momento deste, orientará a atividade de monitoramento
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Como assuntado durante as entrevistas, ao mesmo tempo que essa regulamentação
oferece uma brecha para que haja um excesso no pedido de informações por parte dos
instituidores ou credenciadores (pois permite que o instituidor discricionariamente especifique
as informações a serem compartilhadas ou delegue para o credenciador a escolha discricionária
das informações que devem ser transferidas), ela confere liberdade e se apresenta como uma
oportunidade para que os players negociem modelos alternativos de monitoramento (pois a
regulamentação não determina e engessa as formas de monitoramento possíveis). O
compartilhamento das informações dos estabelecimentos do subcredenciador e suas transações
não é uma forma de monitoramento determinada por norma, mas tem sido a forma adotada pelo
setor, na ausência da estruturação de métodos melhores.
A interpretação conjunta da decisão do CADE e da nova regulamentação permite
concluir que está confirmada a possibilidade de se exigir do subcredenciador o
compartilhamento de informações com o propósito de proporcionar segurança às transações e
ao combate à fraude, mas esse compartilhamento está sujeito a determinadas limitações e
condições que ainda não foram endereçadas por todos os arranjos ou, no caso daqueles que já
fizeram alguns ajustes, não foram endereçadas em todas as disposições que versam sobre o
referido compartilhamento nos regulamentos.265 Note-se, ainda, que restou confirmado que o
compartilhamento das informações com o credenciador representa uma forma de se atingir a
segurança pretendida, mas isso não significa que esse compartilhamento é o único método
possível para atingir o fim desejado.
Em janeiro de 2020, especificamente em relação aos riscos relacionados à PLDFT, o
Banco Central aprimorou a regulamentação e elencou, com maior clareza, na Circular nº
3.978/2020, as informações às quais o credenciador (como instituição autorizada a funcionar
pelo Banco Central) deve ter acesso. Essa norma também confirmou a necessidade do
pelos credenciadores e permitirá a construção de políticas que são adotadas progressiva e proporcionalmente à
insegurança ou à fraude que se pretende combater. Em relação à obrigação de não utilizar as informações
recebidas dos subcredenciadores para outra finalidade, trata-se de obrigação negativa de muito difícil apuração.
Não obstante essa dificuldade, tal como apurado durante as entrevistas, seria importante que houvesse previsão
de consequência para o credenciador, caso ele descumpra essa obrigação. A ausência de consequência, aliada
a dificuldade de comprovação representa, de forma contrária, um incentivo para o descumprimento da
obrigação.
265
Merece ser destacado que, nas minutas dos contratos de participação analisados, alguns instituidores dos
arranjos de pagamento demonstraram sensibilidade à preocupação dos subcredenciadores. Em uma dessas
minutas, encontram-se bem especificadas as informações da base cadastral de clientes e da base transacional
destes que o subcredenciador deve encaminhar diretamente para a bandeira, sem intermediação dos
credenciadores. Outra minuta estabelece a obrigação do subcredenciador divulgar ao credenciador informações
sobre os estabelecimentos comerciais por ele habilitados e suas transações, mas permite que, mediante o envio
de solicitação justificada para a bandeira, o subcredenciador envie essas informações diretamente para ela. Os
regulamentos dos arranjos e os contratos celebrados pelos subcredenciadores com os credenciadores não estão,
entretanto, totalmente alinhados com essas disposições.

124

compartilhamento de informações pelo subcredenciador ao credenciador, mas para o fim único
de PLDFT.
O art. 43 dessa norma prevê que os credenciadores deverão “implementar
procedimentos de análise das operações e situações selecionadas por meio dos procedimentos
de monitoramento e seleção de que trata o art. 39”266 e o art. 44 complementa estabelecendo
que “é vedada (I) a contratação de terceiros para a realização da análise referida no art. 43; e
(II) a realização da análise referida no art. 43 no exterior”. Em princípio, a análise das operações
e situações selecionadas através dos procedimentos de monitoramento e seleção não pode ser
terceirizada, contudo, não há vedação para que terceiro seja contratado para realizar o próprio
monitoramento e a seleção dessas operações e situações suspeitas. Nesse caso, como sugerido
em algumas entrevistas, as informações do subcredenciador poderiam ser compartilhadas com
terceiro contratado para a realização do monitoramento e da seleção e, apenas no caso de
identificação de operações ou situações suspeitas, as informações específicas das transações
selecionadas precisariam ser compartilhadas com o credenciador.
A existência de fundamento jurídico para o compartilhamento de informações do
subcredenciador e dos seus clientes (estabelecimentos comerciais recebedores das transações
de pagamento) com o credenciador não afasta, entretanto, a sensibilidade das informações
compartilhadas e o potencial dano concorrencial. Por essa razão que, ainda hoje, esse assunto
representa um dos principais dilemas do subcredenciador.

266

Art. 39. As instituições referidas no art. 1º devem implementar procedimentos de monitoramento e seleção que
permitam identificar operações e situações que possam indicar suspeitas de lavagem de dinheiro e de
financiamento do terrorismo, especialmente: I - as operações realizadas e os produtos e serviços contratados
que, considerando as partes envolvidas, os valores, as formas de realização, os instrumentos utilizados ou a
falta de fundamento econômico ou legal, possam configurar a existência de indícios de lavagem de dinheiro ou
de financiamento do terrorismo, inclusive: a) as operações realizadas ou os serviços prestados que, por sua
habitualidade, valor ou forma, configurem artifício que objetive burlar os procedimentos de identificação,
qualificação, registro, monitoramento e seleção previstos nessa Circular; b) as operações de depósito ou aporte
em espécie, saque em espécie, ou pedido de provisionamento para saque que apresentem indícios de ocultação
ou dissimulação da natureza, da origem, da localização, da disposição, da movimentação ou da propriedade de
bens, direitos e valores; c) as operações realizadas e os produtos e serviços contratados que, considerando as
partes e os valores envolvidos, apresentem incompatibilidade com a capacidade financeira do cliente, incluindo
a renda, no caso de pessoa natural, ou o faturamento, no caso de pessoa jurídica, e o patrimônio; d) as operações
com pessoas expostas politicamente de nacionalidade brasileira e com representantes, familiares ou estreitos
colaboradores de pessoas expostas politicamente; e) as operações com pessoas expostas politicamente
estrangeiras; f) os clientes e as operações em relação aos quais não seja possível identificar o beneficiário final;
g) as operações oriundas ou destinadas a países ou territórios com deficiências estratégicas na implementação
das recomendações do Grupo de Ação Financeira (Gafi); e h) as situações em que não seja possível manter
atualizadas as informações cadastrais de seus clientes; e II - as operações e situações que possam indicar
suspeitas de financiamento do terrorismo. Parágrafo único. O período para a execução dos procedimentos de
monitoramento e de seleção das operações e situações suspeitas não pode exceder o prazo de quarenta e cinco
dias, contados a partir da data de ocorrência da operação ou da situação.
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Será que o compartilhamento de informações sensíveis é o método mais eficiente para
prevenir ou mitigar cada um dos riscos gerados pelo subcredenciador, conforme especificado
no capítulo 4.1, item 4.1.1 desse estudo? Será que existem métodos mais eficientes ou com
eficiência similar ao compartilhamento de informações, mas que sejam menos gravosos para as
partes envolvidas e gerem menor impacto concorrencial? Será que existem informações menos
sensíveis ou uma forma consolidada de divulgar as informações sensíveis, que reduza a
prejudicialidade do compartilhamento?
Em relação ao acompanhamento do risco de chargeback, como apontado por alguns
entrevistados, questiona-se se há a necessidade do envio para o credenciador, já de início, dos
dados de todos os estabelecimentos comerciais habilitados pelo subcredenciador e dos dados
transacionais deles, ou se uma política de prevenção de altos níveis de chargeback poderia
basear-se no acompanhamento das contestações e disputas apresentadas pelos usuários e
solicitar, apenas em um segundo momento, informações específicas das transações e, em
situações recorrentes, informações sobre o estabelecimento comercial que tenha originado essas
transações. Sugere-se aqui o mesmo racional discutido no capítulo 4.1 em relação à fixação de
critérios e métricas que possam gerar a aplicação proporcional e progressiva dos procedimentos
de monitoramento.
O mesmo racional pode-se aplicar à prevenção e mitigação dos riscos de fraude,
ressalvadas as obrigações legais de disponibilização de acesso a informações. Ou seja, uma vez
atestado que o subcredenciador cumpre os procedimentos estabelecidos na política de
prevenção específica, o compartilhamento de informações só ocorreria em relação às situações
nas quais há a suspeita de fraude. Em qualquer circunstância, é pressuposto de uma política
adequada que as regras que ensejam esta ou aquela consequência sejam objetivas e públicas.
Especificamente em relação ao cumprimento das obrigações regulatórias de PLDFT,
indaga-se se seria possível que um terceiro independente pudesse certificar, para o instituidor
do arranjo e o credenciador, o cumprimento dessas obrigações e dos procedimentos previstos
na respectiva política pelo subcredenciador, sem que fosse necessário o compartilhamento de
informações sensíveis, salvo se constatada alguma irregularidade.
Quanto aos riscos técnico-operacionais (mesmo os de compliance), seria o
compartilhamento de informações sobre os estabelecimentos comerciais e suas transações um
método adequado para mitigar falhas e anomalias de procedimentos internos ou funcionamento
de sistemas? Conforme apurando durante as entrevistas, parece que o compartilhamento de
informações sensíveis do subcredenciador contribui muito pouco na prevenção desses riscos,
que continuariam dependentes de relatórios, monitoramentos técnico-operacionais e auditorias.
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Em relação ao risco de liquidação, o conhecimento pelo credenciador das informações
sobre os estabelecimentos comerciais do subcredenciador e seus pipelines de transações poderia
evitar o risco de o último não liquidar as transações de pagamento devidas aos
estabelecimentos? Em princípio, essas informações parecem ser relevantes se houver
insolvência do subcredenciador, caso em que o credenciador é chamado para liquidar as
transações diretamente aos estabelecimentos habilitados pelo subcredenciador, tal como
previsto nos recentes arts. 12-A, 12-B e 12-C da Lei nº 12.865/2013, de forma a manter a
higidez e solidez do arranjo.267 Mas, de acordo com o apurado em algumas entrevistas, o
conhecimento, pelo credenciador, das informações sobre a base de clientes do subcredenciador
não permitiria, por si só, a identificação da situação de insolvência deste, e, portanto, não
preveniria o risco268.269 O monitoramento da situação financeira do subcredenciador, por outro
lado, pode ser mais eficaz se baseado nas suas próprias informações financeiras, como o
montante de transações em aberto junto ao credenciador (incluindo as antecipações com ele
contratadas)270, em contrapartida ao valor das transações em aberto com os estabelecimentos
comerciais (descontadas eventuais antecipações já realizadas e os valores compromissados).271
O registro dos recebíveis gerados no âmbito dos arranjos de pagamento, cuja
obrigatoriedade foi regulada de forma definitiva em 2019 pela Resolução nº 4.734/2019 e
Circular nº 3.952/2019, que estão previstas para entrar em vigor em 07/06/2021, pode vir a
auxiliar o monitoramento da liquidez dos subcredenciadores. As registradoras terão visibilidade
da agenda de recebíveis a receber e a pagar dos subcredenciadores e, tal como alguns produtos
267

Um dos regulamentos analisados contém previsão de que dados referentes às transações realizadas pelos
estabelecimentos comerciais habilitados pelos subcredenciadores apenas precisarão ser transferidos ao
credenciador em caso de insolvência daquele. Não há clareza, entretanto, sobre o que seria considerado
“insolvência do subcredenciador” para esse fim.
268
Cf. Nota Técnica nº 77/2019/CGAA2/SGA1/SG/CADE, de 14/10/2019, no Inquérito Administrativo nº
08700.005986/2018-66, item 23, comentário à Consulta previamente apresentada pela Visa. O CADE já chegou
a levantar dúvida sobre a eficiência do compartilhamento de dados para fins de mitigação do risco de liquidação,
mas, ao fim, para sua decisão considerou todos os riscos em conjunto, em um único balaio: “23. Por outro lado,
apesar de ter afirmado que não haveria certeza sobre se o acesso a dados dos subcredenciadores seria efetivo
na diminuição do risco de insolvência em liquidação de transações e de violação de dados, o Relator entendeu
que esse acesso poderia, em tese, evitar transações depreciativas e reduzir a impugnação de transações não
reconhecidas pelo portador (chargeback).”
269
Na opinião de alguns entrevistados, o acesso a este tipo de informação pode auxiliar no mapeamento dos
estabelecimentos que apresentam risco, a partir da aplicação de análises sistêmicas e inteligência artificial. Mas,
durante as entrevistas, não se chegou à afirmação de que o seu compartilhamento é essencial para estas análises.
270
Significa o montante equivalente ao valor total das transações de pagamento fechadas pelos estabelecimentos
comerciais do subcredenciador (e autorizadas pelos emissores), cujos recursos ainda não foram repassados pelo
credenciador ao subcredenciador, acrescido das antecipações solicitadas e contratadas pelo subcredenciador
junto ao credenciador.
271
Significa o montante equivalente ao valor total das transações de pagamento fechadas pelos estabelecimentos
comerciais do subcredenciador, que ainda não foram liquidadas por ele junto aos seus estabelecimentos,
descontados os valores já antecipados aos estabelecimentos e outros valores compromissados pelo credenciador
(cedidos ou dados em garantia).
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que têm sido apresentados no mercado, a registradora poderia realizar análises financeiras e
fornecer estas análises aos instituidores e aos credenciadores, com a autorização dos
subcredenciadores, a partir de informações consolidadas e independentemente da abertura de
informações concorrencialmente sensíveis para os credenciadores.
Como colocado por dois entrevistados, entretanto, o mero monitoramento das
transações declaradas às registradoras não seria suficiente para a medição dos riscos financeiros
que podem ser gerados pelos subcredenciadores, sem a conciliação destas informações com a
efetiva liquidação financeira das respectivas obrigações, que atualmente ocorre no ambiente da
liquidação centralizada realizada pela CIP.
Conforme mencionado na exposição de motivos da Circular nº 3.886/2018, a liquidação
centralizada já teve por objetivo: “o aumento da eficiência e da segurança desses arranjos, além
de inibir práticas discriminatórias em relação a seus participantes” e este objetivo poderia ser
melhor atingido a partir da conciliação das informações da liquidação centralizada e com os
registros de recebíveis realizados junto às registradoras. Ocorre que, embora a CIP tenha
visibilidade das liquidações realizadas para e pelo subcredenciador, não são todos os
subcredenciadores que estão obrigados a liquidar suas obrigações no ambiente da CIP.
Por isso que, na opinião destes dois entrevistados, a regulamentação deveria exigir que
todas as transações realizadas por subcredenciadores fossem liquidadas dentro do ambiente da
CIP, ainda que em um ambiente simplificado e que demandasse menores investimentos. O
contra-argumento a esta sugestão, porém, é criação de barreiras para o surgimento de novos
players, em razão da imposição de obrigações regulatórias desproporcionais ao tamanho e à
relevância de alguns subcredenciadores.
Especificamente em relação ao risco de liquidez, métodos complementares de mitigação
desse risco, que não envolvem o compartilhamento de informações, também poderiam ser
adotados, como a apresentação de garantias ou a segregação dos recursos destinados aos
estabelecimentos comerciais em conta garantia, seguindo o princípio trazido pela MP 930 e
convertida nos arts. 12-A, 12-B e 12-C, inseridos à Lei nº 12.865/2013.
Pelo exposto acima, a priori, nem todos os riscos gerados pelo subcredenciador seriam
mitigáveis a partir da abertura das suas informações, cabendo a reflexão dos casos em que o
compartilhamento é essencial, dos casos em que ele agrega valor apenas marginalmente e dos
casos em que o compartilhamento pode ser destinado a terceiro independente.272

272

Em manifestação apresentada no âmbito do Processo nº 08012.004089/2009-01, a Mastercard chegou a propor
solução tecnológica (tecnologia de chaves desenvolvida internamente) para que dados fossem transmitidos via
credenciador, para a bandeira, mas que aquele não conseguisse ter visibilidade das informações. Na Consulta
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Em havendo mais do que uma alternativa para prevenir ou monitorar os riscos
decorrentes das atividades do subcredenciador (como, por exemplo, o compartilhamento de
informações e a certificação por auditoria independente), estas alternativas poderiam ser
oferecidas pelo instituidor do arranjo e/ou credenciador ao subcredenciador que, considerando
as peculiaridades do seu modelo de negócio, poderia optar pela forma menos gravosa para sua
atividade, nos termos do §3º, do art. 4º, do Regulamento anexo à Circular nº 3.682/2013.273
Em determinados casos, por exemplo, como naqueles envolvendo marketplaces (que
não concorrem com os credenciadores) ou credenciadores focados no atendimento de
subcredenciadores (que não concorrem com estes últimos), o compartilhamento das
informações pode não oferecer problema concorrencial e se apresentar como a forma menos
custosa. Caberia, assim, ao subcredenciador escolher, entre as alternativas apresentadas pelo
instituidor do arranjo ou credenciador, a forma de monitoramento mais proporcional e menos
gravosa à sua situação.
Como destacado durante algumas entrevistas, no âmbito dessa discussão também seria
importante levar em consideração a situação do subcredenciador que exerce, cumulativamente,
a atividade de emissor de moeda eletrônica e, portanto, é instituição de pagamento já sujeita à
fiscalização direta dos instituidores dos arranjos e do Banco Central. Nesses casos, o
monitoramento das atividades de subcredenciamento poderia ser destacado para o
credenciador, ao passo que as atividades de emissão poderiam ser monitoradas pelo Banco
Central e pelo instituidor do arranjo de pagamento? Ou seria mais eficiente que estes últimos
monitorassem essa entidade por inteiro, englobando as atividades de subadquirência?
De fato, foram feitos muitos questionamentos acima, sem que as devidas respostas
tenham sido dadas. O desenvolvimento de respostas adequadas não é simples e demandaria o
envolvimento de profissionais com diversas perspectivas, inclusive operacionais. De qualquer
forma, acredita-se que o levantamento desse debate, por si só, pode ser bastante proveitoso para
os participantes do arranjo, principalmente em momentos como o atual, no qual alternativas
tecnológicas têm surgido para ajudar no endereçamento de dilemas como esse.
A manutenção do atual dilema sobre o compartilhamento de informações sensíveis por
parte do subcredenciador poderá gerar uma busca deste pelos credenciadores que têm modelos
de negócios não concorrentes com os dele, seja pela celebração de acordos bilaterais e

proposta pela própria Mastercard ao CADE (Processo nº 08700.007817/2015-18), entretanto, a Mastercard
revisou seu posicionamento e se manifestou no sentido de que o desenvolvimento dessa solução não era viável.
273
De acordo com esse artigo, havendo meios equivalentes para a realização do monitoramento, o instituidor do
arranjo deverá utilizar aquele que for menos gravoso para o participante.
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particulares de não competição, seja pela vocação do credenciador de ser voltado ao
atendimento apenas de subcredenciadores. Conforme já manifestado anteriormente pelo Banco
Central, essa pode representar uma evolução orgânica do segmento274, ao lado da migração dos
subcredenciadores para o papel de emissores de moeda eletrônica.

4.3

(IN)COMPATIBILIDADE

ENTRE

OS

INSTRUMENTOS

AOS

QUAIS

O

SUBCREDENCIADOR ESTÁ SUJEITO

Antes de adentrar na análise da problemática proposta acima, é importante lembrar que
o marco regulatório, criado em 2013, foi imposto a uma indústria que estava em pleno
funcionamento e com alto viés de expansão, na qual os instrumentos que regulavam os direitos
e obrigações das partes envolvidas eram livremente negociados entre particulares. Esses
instrumentos não foram rescindidos e substituídos por novos, mas sim sofreram (e vêm
sofrendo) adaptações para se conformarem com o novo arcabouço jurídico de meios de
pagamento. As regras do jogo foram trocadas com o “transatlântico em movimento”.
Adicionalmente, em relação ao subcredenciador, em 2018 ainda foram editadas
disposições normativas complementares que alteraram seu relacionamento com os arranjos de
pagamento e seus instituidores e impuseram sua participação na liquidação centralizada,
conforme abordado no capítulo 3.1.
Nesse contexto de adequação às normas vigentes, que merecem ser analisados os
instrumentos contratuais (regulamentos e contratos) que têm sido utilizados pelo setor para
regular as atividades do subcredenciador.
Embora o Banco Central tenha, em meados de maio de 2020, autorizado o
funcionamento dos arranjos de pagamento da Visa, da Mastercard, da Elo, da American Express
e da Hiper/Hipercard, não houve manifestação pública sobre a conformidade dos regulamentos
desses arranjos à regulamentação. O §2º, do art. 16, do Regulamento anexo à Circular nº
3.682/2013, inclusive, faculta ao Banco Central a realização de comunicação ao instituidor do
arranjo que indique as questões que foram cobertas pela autorização e aquelas que ainda estão
pendentes e serão tratadas no contexto da fiscalização exercida pelo regulador.
De forma geral, como adiantado no item 3.2.1 do capítulo 3.2, os regulamentos foram
adaptados para absorver a definição normativa de subcredenciador, a necessidade da celebração
do contrato de participação com o instituidor do arranjo de pagamento e a participação na
274

Cf. Ofício 264/2019-BCB/DEBAN, de 17/01/2019, protocolado no Inquérito Administrativo nº
08700.005986/2018-66.
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liquidação centralizada. Porém, até o encerramento das pesquisas que deram suporte a este
estudo, em praticamente nenhuma situação os regulamentos analisados incorporavam as
prerrogativas derivadas da nova relação jurídica estabelecida entre instituidor e
subcredenciador. Os regulamentos, em medidas diferentes, mantiveram a tradicional estrutura
de consolidar nos credenciadores o relacionamento com os subcredenciadores. Nesse sentido
que, a princípio, os regulamentos não teriam sido totalmente adaptados à nova proposta
regulatória, que responsabiliza o instituidor do arranjo pelo cumprimento do regulamento
também por parte dos subcredenciadores.
Não são todos os regulamentos que refletem a possibilidade de o instituidor do arranjo
demandar diretamente os subcredenciadores e ser por eles demandado. Como exemplo, podese citar que grande parte das disposições dos regulamentos que prevêem o exercício de
controles e a aplicação de penalidades em caso de desconformidades, sujeitam apenas os
emissores e os credenciadores, não tendo sido estendidas para abranger também os
subcredenciadores.
Os §§3º-A e 3º-B, do art. 4º, do Regulamento anexo à Circular nº 3.682/2013, permitem
que o instituidor do arranjo transfira aos credenciadores obrigações de monitorar o
cumprimento dos requerimentos previstos em tais artigos pelos subcredenciadores. Mas, como
já explorado nesse estudo, essa possibilidade de transferência da sua obrigação aos
credenciadores não afastaria a responsabilidade pelo monitoramento de todos os participantes
do arranjo (inclusive do subcredenciador) e está condicionada à especificação das informações
que precisarão ser franqueadas pelos subcredenciadores e à vedação de seu uso por parte dos
credenciadores para fins diversos. Ademais, essa possibilidade está limitada ao monitoramento
dos assuntos previstos no referido art. 4º.
Ocorre que as previsões constantes nos regulamentos ainda são muito amplas e
genéricas, não atendendo às restrições trazidas pelos referidos §§3º-A e 3º-B, do art. 4º,
principalmente por não especificarem as informações que devem ser compartilhadas pelo
subcredenciador. Como exemplo, os regulamentos ainda contêm disposições que obrigam o
subcredenciador a fornecer todas as informações dos seus estabelecimentos comerciais (sem
que haja a especificação de quais seriam essas informações), a qualquer momento,
independentemente da existência de uma situação específica ou uma justificativa.275

275

Se o poder vinculante dos regulamentos deixou de ser uma dúvida após o Banco Central ter autorizado o
funcionamento dos arranjos, as bandeiras passaram a poder exigir o cumprimento do disposto nos arranjos a
qualquer tempo, o que pode representar uma iminente contingência se também considerarmos que os
regulamentos não estão em total conformidade com a regulamentação, como comentado nesse estudo.
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Passando para os contratos de credenciamento celebrados entre o subcredenciador e o
credenciador, é importante relembrar que, até a publicação da Circular nº 3.886/2018, esses
documentos representavam a base das regras aplicáveis aos subcredenciadores. Como estes não
eram reconhecidos como participantes dos arranjos e não possuíam vínculo com os
instituidores, todos os seus direitos e obrigações estavam previstos naquele instrumento, que
incorporava diversas obrigações estabelecidas pelos regulamentos, para que elas se tornassem
vinculantes também para os subcredenciadores.
No coração desses contratos havia a previsão de todos os direitos de monitoramento e
auditoria, de solicitação de informações, de responsabilização por atos fraudulentos, entre
outros, que regiam a relação do credenciador para com seus subcredenciadores, considerando
que esses últimos não eram juridicamente visíveis para os instituidores e que suas atividades
eram de responsabilidade única dos credenciadores.
Os contratos de credenciamento analisados ainda não sofreram significativas alterações
que reflitam as mudanças trazidas pela regulamentação de 2018. Esses contratos não contêm
disposições que reconhecem a existência dos contratos de participação e as cláusulas que
versam sobre o monitoramento dos subcredenciadores não especificam as suas informações que
devem/podem ser solicitadas.
Ademais, os contratos de credenciamento apresentam certa incompatibilidade com os
regulamentos, se analisados em relação a cada um deles. Os regulamentos dos arranjos são
diferentes entre si e possuem divergentes disposições sobre, por exemplo, (i) quais são as
cláusulas mínimas que devem ser inseridas nos contratos com os subcredenciadores, (ii) quais
são as informações que devem ser compartilhadas pelos subcredenciadores, e (iii) em que
situações é possível a realização de monitoramento e de auditorias nas atividades e nos dados
dos subcredenciadores. Como os contratos de credenciamento precisam atender às regras de
todos os regulamentos ao mesmo tempo, mas celebram um único contrato com o
subcredenciador, suas disposições são genéricas e não necessariamente compatíveis com as
disposições dos regulamentos.
O alinhamento entre as obrigações previstas nos regulamentos e aquelas previstas nos
contratos de credenciamento poderia ser viabilizado pelo regulador através da padronização das
disposições mínimas dos regulamentos que se aplicam aos subcredenciadores ou, de outra
forma, pela celebração de um contrato de credenciamento para cada arranjo. Essa última
alternativa, diferentemente da primeira, aumentaria muito o custo de transação da negociação
entre credenciadores e subcredenciadores.
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A ausência de compatibilidade (ou até a contradição) entre a norma e os regulamentos
e contratos aos quais os subcredenciadores estão vinculados, ou entre estes últimos, gera falta
de clareza sobre as obrigações vigentes e insegurança jurídica o que, conforme já abordado
nesse estudo, aumenta o custo relacionado ao exercício da atividade de subcredenciamento, que
tanto contribui para o atingimento de políticas públicas como o aumento da inclusão financeira,
da inovação e da concorrência.

4.4 EXCEPCIONALIDADE DO MARKETPLACE

Os subcredenciadores, tal como definidos pelo inciso VIII, do art. 2º, do Regulamento
anexo à Circular nº 3.682/2013, não se limitam a uma única categoria de empresas com
atividades semelhantes. A definição criada pela regulamentação engloba todo aquele que, seja
de forma principal ou acessória, exclusivamente ou de forma cumulativa com outras atividades,
habilita recebedores para aceitar instrumentos de pagamento e participa da liquidação da
transação de pagamento, mas não como credor direto dos emissores dos instrumentos.276
Em 2018, como comentado no capítulo 3.1, a amplitude dessa definição foi bastante
debatida e até hoje existe contrariedade por parte dos players do setor em relação à decisão
adotada pelo Banco Central.277
Ao criar uma definição normativa ampla, o Banco Central igualou players de diversos
modelos de negócio sob uma mesma classificação, sujeitando-os a obrigações semelhantes,
como a celebração de contratos de participação com os instituidores dos arranjos de pagamento,
a integração à CIP para a participação na liquidação centralizada, a necessidade de
cumprimento das regras de PLDFT e a obrigatoriedade do registro de recebíveis.
Diversas foram as propostas de diferenciação entre os “subcredenciadores puros” e os
marketplaces ou “subcredenciadores varejistas”, como foram chamados pela Federação do
Comércio de Bens, Serviço e Turismo do Estado de São Paulo – FecomercioSP, na
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Uma instituição de pagamento, nos termos do art. 5º, caput e parágrafo único, da Circular nº 3.885/2018, deve
ter por objeto principal uma das atividades listadas no art. 6º, inciso III, da Lei nº 12.865/2013, e só pode exercer
atividades adicionais que “tenham o propósito de viabilizar a prestação do serviço de pagamento ou agregar
valor ao serviço prestado para o usuário à critério do Banco Central do Brasil”. Ocorre que, diferentemente do
caso da instituição de pagamento, o regulador optou por não limitar a atividade dos subcredenciadores,
caracterizando como tal tanto aquele que tem por atividade principal, como por atividade acessória, a prestação
de serviços de pagamento nos moldes da definição criada pelo art. 2º, inciso VIII, da Circular nº 3.682/2013.
277
Durante as entrevistas realizadas, foi possível constatar que a contrariedade mencionada aqui não advém apenas
da opinião dos marketplaces, que foram chamados a participar do setor de meios de pagamento, mas também
do entendimento de algumas bandeiras e credenciadores, que enxergam diferença entre os marketplaces e os
subcredenciadores que têm por atividade principal a prestação de serviços de pagamento e outros serviços
agregados.
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manifestação apresentada à Consulta Pública nº 62/2018.278 Ainda, entre as manifestações a
essa Consulta Pública, destaquem-se os conceitos que foram trazidos pelo Google e pela Visa.
Para o Google:
(i) subcredenciadores puros: pessoas jurídicas que possuem como atividade
principal e fonte primordial de receita a habilitação de ampla variedade de usuários
finais recebedores para a aceitação de instrumento de pagamento, atuando no processo
de liquidação de transações de pagamento como o elo seguinte da cadeia após os
credenciadores (doravante denominados “Subcredenciadores Puros”);
(ii) marketplaces: tomando por base a definição constante no item 11 do FAQ do
Bacen sobre Liquidação Centralizada, são pessoas jurídicas de comércio eletrônico,
que aproximam compradores e vendedores por meio de plataformas centralizadas para
a venda de produtos ou serviços, podendo, em alguns modelos de negócio, realizar
atividades acessórias de recebimento e repasse de recursos financeiros destinados a
usuários finais recebedores (doravante denominados “Marketplaces”); (grifo
nosso).279

De acordo com a manifestação do Google, os subcredenciadores puros já apresentavam
“distinções estruturais relevantes” em relação aos credenciadores. Em se tratando de diferenciar
os marketplaces dos credenciadores, essa distinção era ainda mais evidente, pois a atividade
principal do marketplace era o comércio eletrônico e não a prestação de serviço de pagamento.
A Visa, que diferencia o facilitador de pagamento da figura do marketplace no
regulamento dos seus arranjos, manifestou-se sobre a distinta forma de operação deles:280
Apesar de facilitadores de pagamento e marketplaces serem qualificados como
subcredenciadores, eles operam modelos de negócio substancialmente distintos e,
assim, requerem tratamento diferenciado.
Em consideração ao modelo de negócio que opera, o facilitador de pagamento exige
um monitoramento diferenciado dos marketplaces. No caso do facilitador de
278

Conforme destacado pela própria FecomércioSP, a nomenclatura precisaria ser ajustada após a associação do
Uber do Brasil Tecnologia Ltda., por não envolver apenas marketplaces de varejo.
279
Cf. Manifestação datada de 25/05/2018, apresentada pelo Google à Consulta Pública nº 62/2018 do Banco
Central, que ainda trouxe as seguintes definições: “(iii) lojas virtuais: pessoas jurídicas que vendem seus
produtos ou serviços no ambiente virtual, podendo, ocasionalmente, disponibilizar em seu website produtos ou
serviços vendidos diretamente por terceiros, bem como participar do fluxo financeiro de transações destinadas
a tais terceiros (‘Lojas Virtuais’); e (iv) prestadores de serviços acessórios de pagamento: pessoas jurídicas
pertencentes ao grupo econômico de Marketplaces ou Lojas Virtuais, que auxiliam no processamento de
pagamentos relacionados exclusivamente a Marketplaces e/ou Lojas Virtuais pertencentes ao seu grupo
econômico, sem extrair dessa atividade receita relevante (a atividade em questão possui papel acessório e de
apoio dentro do grupo econômico) (‘Prestadores de Serviços Acessórios de Pagamento’)”.
280
Cf. Manifestação datada de 21/05/2018, apresentada pela Visa à Consulta Pública nº 62/2018 do Banco Central,
que também apresentou as seguintes definições para facilitador e marketplace, de acordo com seu regulamento:
“[1] (Facilitador de Pagamento) É um subcredenciador que participa dos arranjos de pagamentos da Visa,
atendendo aos seguintes requisitos: (i) habilita estabelecimentos comerciais para a aceitação de cartões Visa
como forma de pagamentos, e (ii) participa do processo de liquidação financeira da transação como credor
perante um credenciador. [2] (Marketplace) É um subcredenciador que participa dos arranjos de pagamento da
Visa, atendendo aos seguintes requisitos: (i) opera um site de comércio eletrônico ou aplicativo móvel sob
marca própria e no qual reúnem compradores e vendedores. (ii) habilita os vendedores que operam em seu site
ou aplicativo a aceitarem Cartões Visa como forma de pagamento, e (iii) participa do processo de liquidação
financeira da transação como credor perante a um credenciador”.
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pagamento, os serviços de pagamento que presta aos estabelecimentos comerciais
integram sua atividade-fim e não estão limitados a uma plataforma específica. No caso
dos marketplaces, os serviços de pagamento são prestados de forma acessória à sua
atividade-fim, que se traduz na aproximação de compradores e vendedores em um
aplicativo móvel ou website de comércio eletrônico que o marketplace opera sob
marca própria e proeminente. Em virtude desta diferença, os riscos inerentes à
operação do facilitador e do marketplace são distintos e as atividades de um
marketplace não concorrem ou se assemelham às atividades de um credenciador.281

Embora o regulamento dos arranjos da Visa trate marketplace e facilitador como
espécies de subcredenciador, ele diferencia a existência dos dois. A diferença entre eles
relaciona-se mais ao modelo de negócios de cada um e está condicionada ao cumprimento de
diversas características, cumulativamente. Os requisitos para ser caracterizado como um
marketplace são mais restritivos e, se não são cumpridos, o participante pode ser enquadrado
como estabelecimento comercial ou, se não se enquadrar na definição deste, como facilitador
de pagamento.
De acordo com o regulamento dos arranjos da Visa, os marketplaces são responsáveis
financeiramente por chargebacks e devem oferecer mecanismos de solução de controvérsias
entre portadores e estabelecimentos comerciais habilitados, seja por decisão que vincule essas
partes, seja pela garantia de devolução dos valores pagos financiada pelo marketplace. No caso
das transações capturadas a partir dos facilitadores de pagamento, o risco de chargeback é
tratado de acordo com as regras do arranjo e é alocado entre emissores e
credenciadores/facilitadores.
Outra diferença operacional relevante refere-se ao fato de que, em relação ao facilitador
de pagamento, o credenciador só deve aceitar transações provenientes de estabelecimentos
comerciais que estejam sob a mesma jurisdição que ele. Mas, em relação aos marketplaces, o
regulamento reconhece a possibilidade de se processar transações provenientes de
estabelecimentos comerciais que estejam em jurisdição diversa da do marketplace e, portanto,
do credenciador.
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Para melhor explicar a atividade típica de um marketplace, saliente-se o seguinte trecho da manifestação da
B2W Digital, de 21/05/2018: “O objeto principal das atividades de marketplace é realizar as operações e
intermediação comerciais entre compradores e vendedores (sellers). Para isso, os marketplaces cobram uma
comissão coerente com os serviços que realiza para os sellers que é subtraída dos repasses referentes a venda
e entrada de produtos e serviços que os sellers oferecem. Embora o espectro de prazos e formas de liquidação
para os sellers entre os marketplace possa ser ampla, os repasses, no caso da B2W, são realizados em um prazo
máximo de 30-45 dias depois que as transações foram aprovadas; e em um menor tempo (que pode variar entre
18- 28 dias) depois que foram faturadas pelos sellers. Ainda que esses prazos sejam relevantes, é importante
considerar que na prática, o risco sistêmico oferecido pelos marketplaces se limitam ao repasse que acontece
entre 18-28 dias e que está distribuído em milhares de sellers. A concorrência de mercado faz com que esse
prazo fique cada vez menor o que torna o risco de não realização dos repasses cada dia mais reduzido. Da
mesma forma que os prazos de repasse variam entre os marketplaces, os tipos de serviços também apresentam
grande diferença entre as empresas.”
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Como destacado no capítulo 3.1, o Banco Central também reconhece que o marketplace
é empresa dedicada ao comércio eletrônico, mas afirma que “em alguns modelos de negócio,
essas empresas atuam também como subcredenciadores, recebendo e repassando os
pagamentos aos vendedores, depois de extrair sua remuneração”282.
Conforme exposto pelo Banco Central, mesmo entre os marketplaces, há que se fazer
uma distinção. Ao entender que marketplace é “um modelo de negócios no qual uma empresa
gerencia uma plataforma em que outras empresas ou pessoas vendem produtos e/ou
serviços”283, aproximando compradores e vendedores em um mesmo ambiente virtual, tem-se
duas situações: (i) se o valor que o vendedor deve receber pelo produto ou serviço transitar
primeiro pelo marketplace (que retém suas taxas e comissões) e que, por sua vez, repassa os
recursos para o vendedor, esse marketplace é considerado um subcredenciador, mas (ii) se o
pagamento realizado pelo comprador é separado no ato da compra e, tanto o vendedor, quanto
o marketplace, recebem suas partes isoladamente, ele não configura um subcredenciador nos
termos da regulamentação, pois recebe recursos como credor final da transação.284
O Banco Central atesta essa especificidade do marketplace (figurar, em algumas
transações, como destinatário final dos recursos) no Parágrafo Único, do art. 3º, da Carta
Circular nº 3.872/2018, única regulamentação que, atualmente, reconhece uma diferença do
marketplace em relação aos demais subcredenciadores.
Para além da distinção mencionada acima, em se tratando do marketplace que atua
como subcredenciador, ainda caberia a diferenciação entre aquele que apenas comercializa
produtos de terceiros (marketplaces puros) e aquele que comercializa produtos próprios e de
terceiros (marketplaces híbridos). Nos marketplaces puros, todos os recursos recebidos dos
credenciadores são destinados aos estabelecimentos credenciados, ou seja, são recursos de
"Em sentido estrito, os ‘marketplaces’ são empresas de comércio eletrônico, que aproximam compradores e
vendedores por meio de plataformas centralizadas para a venda de produtos ou serviços. Todavia, em alguns
modelos de negócio, essas empresas atuam também como subcredenciadores, recebendo e repassando os
pagamentos aos vendedores, depois de extrair sua remuneração. É importante deixar claro que não se configura
como subcredenciador a empresa que vende produtos ou presta serviços ao usuário final pagador nos casos em
que a relação jurídica do pagador é diretamente com ela. Nesses casos, a própria empresa é o usuário final
recebedor da transação de pagamento, ainda que utilize autônomos ou parceiros para prover o produto ou
serviço." PERGUNTAS frequentes. Liquidação Centralizada. Banco Central do Brasil, s.d. Disponível em:
https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/faqliquidacaocentralizada. Acesso em: 25 maio 2020.
283
CAPELHUCHNIK, Ana. Tudo que você precisa saber sobre a “nova” regulamentação do BACEN para
marketplaces. Wirecard, 8 jun. 2017. Disponível em: https://wirecard.com.br/blog/tudo-que-voce-precisasaber-sobre-nova-regulamentacao-do-banco-central-paramarketplaces/#:~:text=O%20que%20%C3%A9%20um%20Marketplace,mais%20ofertas%20num%20mesm
o%20ambiente. Acesso em: 24 jun. 2020.
284
Neste segundo modelo de negócios, os marketplaces geralmente utilizam-se de empresas que oferecem a
tecnologia de split de pagamento, para que um único valor arrecadado e recebido do usuário da plataforma seja
dividido e destinado para os diversos recebedores (tais como o próprio vendedor do produto ou prestador do
serviço adquirido pelo usuário e o marketplace).
282
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titularidade de terceiros. Já nos marketplaces híbridos, parte dos recursos repassados pelos
credenciados são recebidos pelos marketplaces na condição de destinatários finais da transação
de pagamento e somente uma parte destes recursos se destinam ao repasse para
estabelecimentos credenciados.
A problemática que se impõe como consequência dessa abordagem abrangente dada à
definição de subcredenciador refere-se à dificuldade de tratar de forma semelhante entidades
que geram riscos diferentes, têm modelos de negócio baseados em diferentes rubricas de receita,
atuam em mercados com perspectivas de crescimento e competitividade diferentes e até podem
ser classificados diferentemente pelos arranjos de pagamento em relação ao valor de MDR
devido.
Para além dos riscos gerados pela atividade de subcredenciamento, conforme abordado
no capítulo 4.1, item 4.1.1, os marketplaces estão expostos a riscos específicos da sua atividade,
como a possível responsabilidade (i) perante os consumidores, como participantes da cadeia de
fornecimento, por vícios apresentados pelos produtos ou serviços adquiridos na plataforma285,
e (ii) pela venda de produtos falsificados ou violação do direito de propriedade intelectual de
terceiros relacionado aos produtos comercializados na sua plataforma.286 Esses riscos não

285

Existe uma tendência entre os doutrinadores contemporâneos de defender a ausência de responsabilidade das
plataformas de venda on-line (que atuam como meras intermediárias das vendas realizadas diretamente por um
fornecedor ao consumidor) perante os consumidores pelos fatos ou vícios dos produtos. Esse entendimento não
é predominante na jurisprudência que, entretanto, ainda caminha no sentido de considerar as plataformas de
venda online como integrantes da cadeia de fornecimento de produtos aos consumidores e, portanto,
solidariamente responsáveis pelos vícios dos produtos comercializados por meio de tais plataformas. A favor,
destaque-se a Apelação nº 1022248-97.2019.8.26.0576, TJSP, Rel. Des. Ana Lucia Romanhole Martucci,
julgado em 28/05/2020: “Apelação. Ação de indenização por danos morais. Atraso na entrega de aparelho
celular comprado em loja virtual que anuncia no marketplace da ré. Posterior entrega de produto diverso do
adquirido. Impossibilidade de substituição do produto correto que levou o ressarcimento das quantias pagas
pelo consumidor. Insurgência da ré contra a sentença de procedência. Legitimidade passiva configurada.
Empresa responsável pela disponibilização de anúncios de produtos e serviços em sítio eletrônico que, por
integrar a cadeia de fornecedores, se equipara à empresa vendedora. Danos morais, contudo, que devem ser
afastados. Descumprimento contratual que, por si só, não gera dano moral. Mero dissabor, incapaz de ingressar
na seara dos danos extrapatrimoniais indenizáveis. Ré, ademais, que agiu com boa-fé, restituindo os valores
pagos. Pedido que deve ser julgado improcedente, invertendo-se a sucumbência. Honorários fixados em 15%
sobre o valor da causa, já considerada a norma prevista no artigo 85, §11, do CPC. Recurso provido.”
Contrariamente à responsabilização da plataforma, saliente-se a Apelação nº 0007374-78.2013.8.26.0045,
TJSP, Rel. Des. Gilson Delgado Miranda, julgado em 31/01/2018: “RESPONSABILIDADE CIVIL. Compra
e venda de veículo automotor por meio de classificados virtuais. Bem não entregue. Ausência de
responsabilidade do provedor, que apenas cedeu espaço publicitário em página de internet. Precedentes.
Indenização por dano moral bem arbitrada. Recurso não provido.”
286
Embora essa responsabilidade já tenha sido objeto de diversas demandas, atualmente, o entendimento
majoritário tem afastado a responsabilidade do marketplace nestes casos, conforme se depreende dos recentes
julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo abaixo: Agravo de Instrumento nº 2007267-62.2018.8.26.0000,
Rel. Des. Cesar Ciampolini, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, julgado em 01/08/2018: “Direito
marcário. Decisão que deferiu tutela de urgência para retirada de anúncios, em plataforma ‘online’ da ré, de
produtos que utilizem marcas da autora, dentre elas ‘Bothanica Mineral’. Agravo de instrumento da ré.
Princípio do exaurimento da marca. Impossibilidade de se impedir a livre circulação do produto após sua
regular introdução no mercado. Ausência, ainda, de provas suficientes de que as mercadorias comercializadas
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atingem diretamente os arranjos ou o SPB, mas podem afetar a capacidade financeira do
marketplace e aumentar o seu risco de liquidez.
Em razão da diferença entre as atividades do subcredenciador puro e do marketplace,
bem como entre o marketplace puro e o marketplace híbrido, eles geram riscos diferentes aos
arranjos e ao SPB e se relacionam diferentemente com os credenciadores. Diante dessa
premissa, eles não deveriam ser tratados de forma diversa, na medida da sua diversidade?
Como adiantado nesse estudo, até o momento, o Banco Central não regulou o
subcredenciador. Porém, diversas normas editadas pelo regulador atingem esse player, gerando
os mesmos reflexos e custos, tanto para os subcredenciadores puros, como para os
marketplaces, sejam eles puros ou híbridos.
Esses reflexos e custos são absorvidos de forma diversa pelos diversos tipos de players.
A necessidade de investimento, por exemplo, em uma determinada integração, pode fazer
sentido para um subcredenciador puro (que tem como atividade principal aumentar a
quantidade de estabelecimentos credenciados e, eventualmente, transformar-se em um
credenciador), mas pode não ser prioridade de investimento para um marketplace (que tem por
foco a atividade comercial de intermediar e facilitar vendas).
Ainda, o compartilhamento de informações pelo subcredenciador puro pode ser
considerado problemático, assumindo que o credenciador compete pela habilitação dos mesmos
estabelecimentos comerciais. Por parte do marketplace (principalmente o puro), entretanto,
esse compartilhamento pode não representar uma questão problemática, uma vez que o
credenciador não se dedica à atividade de comércio eletrônico.
Em geral, os estabelecimentos se integram a um marketplace pela atratividade que a
plataforma tem junto ao mercado consumidor, pelos mecanismos de resolução de conflitos
oferecidos e/ou pelos serviços logísticos prestados, entre outros atrativos. O serviço de
pagamento é acessório para o estabelecimento comercial, que aceitaria serviços prestados pelo

sejam contrafeitas. Fiscalização antecipada e permanente dos anúncios que não é atividade intrínseca à
desenvolvida pela ré, provedora de aplicação ‘internet’. Inexistência de dever de monitoramento prévio do
conteúdo inserido pelos usuários na plataforma, em linha com o entendimento fixado pelo STJ. Necessidade,
ademais, de indicação precisa do conteúdo a ser excluído, conforme disposto no § 1º do art. 19 da Lei 12.965/14.
Obrigação não cumprida a contento pela autora. Reforma da decisão agravada. Agravo de instrumento
provido.”
Apelação Cível nº 1020939-48.2018.8.26.0100, Rel. Des. José Ferreira Alves, 2ª Câmara de Direito Privado,
julgado em 12/03/2019: “APELAÇÃO CÍVEL Ação de obrigação de não fazer c.c. indenização por danos
materiais e morais. Comércio eletrônico. Anúncios de venda de livros sem autorização da apelante. Sentença
de parcial procedência. Manutenção. Pretensão de que a ré seja condenada a expedir relatório de todos os
anúncios que contenham as obras listadas na inicial. Impossibilidade. Hipótese em que não cabe à ré avaliar se
o anúncio viola, ou não, direitos autorais da autora Ré que é mera intermediadora de negócios. Ausência de
responsabilidade. Recurso não provido.”
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próprio marketplace ou por terceiro. Via de regra, o serviço de pagamento não é determinante
para a escolha do marketplace. Se assim o é, os investimentos relacionados à prestação desses
serviços provavelmente também não serão prioridade para o marketplace, seja ele puro ou
híbrido, (diferentemente da situação do subcredenciador puro).
A diferença de prioridades desses players também pode dificultar e gerar divisão de
opiniões em processos de regulamentação ou de adoção de uma prática relacionada aos
subcredenciadores em geral (como deverá ocorrer em relação à implementação da Circular nº
3.978/2020). A vinculação do destino dos marketplaces às disposições e cláusulas estabelecidas
originalmente para endereçar as problemáticas dos subcredenciadores puros pode representar
um fardo, não só para os marketplaces, mas também para os próprios subcredenciadores puros,
que devem compor com os demais players que se encaixam na definição regulatória para
realizar pleitos junto ao regulador, os instituidores dos arranjos e/ou os credenciadores.
Se o regulador tivesse adotado o mesmo padrão aplicado no art. 5º, da Circular nº
3.885/2018, e o subcredenciador fosse definido como aquele que tem por atividade principal
credenciar e não participar como credor do emissor, os marketplaces não teriam sido incluídos
na referida definição.287
Isso não significa dizer que o marketplace que opta por prestar serviços de pagamento
não deve se sujeitar aos efeitos da regulamentação e não gera riscos aos arranjos e ao SPB. Isso
apenas indica que, provavelmente, ele deve ser tratado diferentemente do subcredenciador puro,
seja como espécie diferente dentro do gênero subcredenciador, seja como tipo diferente de
participante dos arranjos.
Quando o marketplace é tratado como subcredenciador sem qualquer diferenciação,
toda a sua atividade, inclusive aquela que não é característica de um subcredenciador e não diz
respeito a serviços de pagamento, também se sujeita ao monitoramento dos instituidores do
arranjo de pagamento e dos credenciadores. Há um excesso de monitoramento e de custo para
atendimento das demandas dos instituidores e credenciadores, inclusive sobre a parte da
atividade do marketplace que não interessa ao regulador.
Em diversos momentos, o Banco Central reforçou que seu foco é regular “a prestação
de serviços de pagamento”.288 Ocorre que a atração dos marketplaces para a regulação do setor
287

Art. 5º A instituição de pagamento deve ser constituída como sociedade empresária limitada ou anônima e ter
por objeto social principal ao menos uma das atividades listadas no art. 6º, inciso III, da Lei nº 12.865, de 9 de
outubro de 2013. Parágrafo único. Admite-se a execução de outras atividades pela instituição de pagamento,
além das previstas no caput, desde que tenham o propósito de viabilizar a prestação do serviço de pagamento
ou agregar valor ao serviço prestado para o usuário, a critério do Banco Central do Brasil.
288
Vide, por exemplo, exposição de motivos da Circular nº 3.885/2018 (Voto 69/2018-BCB, de 22/03/2018,
parágrafo 12) e exposição de motivos da Circular nº 3.886/2018 (Voto 72/2018, de 22/03/2018, parágrafo 5).
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de meios de pagamento (por meio da abrangente definição de subcredenciador) não parece
seguir esse propósito, mas sim extrapolá-lo.
Se houver uma tendência de regulamentação dos subcredenciadores, com o aumento de
obrigações específicas e custos regulatórios, sem que haja uma diferenciação para os
marketplaces, possivelmente eles serão induzidos a terceirizar os serviços de pagamento ou
cindir essa atividade para entidade específica, que fique sujeita a todo o arcabouço regulatório.
A ausência de diferenciação dos marketplaces poderá levá-los à padronização dos seus modelos
de negócio, afastando possibilidades de inovação, reduzindo a competição e, potencialmente,
aumentando o custo para o usuário final dos serviços.289
Tal como explorado por alguns entrevistados, a regulação (ainda que indireta) do
subcredenciador não deveria gerar a “padronização mandatória” dos modelos de negócio e
precisa considerar as consequências práticas geradas aos negócios atuais, observado o disposto
no art. 20, da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/42).290
A regulamentação poderia, sim, autorizar a diferenciação dos tipos de marketplace
(entre todos os subcredenciadores) no âmbito dos próprios arranjos de pagamento, para
excepcionar as situações específicas, quando aplicáveis. Nesse caso, os instituidores dos
arranjos teriam liberdade e autonomia para customizar e/ou proporcionalizar para as
especificidades dos marketplaces aqueles procedimentos e os monitoramentos estabelecidos
para os subcredenciadores (como prazos de pagamento diferenciados, totalidade de transações
online, controle da entrega do produto e/ou do serviço etc.).
A acomodação da excepcionalidade dos marketplaces não parece, por outro lado, gerar
efeitos negativos ao setor.

4.5

EFEITOS

ADVERSOS

DA

RESPONSABILIZAÇÃO

ILIMITADA

DO

CREDENCIADOR EM RELAÇÃO AO SEU SUBCREDENCIADOR

Os regulamentos dos arranjos de pagamento e os demais contratos celebrados pelo
subcredenciador, de uma forma geral, impõem a ele toda a responsabilidade pela liquidação das
transações de pagamento efetuadas pelos estabelecimentos comerciais por ele habilitados, que

289

Esse argumento foi levantado em algumas manifestações à Consulta Pública nº 62/2018, para afastar a
obrigatoriedade do subcredenciador se converter e se enquadrar ao modelo de negócio do credenciador.
290
Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos
abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Parágrafo único. A motivação
demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo
ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas.
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foram autorizadas pelos emissores. Ocorre que, na hipótese de inadimplemento por parte do
subcredenciador, independentemente do motivo, o credenciador é responsabilizado pelo
pagamento dos valores em aberto.
Enquanto um regulamento expressamente prevê responsabilidade solidária entre o
credenciador e seus subcredenciadores, outros regulamentos optaram por disciplinar como
conjunta ou subsidiária a responsabilidade do credenciador em relação ao pagamento dos
valores devidos pelo subcredenciador aos seus estabelecimentos comerciais e, por vezes, de
eventuais encargos e penalidades destinadas ao instituidor do arranjo. Alguns regulamentos vão
além e estabelecem a responsabilidade do credenciador pelos atos e omissões, não só dos
subcredenciadores, mas também dos estabelecimentos comerciais por eles habilitados. Não há
previsões de limitação de tempo ou valor para essas responsabilidades.291
Mesmo sem existir relação contratual entre os estabelecimentos comerciais habilitados
pelo subcredenciador e os credenciadores e, ainda, sem que os estabelecimentos sejam parte
dos regulamentos e dos contratos que estabelecem a responsabilidade do credenciador como
destacado acima, o credenciador tem sido chamado a pagar valores que o subcredenciador
deixou de liquidar junto aos estabelecimentos, como se pode apurar no item 3.4.2 do capítulo
3.4.
A responsabilidade do credenciador por tal pagamento independe do fato de ele ter
inadimplido (ou não) qualquer obrigação e/ou de quão diligente ele foi (ou não) no
monitoramento das atividades do subcredenciador. Essa estrutura de responsabilização, embora
seja eficiente para os recebedores dos recursos e, assim, para o arranjo, gera desincentivos para
a adoção de medidas preventivas por parte dos credenciadores, uma vez que não serão
consideradas para fins de mitigação da sua responsabilidade.
Essa situação pode gerar um dilema aos credenciadores que pretendem diminuir sua
exposição aos riscos relacionados às atividades de subcredenciamento. Deve-se: (i) aumentar
os procedimentos de monitoramento (e os custos a eles relacionados) até que seja possível
evitar, com certa segurança, a exposição à responsabilidade pelo pagamento dos valores não
liquidados pelo subcredenciador, ou (ii) reduzir a contratação com subcredenciadores
(restringindo a porta de entrada desse player ao mercado), em razão da inviabilidade e/ou dos
custos envolvidos para a implementação da alternativa (i)? Se o credenciador optasse pela

291

Conforme apurado durante as entrevistas, a quantidade de subcredenciadores e o volume gerado por esses
players são considerados, em determinados arranjos, para o cálculo das garantias que serão prestadas pelos
credenciadores ao instituidor do arranjo. Essa forma de atuação confirma a relevância dos subcredenciadores
para a fixação da responsabilidade dos credenciadores.

141

alternativa (ii), provavelmente geraria redução de subcredenciadores no mercado, de inovação
e de concorrência, o que, consequentemente, poderia gerar aumento de custo para o usuário
final dos arranjos.
Sem a pretensão de alterar as disposições relacionadas à responsabilidade do
credenciador em relação aos seus subcredenciadores, uma vez que se entende a relevância de
se assegurar a higidez e solidez dos arranjos de pagamento e que a possibilidade de adição de
incentivos já foi abordada no capítulo 4.1, item 4.1.2, como colocado por um dos entrevistados,
poder-se-ia levantar a discussão sobre a aplicação dos arts. 12-A e seguintes da Lei nº
12.865/2013 às situações de inadimplemento por parte dos subcredenciadores.
De acordo com estes artigos, todos os recursos recebidos por qualquer participante do
arranjo de pagamento (inclusive o subcredenciador), destinados à liquidação das transações de
pagamento junto ao estabelecimento comercial recebedor, devem ser mantidos de forma
segregada, sem que se comuniquem com os demais bens e direitos dos participantes, para que
sejam usados única e exclusivamente na liquidação das transações de pagamento.
Com o advento dessa mudança legislativa, o tratamento diverso daquele previsto na
legislação, como, por exemplo, a utilização destes recursos para pagamento de empregados,
tributos ou outras dívidas do próprio subcredenciador (ou outro participante), passaria a ser
caracterizado como atividade ilegal, passível de ensejar todas as consequências decorrentes
dessa ilegalidade, como a possibilidade de responsabilização de sócios e/ou administradores,
em determinados casos.
A falta de liquidação das transações de pagamento, que até então configurava um
descumprimento contratual, passaria a poder caracterizar um ato ilegal.
Nesse contexto, conforme apontado pelo entrevistado mencionado acima, o novo
arcabouço jurídico, que determina a segregação patrimonial dos recursos destinados à
liquidação das transações de pagamento, poderá suscitar dúvida sobre a manutenção da
responsabilidade do credenciador que tenha cumprido com todos os monitoramentos
determinados pelo regulamento e repassado os recursos para o subcredenciador.

4.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE AS PROBLEMÁTICAS ENVOLVENDO O
SUBCREDENCIADOR

Como comentado acima, os assuntos tratados nos capítulos 4.1 a 4.5 foram escolhidos
em razão da relevância que apresentaram durante o estudo, mas não representam os únicos
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dilemas do subcredenciador. Abaixo, serão mencionados outros temas que impactam as
atividades dos subcredenciadores e a razão por não terem sido abordados neste estudo.
Não se tratou, durante a pesquisa, da possibilidade de interoperabilidade entre arranjos,
que tem se mostrado uma das possíveis evoluções das atividades dos subcredenciadores. A
atuação desse player, a partir do desenvolvimento de arranjo fechado que interopere com os
arranjos abertos, envolve sua caracterização como emissor de moeda eletrônica e,
consequentemente, sua sujeição às normas aplicáveis às instituições de pagamento e à
necessidade de autorização do Banco Central.
Esse tema é muito relevante e dá margem a diversas reflexões, principalmente
considerando que o instituidor do arranjo de pagamento está impedido de estabelecer
tratamento diferenciado entre as transações de pagamento realizadas no âmbito do arranjo e
aquelas realizadas por interoperabilidade.292 Contudo, o objetivo desse estudo é focar na
disciplina das atividades características do subcredenciador, sem estendê-lo para os demais
participantes do setor, como as instituições de pagamento.293
Também não foram abordadas nesse estudo discussões sobre a atual verticalização do
setor. Para alguns, a verticalização tem racionalidade econômica e se justifica, considerando a
necessidade de altos investimentos iniciais, a complementariedade das atividades entre os
diversos participantes do setor e a possível redução de riscos e de margem dupla.294 Para outros,
ela gera (ou poderia gerar) barreiras de entrada e a possibilidade de ser adotado tratamento
discriminatório. A problemática parece ser a probabilidade de uso deste poder para evitar a

292

Cf. Circular nº 3.682/2013, alterada pela Circular nº 3.765/2015, art. 28.
Atualmente, existe um grande debate por parte de alguns players que exercem diferentes papéis dentro do
arranjo de pagamento sobre a necessidade da celebração dos contratos de participação (que sujeitariam estes
participantes à todas as regras do arranjo e, geralmente, ao monitoramento por parte dos credenciadores e das
bandeiras) ou a substituição deste instrumento por um contrato de interoperabilidade que regule o
relacionamento entre o arranjo aberto e o arranjo fechado instituído pelo player. A ausência de definição sobre
o contrato aplicável impacta diretamente na ausência de correta definição sobre as responsabilidades de cada
parte. Esta discussão, entretanto, não foi aprofundada neste estudo, pois envolveria, como comentado
anteriormente, a análise de atividades que fogem da característica regulatória do subcredenciador.
294
De acordo com estudo realizado pela Tendências Consultoria Integrada, por contratação da ABECS, a
verticalização do setor, principalmente entre emissores e credenciadores, se verifica nos principais países.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE CARTÕES DE CRÉDITO E SERVIÇOS. Impactos da
Verticalização no Setor de Meios de Pagamentos. In: AUDIÊNCIA PÚBLICA CADE, 2018, Brasília. Anais
[...]. Brasília: ABECS, 2018. p. 1-15. Disponível em: http://www.cade.gov.br/acesso-ainformacao/participacao-social-1/audiencias-publicas-concluidas/paulo-solmucci-abecs.pdf. Acesso em: 13
fev. 2020.
293
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entrada de novos players295, a rivalidade com os concorrentes existentes296 e/ou a geração de
eficiências297.
Sem desprezar efeitos indiretos que, em tese, a verticalização poderia gerar para os
subcredenciadores, a verticalização que mais preocupa estes players resulta da integração
vertical existente ou que pode vir a existir entre subcredenciador e credenciador. Se fosse
considerado que o serviço de credenciamento é insumo para o subcredenciador e que, na
prática, ele viabiliza o acesso do subcredenciador às bandeiras, que são essenciais para o
desenvolvimento do negócio (pois a probabilidade de substituição é baixíssima 298), existiria
uma dependência/subordinação dos subcredenciadores em relação aos credenciadores e a
integração vertical entre eles poderia gerar incremento de incentivos para a discriminação de
subadquirentes independentes (em relação a custos, garantias e qualidade de serviços, por
exemplo), com possibilidade de compressão de margens de um determinado elo.299
Embora a verticalização seja um tema muito debatido entre os players deste mercado,
não foram identificadas, no contexto desta discussão, demandas que sejam exclusivas dos
subcredenciadores e/ou que sejam diferentes dos pontos levantados pelos outros operadores do
setor e, por esse motivo, o tema não foi abordado.
Em relação à possível existência de assimetria regulatória entre o credenciador e o
subcredenciador, esse tema foi tratado, ainda que indiretamente, durante a análise da Consulta

“As barreiras à entrada estão diretamente relacionadas à probabilidade de exercício de poder de mercado, pois
quanto mais elevadas essas, maiores serão os custos em termos financeiros e de tempo que os potenciais
entrantes deverão incorrer para terem seus investimentos adequadamente remunerados.” BRASIL. Ministério
da Justiça e Segurança Pública. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Caderno Mercado de
Instrumentos de Pagamento. Brasília: CADE, 2019. p. 71. Disponível em: http://www.cade.gov.br/acesso-ainformacao/publicacoes-institucionais/publicacoes-dee/CadernoMercadodeinstrumentosdepagamento.pdf.
Acesso em: 21 jan. 2020.
296
A rivalidade é efetiva quando as empresas são capazes de adotar estratégias agressivas para aumentar sua
participação no mercado, reagindo ao exercício do poder de controle de outro. Até o início das atividades das
fintechs, isso não ocorria muito no mercado financeiro (não havia rivalidade), onde os produtos eram
padronizados e, em geral, havia baixa competitividade e não havia muita diferença na qualidade do produto
entregue, além do efeito de lock-in.
297
No contexto de uma eventual análise sobre a geração de eficiências, poderia ser considerado se foram gerados:
(i) bem-estar aos consumidores, (ii) inovação tecnológica, (iii) economia de escopo, (iv) economia de rede e
(v) inclusão financeira.
298
Conforme abordado por Paula Forgioni, no âmbito da sua obra Contrato de Distribuição, em algumas situações
existe o que a doutrina trata como “dependência de marca famosa” ou “dependência de sortimento”. Essa
dependência de natureza econômica ocorreria quando “os produtos de marcas são de tal forma notórios e
possuem tamanha penetração que o distribuidor não pode deixar de oferecê-los a seus clientes sem elevado
prejuízo de sua capacidade competitiva. A probabilidade de substituição do bem é baixa devido a sua qualidade,
publicidade, imagem da marca etc.” FORGIONI, Paula Andrea. Contrato de Distribuição. 2. ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2008.
299
Cf. Manifestação da Paypal, de fls. 240/252 do Ato de concentração nº 08700.004504/2014-27 (fls. 249): “[...]
o fechamento do mercado resultante de um processo de verticalização faria com que a entrada no mercado de
facilitadores apenas fosse possível se, ao mesmo tempo, a empresa interessada também fosse capaz de ingressar
no mercado de credenciadores”.
295
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Pública nº 62/2018 promovida pelo Banco Central, no item 3.1.3. Como, ao final desta consulta,
o regulador atestou a existência de diferenças entre esses players que justificavam o tratamento
diferenciado e o afastamento da obrigação do subcredenciador se converter a credenciador,
julgou-se não ser necessário o aprofundamento deste tópico.
Como discutido no âmbito da referida Consulta Pública, foi esclarecido o modelo de
negócio próprio do subcredenciador e o fato de ele não se caracterizar, necessariamente, como
um pequeno credenciador, razão pela qual não pareceu ser adequada a mera aplicação
proporcional da carga regulatória existente para o credenciador.300
Tangencialmente à atividade do subcredenciador, também existe a operação dos
facilitadores de pagamento internacional.301 A legislação de meios de pagamento não traz
qualquer disposição específica, nem qualquer restrição à atividade do facilitador ou prevê
diferença entre subcredenciadores que habilitam estabelecimentos comerciais nacionais ou
estrangeiros. Até 2020, as peculiaridades dessa operação têm sido tratadas no âmbito dos
próprios arranjos de pagamento quanto ao recebimento de recursos pelo facilitador de
pagamentos internacional. Em relação à remessa dos valores para os estabelecimentos
recebedores internacionais, esta atuação deixa de ser objeto da regulamentação de meios de
pagamento e passar a ser regulada pela legislação cambial.
Os facilitadores de pagamento internacional adotam modelo de negócio diverso, que
poderia ser objeto de uma tese por si só, principalmente considerando as alterações que vêm
sendo discutidas no âmbito dos regulamentos dos arranjos, assim como a atualização da
legislação cambial. Porém, essa ampla atuação do facilitador foge ao escopo da atividade
característica de subcredenciamento e, por isso, não foi abordada nesse estudo.
Alguns entrevistados trouxeram, ainda, dificuldades decorrentes da suposta conduta
unilateral das bandeiras em relação à alteração das regras dos arranjos de pagamento. Embora
o subcredenciador seja afetado pelas alterações e, conforme colocado por alguns entrevistados,
seja dependente das bandeiras (o que o torna parte interessada no processo de alteração dessas
regras) e, ainda que ele seja cientificado previamente das alterações 302, quando suas demandas
não são consideradas pelo instituidor do arranjo, esse player não possui canal de acesso ao
regulador para direcionar estas demandas e contestações relacionadas às alterações.
300

Na opinião da Visa, conforme apontado em sua manifestação à Consulta Pública nº 62/2018, a diferença de
carga regulatória aplicada ao subcredenciador e ao credenciador seria muito maior do que a diferença efetiva
entre esses players, mas a forma de ajustar esta situação não seria igualá-los do ponto de vista regulatório, mas,
eventualmente, gerar maiores exigência para o subcredenciador (proporcionais aos seus riscos), como discutido
no capítulo 3.1, item 3.1.3.
301
Como exemplos de facilitadores de pagamento internacional, atualmente, pode-se destacar o Ebanx e a PPro.
302
Cf. §3º, do art. 17, do Regulamento anexo à Circular nº 3.682/2013.
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Por se tratar de um mercado de dois lados, os instituidores dos arranjos têm interesse
em atender demandas, tanto dos emissores, como dos credenciadores. Isso não significa,
contudo, que exista, automaticamente, um interesse no atendimento das dores dos
subcredenciadores, embora eles também sejam participantes do arranjo.
Até a autorização do funcionamento dos arranjos, as propostas de alteração dos
regulamentos eram praticadas pelos instituidores nos autos do próprio processo de autorização
e, caso emissores e credenciadores julgassem necessário, eventuais questionamentos eram
colocados ao regulador por meio do acesso direto que as instituições de pagamento possuem
com este (o que não representava um caminho possível para o subcredenciador).
Esse tema não foi aprofundado no presente estudo, pois, considera-se que, após a
autorização de funcionamento dada aos principais arranjos de pagamento, as alterações
relevantes dos seus regulamentos dependerão de autorização prévia do Banco Central303 e, no
âmbito deste processo, o regulador poderá conceder oportunidade de debate a todos os
participantes envolvidos na respectiva alteração.304
Por fim, tem-se o dilema sobre a regulamentação ou não do subcredenciador, que,
indiretamente, suporta custos e carga obrigacional decorrentes da regulação, embora seja
fiscalizado por terceiro (os instituidores dos arranjos e as instituições de pagamento) e não pelo
regulador.305
Sob uma perspectiva, essa estrutura dificulta a interlocução entre o subcredenciador e o
Banco Central e sujeita esse player à discricionariedade dos instituidores dos arranjos e das
instituições de pagamento (que pode ou não ser prejudicial para o setor, como abordado no
decorrer desse estudo). Por outro lado, esta estrutura não engessa a atividade dos
subcredenciadores e permite a autorregulação. Esse tema não foi tratado separadamente porque,
na prática, refere-se a todos os assuntos abordados.
Em relação a cada um dos pontos levantados durante a análise do regime jurídico
existente e das problemáticas discutidas no capítulo 4, o dilema que se impõe, ao final, é definir

303

Cf. art. 18, do Regulamento anexo à Circular nº 3.682/2013.
Como exemplo, pode-se destacar a adoção do MCC flutuante, que, conforme apontado por alguns entrevistados,
pode gerar a necessidade de revisão dos modelos de negócio e dos produtos de diversos subcredenciadores, que
precisarão acomodar ou absorver o resultado da flutuação das taxas aplicáveis.
305
O Banco Central tem adotado a estrutura de sandbox para fomentar a inovação dos setores financeiros e de
meios de pagamento, liberando novos players dos encargos regulatórios tão pesados para novas iniciativas.
Ocorre que, por exemplo, em relação ao subcredenciador, embora ele não dependa de autorização do Banco
Central, desde o início das suas operações, ele precisa estar integrado à CIP, para poder receber os recursos
necessários à liquidação das transações de pagamento. Com a implementação da liquidação centralizada, este
passou a ser um custo regulatório aplicado ao subcredenciador desde o início das suas atividades, embora ela
não precise liquidar suas transações junto aos estabelecimentos comerciais por meio da CIP até atingir o
montante de transação de R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) por ano.
304
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entre a necessidade de intervenção do Banco Central para regulamentação do ponto específico
e a possibilidade de adequação deste por parte dos players do setor.
Os temas adicionais destacados nestas considerações finais não são menos interessantes
do que aqueles abordados nesse estudo. Muito ao contrário. Quem sabe podem até ser objeto
de estudos futuros.
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5 CONCLUSÃO

O levantamento realizado durante o percurso do capítulo 3, sobre as fontes jurídicas que
geram direitos e obrigações para os subcredenciadores e suas atividades, demonstrou que existe
uma grande gama de disposições esparsas que precisam ser observadas por este player e que
não estão, necessariamente, concatenadas entre si.
Como colocado durante as considerações realizadas no capítulo 3.5, a compreensão do
papel e das atividades desenvolvidas pelo subcredenciador extrapolam o que está disposto na
definição regulatória trazida pelo inciso VIII, do art. 2º, do Regulamento anexo à Circular nº
3.682/2013.
Atualmente, o subcredenciador não é considerado uma instituição de pagamento e nem
uma entidade especificamente regulada pelo Banco Central, mas absorve diversas
consequências da regulamentação criada para os arranjos e as instituições de pagamento, como
a necessidade de participação na liquidação centralizada dos arranjos, a obrigatoriedade da
adoção de políticas de PLDFT e do registro dos recebíveis gerados no âmbito dos arranjos de
pagamento abertos, e até a necessidade de segregação patrimonial dos recursos recebidos dos
credenciadores, mas destinados à liquidação das transações de pagamento junto aos usuários
recebedores habilitados pelo subcredenciador.
Respeitadas as diretrizes estabelecidas pelo regulador, na prática, conforme abordado
nos capítulos 3.1 e 3.2, são os regulamentos dos arranjos, o contrato de participação celebrado
com os instituidores dos arranjos e o contrato de credenciamento firmado com os
credenciadores que disciplinam a operação e funcionamento das atividades características do
subcredenciador.
As decisões do CADE e do Poder Judiciário que se referem a subcredenciadores, como
aquelas exploradas nos capítulos 3.3 e 3.4, por se tratar de precedentes (ainda que não sejam
vinculantes para todo o setor), também geram efeitos na caracterização e na atuação dos
subcredenciadores.
Ocorre que, para além das atividades de habilitação de estabelecimentos comerciais
recebedores e da participação na liquidação das transações de pagamento como credor do
credenciador, os subcredenciadores podem exercer outras atividades, acessórias ou não aos
serviços de pagamento, que também caracterizam comercialmente esse player, como serviços
de conciliação financeiras e controle de ativos, além de facilitação do próprio comércio
eletrônico, como no caso dos marketplaces. Estas atividades, entretanto, não estariam
abrangidas pelo espectro da competência conferida ao Banco Central pela Lei nº 12.865/2013.
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A própria evolução das atividades e dos modelos de negócio do subcredenciador
geraram adaptações da regulamentação aplicável, dos contratos usados no ecossistema e das
decisões do CADE e do Poder Judiciário, que foram chamados a se pronunciar em situações
reais de conflito envolvendo os subcredenciadores, tais como o compartilhamento de
informações concorrencialmente sensíveis e a responsabilização dos credenciadores pelos
valores não repassados pelo subcredenciador aos estabelecimentos destinatários dos recursos.
Por vezes, essas adaptações não são implementadas de forma orquestrada e podem gerar
espaço para discricionariedades e insegurança jurídica. Outras vezes, essas modificações não
se mostram adequadas para promover e incentivar as melhores práticas por parte das entidades
envolvidas. Neste contexto que, conforme apurado no capítulo 3, que tem o intuito de
consolidar todo o arcabouço jurídico aplicável aos subcredenciadores, ainda existem diversas
oportunidades de aprimoramento deste regime jurídico existente.
A partir do mapeamento desse regramento e dos valiosos inputs dados durante as
entrevistas realizadas, foi possível identificar as questões que cotidianamente preocupam e/ou
geram impactos relevantes para este player, o que passou a ser abordado no capítulo 4.
A primeira problemática abordada no capítulo 4.1 teve a intenção de individualizar os
potenciais riscos gerados pelo subcredenciador e, assim, permitir a reflexão sobre a adoção de
métodos mais eficientes e menos custosos para o monitoramento de cada um destes riscos, além
da identificação do ente da cadeia mais adequado para assumir e ser responsabilizado por tal
monitoramento. Na análise deste item, como forma de melhor endereçar os riscos específicos
de cada atividade, faz-se a proposta de diferenciação no tratamento dos subcredenciadores com
base em diversos critérios como, por exemplo, forma de atuação (online ou offline), tipo de
produto ou serviço comercializado, prazo de liquidação da transação, histórico de fraudes e/ou
chargebacks etc.
O dilema sobre o compartilhamento das informações dos clientes dos subcredenciadores
e suas transações, principalmente com os credenciadores, não poderia ter ficado de fora da
identificação das principais dores que afligem este player e foi analisado com maior
profundidade no capítulo 4.2. Na abordagem dessa problemática, foi inevitável tratar da
contraposição entre os riscos concorrenciais derivados do compartilhamento de informações
sensíveis e o propósito de dar segurança ao sistema e evitar fraudes. Mas, para além dessa
discussão, buscou-se explorar se o compartilhamento é uma medida obrigatória (definida pela
regulamentação) e se, por si só, é relevante para o monitoramento de todos os riscos
potencialmente gerados pelo subcredenciador, ou se haveria a possibilidade da adoção de outros
métodos mais ou tão eficientes quanto o compartilhamento e menos gravosos.
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No capítulo 4.3, abordou-se a incompatibilidade que foi verificada entre os documentos
que, atualmente, regem as relações dos subcredenciadores com os credenciadores e os
instituidores dos arranjos de pagamento e as possíveis consequências deste fato, como a
insegurança jurídica e o aumento do custo de transação relacionado ao exercício das atividades
de subcredenciamento. Embora seja um tema que já foi amplamente discutido quando da
implementação da liquidação centralizada para os subcredenciadores, a excepcionalidade do
marketplace foi tratada no capítulo 4.4, dada a frequência com que este assunto foi abordado
durante as entrevistas. Nas reflexões sobre as diferenças entre os subcredenciadores puros e os
marketplaces que atuam como subcredenciadores, bem como entre os marketplaces puros e
híbridos, procurou-se reforçar e, na medida do possível, repaginar os fundamentos que
justificariam o tratamento diferenciado entre estes players.
Por fim, no capítulo 4.5, optou-se por abordar os eventuais efeitos adversos decorrentes
da super exposição dos credenciadores às contingências geradas em caso de inadimplemento
por parte dos subcredenciadores, principalmente o efeito de fechamento do mercado para
contratações por subcredenciadores.
De uma forma geral, todas as problemáticas que foram debatidas nesse estudo, embora
tenham suas especificidades, conduzem a uma reflexão mais conceitual sobre a necessidade (ou
não) de interferência do Banco Central para endereçar as dores dos subcredenciador e os
respectivos efeitos de eventual interferência. Sem defender a regulação desnecessária e sem a
pretensão de reduzir em um parágrafo todos os pontos que foram colocados durante o capítulo
4, entende-se que existem alguns espaços para que o regulador possa se pronunciar ou exigir
determinados comportamentos dos instituidores dos arranjos e das instituições de pagamento
em prol de situações jurídicas mais estáveis e, portanto, menos custosas para os players e para
os usuários finais do sistema.
Em qualquer situação de intervenção, entretanto, o regulador deve manter os princípios
da Lei 12.865/2013306, mas ter atenção para não barrar a inovação307, a possibilidade de

306

Conforme previsto no art. 7º da Lei nº 12.865/2013, os arranjos de pagamento e as instituições de pagamento
devem seguir os princípios da interoperabilidade (inclusive entre arranjos distintos), da solidez e eficiência, da
promoção da competição, do acesso não discriminatório aos serviços e às infraestruturas, do atendimento às
necessidades dos usuários finais (incluindo a liberdade de escolha, a privacidade e a proteção de dados), da
confiabilidade, qualidade e segurança dos serviços de pagamento, e da inclusão financeira.
307
O parágrafo único do art. 7º, da Lei 12.865/2013, estabelece que: “a regulamentação deste artigo (que prevê os
princípios do marco regulatório) assegurará a capacidade de inovação e a diversidade dos modelos de negócios
das instituições de pagamento e dos arranjos de pagamento”. Este princípio é reafirmado no art. 3º, da
Resolução CMN nº 4.282/2013.
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diferenciação de produtos e ofertas e não gerar barreiras para livre concorrência308.309 É
recomendável, ainda, que ele evite assimetrias regulatórias e adote (ou exija a adoção) de
regramentos progressivos e proporcionais aos riscos efetivamente gerados pelas atividades sob
análise, sem discriminação, mas com acomodação dos diferentes modelos de negócio. Tarefa
nada fácil, mas à altura de um regulador que tem demonstrado muita competência e perspicácia
no acompanhamento do setor.
Todas as propostas colocadas nesse estudo foram dadas visando a viabilização, da forma
mais eficiente possível para a sociedade, das atividades do subcredenciador, tendo em vista a
notável contribuição que esse player dá ao SPB, principalmente em relação à inclusão
financeira de nichos não atendidos pelos credenciadores, à concorrência, ao desenvolvimento
de novas tecnologias e à redução de custos para os usuários finais.
Para finalizar, é importante fazer uma colocação. Desde a escolha do tema desse estudo,
a forma de atuação dos subcredenciadores vem se transformando diuturnamente. O setor de
meios de pagamento encontra-se em plena ebulição e, com ele, os subcredenciadores também
têm desdobrado suas atividades para outras frentes, como, por exemplo, a atuação como
instituição de pagamento emissora de moeda eletrônica no âmbito de arranjo de pagamento
fechado que interopera com arranjo de pagamento aberto e como facilitadores de pagamentos
internacionais.
Na data de hoje, um novo trabalho que começasse a ser feito visando analisar a figura
do subcredenciador poderia não só estudar as atuações acima, mas também as alternativas que
se apresentam aos subcredenciadores no âmbito dos pagamentos instantâneos (talvez como
iniciador de pagamento) e do open banking.
Deixam-se, entretanto, esses tópicos para um próximo estudo.

308

Se restasse identificado que, entre os subcredenciadores, não há barreiras de entrada para novos participantes,
a regulamentação não precisaria preocupar-se com a criação de barreiras para novos participantes, que geram
a diminuição na concorrência. Porém, se restasse identificado que, entre os subcredenciadores, já existe
barreiras de entrada para novos participantes, a regulamentação, antes de tudo, teria que reduzir/limitar/eliminar
essas barreiras (estabelecendo obrigações afirmativas de abertura de mercado). Não quer parecer que o
regulador, nesse momento, precisaria focar em eliminar barreiras existentes, mas poderia cuidar para que não
fossem criadas regras que beneficiassem o surgimento de barreiras.
309
Esta atuação também tem fundamento nos princípios constitucionais previstos nos arts. 170, parágrafo único,
e 174, caput, da Constituição Federal.
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APÊNDICE 1 – PROCESSOS E ATOS DE CONCENTRAÇÃO DO CADE

1. Processos do CADE:

Referência
Processo Administrativo nº
08012.004089/2009-01

Partes
Associação
Brasileira de
Internet
(Representante) e
Redecard S.A.
(Representada)

Consulta nº
08700.007817/2015-18

MasterCard

Processo Administrativo nº
08700.001861/2016-03

Rede e Cielo

Consulta nº
08700.000468/2017-75

Visa

Inquérito Administrativo nº
08700.001800/2017-19

Braspag

Inquérito Administrativo nº
08700.005986/2018-66

Elo, American
Express, Visa e
Mastercard

Consulta nº
08700.004009/2018-41

Redecard S.A.

Assunto
Suposto abuso de posição dominante
mediante imposição do uso da
plataforma Komerci, que implicava
credenciamento
de
todos
os
estabelecimentos que pretendessem
utilizar os serviços de facilitação,
check-out e acompanhamento de
transações mediante o uso de um
facilitador de transações para o
mercado online.
Consulta sobre licitude de solicitação
de dados diretamente para facilitadores
(sem intermédio de credenciadores).
Suposto abuso de posição dominante
mediante discriminação no uso de
PinPads.
Consulta sobre a licitude da
obrigatoriedade de fornecimento à
Visa, por facilitadores de pagamento,
de dados de estabelecimentos com
quem eles transacionem.
Suposto abuso de posição dominante
mediante
recusa
de
contratar
credenciadores e de tratamento
discriminatório por parte da Braspac,
gateway
integrante
do
grupo
econômico da Cielo.
Supostos efeitos anticompetitivos do
acesso
a
informações
concorrencialmente
sensíveis
de
facilitadores
por
credenciadores
(inquérito derivado de consultas
apresentadas pela Rede).
Trata-se de Consulta formulada pela
Rede, a fim de questionar quais as
informações
que
podem
ser
requisitadas aos subcredenciadores,
sabendo-se que algumas das obrigações
contratuais
impostas
aos
credenciadores pelos Instituidores de
Arranjos de Pagamento exigem que
eles obtenham informações de seus
facilitadores, referentes às suas
atividades.

Data
28/05/2009

10/08/2015

10/03/2016

23/01/2017

23/03/2017

15/10/2018

25/06/2018
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2. Atos de concentração do CADE:

Referência
Ato de Concentração nº
08012.005786/2011-95

Partes
Ideiasnet S/A
(MoIP) e Ciashop

Ato de Concentração nº
08700.004504/2014-27

Cielo S.A. e Stelo
S.A.

Ato de Concentração nº
08700.009363/2015-10

MasterCard e Itaú
Unibanco

Ato de Concentração nº
08700.003969/2020-17

Grupo Stone e
Grupo Linx

Assunto
Trata-se de processo administrativo
instaurado com fundamento no art. 54
da Lei n. 8.884/94, destinado à
apreciação de ato de concentração
consistente na aquisição, pela Ideiasnet
S/A, de 50% das quotas da Ciashop.
Trata-se de processo administrativo
destinado à apreciação de ato de
concentração consistente na aquisição,
pela Cielo, de participação no capital
social da Stelo S.A., uma subsidiária da
CBSS.
Trata-se de Ato de Concentração por
meio do qual o CADE aprova joint
venture entre Itaú Unibanco e
Mastercard para a criação de uma nova
bandeira de cartão de débito e crédito.
Contudo, para prosseguir com o
processo, algumas restrições foram
impostas, a fim de proteger a devida
concorrência no setor de pagamentos.
Trata-se de Ato de Concentração que
submete ao CADE a combinação de
negócios acordada entre empresas do
Grupo Stone e o Grupo Linx

Data
20/05/2011

30/05/2014

18/09/2015

21/08/2020
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APÊNDICE 2 – JURISPRUDÊNCIA – SUBCREDENCIADORES

1. Processos relacionados à DirectFácil vs. Global Payments:

Partes
Autora: DirectFácil
Ré: Global Payments
(08/08/2017)
Autora: Global
Payments
Ré: DirectFácil
(01/09/2017)
Autora: Alberto João
Gabriel Jr. Com.
Pizzas - ME e Bella
Dora Pizza Gourmet
Ltda. - EPP
Rés: DirectFácil e
Global Payments
(12/09/2017)
Autora: Bicudo Center
Car Veículos Ltda. e
outros
Rés: DirectFácil e
Global Payments e
outro
(02/10/2017)

Autora: Ass. Cultural
Japonesa de Rib. Preto
e Ass. Nipo Brasileira
de Rib. Preto
Rés: DirectFácil e
Global Payments
(29/11/2017)

Número do Processo

Vara/Tribunal

Julgamento

1078249-46.2017.8.26.0100

Tutela
Antecipada

5ª Vara Cível
(Foro Central SP)

29/08/2017

1088168-59.2017.8.26.0100

Ação de
Rescisão
Contratual c/c
Indenização

40ª Vara Cível
(Foro Central SP)

(pendente de
decisão final)

1045573-88.2017.8.26.0506

Ação de
Cobrança c/c
Indenização

2201653-29.2017.8.26.0000
220165329.2017.8.26.0000/50000
1039175-31.2017.8.26.0602

2223532-92.2017.8.26.0000

4ª Vara Cível
(Ribeirão Preto)

Agravo de
Instrumento
Agravo
Interno
Ação de
Obrigação de
Fazer c/c
Indenização

23ª Câm. D.
Privada (TJSP)
23ª Câm. D.
Privada (TJSP)
7ª Vara Cível
(Sorocaba)

Agravo de
Instrumento

37ª Câm. D.
Privada (TJSP)
9ª Vara Cível
(Ribeirão Preto)

20/04/2018

27/02/2018
27/08/2018
08/06/2020

20/02/2018

1057608-80.2017.26.0506

Ação de
Cobrança

1057608-80.2017.26.0506

Apelação

15ª Câm. D.
Privada (TJSP)

10/12/2019

Agravo de
Instrumento

15ª Câm. D.
Privada (TJSP)

19/06/2018

Agravo
Interno
Ação de
Obrigação de
Fazer c/c
Indenização

15ª Câm. D.
Privada (TJSP)
2ª Vara Cível
(Ribeirão Preto)

2021112211.2018.8.26.0000
2021112211.2018.8.26.0000/50000

Autora: WM
Uniformes Comércio
do Vestuário Ltda.
Eireli - ME
Rés: DirectFácil e
Global Payments
(15/12/2017)

Tipo de Ação

1065028-51.2017.8.26.0114

1065028-51.2017.8.26.0114

Apelação

15ª Câm. D.
Privada (TJSP)

18/07/2018

21/08/2018

29/06/2018

29/11/2018
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2. Processos relacionados à Bela:

Partes
Autora: Bela
(13/06/2019)

Autora: Stone
Ré: Bela
(23/01/2020)
Autora: Vila Bella
Hotéis e Turisco Ltda.
Ré: Bela e Stone
(04/06/2019)
Autora: Printstrop e
Bertoluci Ltda.
Rés: Bela e Stone
(12/06/2019)
Autora: Bazzab &
Favero Ltda.
Rés: Bela e Stone
Autora: Stone
Pagamentos S.A.
Ré: Bela Pagamentos
S.A.
(21/06/2019)
Agravante: Stone
Pagamentos S.A.
Agravados: Hoteis
Vertice Ltda, Hotel
Laghetto Viale Ltda,
Laghetto Vacanze
Administradora Ltda,
Bela Pagamentos Ltda,
Hotel Laghetto
Gramado Ltda,
Laghetto
Administradora De
Hoteis Ltda e Mrl
Turismo Ltda.

Número do Processo

Tipo de Ação

Vara/Tribunal

Julgamento

5000135-89.2019.8.21.0101

Recuperação
Judicial

1ª Vara Cível
(Gramado)

21/06/2019
(deferimento
da recuperação
judicial)

5000094-88.2020.8.21.0101

Incidente
Processual no
autos da
Recuperação
Judicial

1ª Vara Cível
(Gramado)

(pendente de
decisão final)

5000085-63.2019.8.21.0101

Ação de
Cobrança

2ª Vara Judicial
da Comarca de
Gramado

11/02/2020
(decisão
interlocutória)

9000926-87.2019.8.21.0101

Tutela
Antecipada
Ação de
Cobrança
Agravo de
Instrumento

Vara Adjunta
Juizado
Especial Civil
(Gramado)
1ª Vara Cível
(Gramado)
11ª Câm. Cível
(TJRS)

1059300-03.2019.8.26.0100

Ação de
Consignação
em Pagamento

12ª Vara Cível
(Foro Central
SP)

13/02/2020

5001333-28.2019.8.21.7000

Agravo De
Instrumento

11ª Câm. Cível
(TJRS)

10/09/2019

5000154-95.2019.8.21.0101
5002343-10.2019.8.21.7000

(pendente de
decisão final)
(pendente de
decisão final)
24/07/2019
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3. Processos relacionados à Rakuten:

Partes

NEXGENESIS
HOLDING LTDA.
(“HOLDING”) Grupo
GENCOMM

Número do Processo

1009063-28.2020.8.26.0100

Tipo de Ação

Vara/Tribunal

Recuperação
Judicial Falência

1ª Vara De
Falências E
Recuperações
Judiciais Do
Foro Central
Cível Da
Comarca De
São Paulo

Julgamento
07/02/2020
(deferimento
da
recuperação
judicial)
13/04/2020
(decretação da
falência)
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4. Outros processos:

Partes
Autora: Tatiane
Sant’Ana (“Linha
Move”)
Ré: Stone Pagamentos
S.A.

Número do Processo

1009686-92.2019.8.26.0564

Tipo de Ação

Vara/Tribunal

Ação de
Indenização
por Danos
Materiais c.c
Nulidade de
Cláusula
Contratual
Abusiva

Vara do
Juizado
Especial Cível
(São Bernardo
do Campo)

Agravante: Cielo S/A
Agravada: Hange e
Oliveira Confecções
Ltda.

0036782-89.2012.8.26.0000

Agravo de
Instrumento

Agravante: Xênia
Roseli De Souza - Me
Agravada: Redecard
S/A

0544767-23.2010.8.26.0000

Agravo de
Instrumento

Agravante: Nowak
Indústria e Comércio
de Máquinas
Hidráulicas Ltda.
Agravada: Cielo S/A.

0145222-48.2013.8.26.0000

Agravo de
Instrumento

Agravante: Cielo S/A
Agravada: Sandra
Leone Ávila Tatuí Me
Agravante: Tigresa
Piracicaba Comercial
LTDA ME e outro
Agravado: Cielo S/A.
Agravante: Redecard
S.A.
Agravada: Center
Rodas - Centro
Automotivo LTDA.
ME
Agravante: Cielo S/A.
Agravada: Gomes
Alves Estofados Ltda.
Agravante: Cielo S/A.
Agravada: PHD & CIA
LTDA.
Interessada:
MASTERCARD
BRASIL S/C

990.10.138429-9

990.10.290665-5

990.10.332692

0085289-47.2013.8.26.0000

0042805-85.2011.8.26.0000

Agravo de
Instrumento

Agravo de
Instrumento

11ª Câmara de
Direito Privado
do Tribunal de
Justiça de São
Paulo
30ª Câmara de
Direito Privado
do Tribunal de
Justiça de São
Paulo
15ª Câmara de
Direito Privado
do Tribunal de
Justiça de São
Paulo
33ª Câmara de
Direito Privado
do Tribunal de
Justiça de São
Paulo
21ª Câmara de
Direito Privado
do Tribunal de
Justiça de São
Paulo

Julgamento

05/08/2019

10/05/2012

11/05/2011

03/12/2013

14/06/2010

28/07/2010

Agravo de
Instrumento

11ª Câmara de
Direito Privado
do Tribunal de
Justiça de São
Paulo

16/12/2010

Agravo de
Instrumento

5ª Câmara de
Direito Privado
do Tribunal de
Justiça de São
Paulo

30/07/2013

Agravo de
Instrumento

38ª Câmara de
Direito Privado
do Tribunal de
Justiça de São
Paulo

03/08/2011
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Partes

Número do Processo

Tipo de Ação

Agravante: Cielo S/A.
Agravada: Ruiz e Reis
LTDA. ME.

0183482-34.2012.8.26.0000

Agravo de
Instrumento

Agravante: RM DA
FONSECA FRESAS
ME Agravado: CIELO
S/A

0193005-70.2012.8.26.0000

Agravo de
Instrumento

Agravante: Souza E
Souza De Aguaí Ltda
Agravado: Cielo S/A

0273764-55.2011.8.26.0000

Agravo de
Instrumento

Agravante: Redecard
S/A.
Agravada: Bela Vista
Indústria e Comércio
de Calhas LTDA. ME.

2018047-37.2013.8.26.0000

Agravo de
Instrumento

Agravante: Cielo S/A.
Agravado: Midcom do
Brasil Equipamentos
Eletrônicos EIRELLI

2044188-93.2013.8.26.0000

Agravo de
Instrumento

Agravante: Redecard
S/A.
Agravada: Adelia
Maria Dutra e outros
Interessada: Bancash

1.254.903-2

Agravo de
Instrumento

Apelante: Leila
Aparecida Nunes
Ferreira De Melo
Apelada: Rede S/A

0000412- 96.2014.8.26.0144

Apelação

0004013-11.2011.8.26.040

Apelação

0025775-62.2010.8.26.0003

Apelação

0030445-70.2009.8.26.0071

Apelação

Apelante: Giro Total
Rodas ME.
Apelado: Mastercard
Brasil Soluções De
Pagamento Ltda.
Apelante: Hotelsys
Gestão Hoteleira Ltda.
(Nome Fantasia:
Dorisol Grand Hotéis)
Apelado: Cielo S/A
Apelante: Bachega e
Resende Drogaria
LTDA. ME.
Apelado: Redecard
S/A.
Apelante: Redecard
S/A
Apelada: Confecções
Bybras Ltda. Epp.
Interessado: HSBC
Bank

0094800-45.2008.8.26.0000

Apelação

Vara/Tribunal
20ª Câmara de
Direito Privado
do Tribunal de
Justiça de São
Paulo
35ª Câmara de
Direito Privado
do Tribunal de
Justiça de São
Paulo
38ª Câmara de
Direito Privado
do Tribunal de
Justiça de São
Paulo
13ª Câmara de
Direito Privado
do Tribunal de
Justiça de São
Paulo
13ª Câmara de
Direito Privado
do Tribunal de
Justiça de São
Paulo
12ª Câmara
Cível do
Tribunal de
Justiça do
Estado do
Paraná
16ª Câmara de
Direito Privado
do Tribunal de
Justiça de São
Paulo
22ª Câmara de
Direito Privado
do Tribunal de
Justiça de São
Paulo
20ª Câmara de
Direito Privado
do Tribunal de
Justiça de São
Paulo
18ª Câmara de
Direito Privado
do Tribunal de
Justiça de São
Paulo
13ª Câmara de
Direito Privado
do Tribunal de
Justiça de São
Paulo

Julgamento

27/05/2013

12/11/2012

15/02/2012

26/11/2013

28/01/2014

11/05/2016

24/05/2016

29/03/2012

12/05/2014

27/11/2013

30/03/2011
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Partes

Número do Processo

Tipo de Ação

Apelante: Futurama
Supermercados LTDA
Apelada: Cielo S/A.

0103122- 74.2010.8.26.0100

Apelação

Apelante: Cielo
Apelada: MasterCard

0113854-46.2012.8.26.0100

Apelação

Apelante: Ana Cláudia
Arruda Martins Me
Apelada: Cielo S.A.

0122731-77.2009.8.26.0100

Apelação

Apelante: Bug Magia
Comércio De Mini
Veículos Ltda.
Apelado: Cielo S/A.

0142820-19.2012.8.26.0100

Apelação

Apelante: Cielo S/A.
Apelado: Willian
Muniz de Souza Praia
Grande ME.

0191145- 93.2010.8.26.0100

Apelação

Apelante: Ar Pontocom
Comercial Ltda.
Apelada: Redecard
S/A.

0202965-46.2009.8.26.0100

Apelação

Apelante: Myck
Ranner Comercial
Ltda.
Apelada: CBMP (Cielo
– Visanet)

0205112-11.2010.8.26.0100

Apelação

Apelante: Redecard
S/A
Apelado: R A Rovere
Me

1000955-79.2014.8.26.0533

Apelação

Apelante: Banco
Santander Brasil S/A
Apelados: Marcos
Paulo Ribeiro
Vasconcellos e
Gabriela Bulgarelli
Maldonado
Apelante: Cvi
Comercio De Artigos
Para Tapeçaria Ltda Epp
Apelado: Redecard S/A
Apelante: REV
RESTAURANTE E
PIZZARIA LTDA.
Apelada: Redecard
S/A.

1003422- 94.2017.8.26.0575

Apelação

1008845-09.2014.8.26.0068

Apelação

9125337-31.2009.8.26.0000

Apelação

Vara/Tribunal
33ª Câmara de
Direito Privado
do Tribunal de
Justiça de São
Paulo
38ª Câmara de
Direito Privado
do Tribunal de
Justiça de São
Paulo
16ª Câmara de
Direito Privado
do Tribunal de
Justiça de São
Paulo
21ª Câmara de
Direito Privado
do Tribunal de
Justiça de São
Paulo
38ª Câmara de
Direito Privado
do Tribunal de
Justiça de São
Paulo
22ª Câmara de
Direito Privado
do Tribunal de
Justiça de São
Paulo
23ª Câmara de
Direito Privado
do Tribunal de
Justiça de São
Paulo
33ª Câmara de
Direito Privado
do Tribunal de
Justiça de São
Paulo
22ª Câmara de
Direito Privado
do Tribunal de
Justiça de São
Paulo
14ª Câmara de
Direito Privado
do Tribunal de
Justiça de São
Paulo
31ª Câmara de
Direito Privado
do Tribunal de
Justiça de São
Paulo

Julgamento

03/12/2012

02/07/2014

04/06/2013

21/10/2013

24/10/2012

31/01/2013

30/10/2013

13/06/2016

04/09/2018

06/04/2016

20/08/2013
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Partes

Número do Processo

Tipo de Ação

Apelante: Plinio
Andrade Boer
Apelado: Redecard S/A

9193081- 43.2009.8.26.0000

Apelação

Apelante: Auto Posto
Tradição Ltda, e
Apelada: Cielo S/A

2013.038969-0

Apelação

Apelante(S): Turbokit
Eletrodiesel Ltda Apelado(A)(S): Cielo
S.A. - Litisconsorte(S):
Marcilio Campos
Alves

1.0034.16.003771-8/001

Apelação

Apelante: Jairo André
Zago ME e Apelada:
Redecard S/A

0308328-78.2016.8.24.0020

Apelação

Apelante/ Apelada:
CIELO S/A,
Apelada/Apelante:
Algazarra Buffet
Lanchonete e
restaurante Ltda. EPP
Apelada: SSI Brasil
Processamento de
Dados Ltda.
Agravante: Hair Center
Processos Capilares
S/S Ltda –
Microempresa
Agravado: Auric
Empresa De Fomento
E Participações Ltda
Autor: VITAL
BRASIL LTDA. Réu:
COMPANHIA
BRASILEIRA DE
MEIOS DE
PAGAMENTO

Vara/Tribunal
20ª Câmara de
Direito Privado
do Tribunal de
Justiça de São
Paulo
3ª Câmara de
Direito Civil
do Tribunal de
Justiça de
Santa Catarina
14ª Câmara
Cível do
Tribunal de
Justiça do
Estado de
Minas Gerais
5ª Câmara de
Direito
Comercial do
Estado de
Santa Catarina

Julgamento

05/11/2012

06/08/2013

18/011/2019

08/11/2019

1092979-67.2014.8.26.0100

Apelação

2ª Câmara de
Direito Privado
do Tribunal de
Justiça de São
Paulo

557.718

ARESP

4ª Turma do
STJ

24/05/2016

41.056 - SP (2003/02274186)

Processo
Civil –
Conflito de
Competência

2ª Seção STJ

23/06/2004

Agravante: CIELO
S/A.
Agravado: Uelson de
Oliveira Lopes

0099317- 54.2012.8.26.0000

Agravo de
Instrumento

Agravante: Auto Posto
Pasetto LTDA.
Agravados: Banco do
Brasil e Cielo S/A.

0155356-71.2012.8.26.0000

Agravo de
Instrumento

32ª Câmara de
Direito Privado
do Tribunal de
Justiça de São
Paulo
11ª Câmara de
Direito Privado
do Tribunal de
Justiça de São
Paulo

17/10/2018

12/07/2012

27/09/2012

172
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Autor: Jairo Andre
Zago Me.
Réu: Redecard S/A.

0308328-78.2016.8.24.0020

Requerente: Jose Fabio
da Silva Me.
Requerido: Stona S/A.

1001328-60.2019.8.26.0590

Requerente: F. R. M. S
Importadora Ltda.
Requerido: Stone S/A.
Requerente: Natalia
Silva Ferreira
Requerido: Payleven
Tecnologia S/A. e
outro
Recorrente: American
Express do Brasil S/A.
Recorrido: Central das
Tintas Ltda.

Tipo de Ação
Ação
Indenizatória
Por Danos
Morais E
Materiais C/C
Obrigação De
Fazer
Ação de
Obrigação de
Fazer C/C
Dano Moral
Ação de
Indenização
de Danos
Materiais e
Morais

Vara/Tribunal

Julgamento

4ª Vara Cível
da Comarca de
Criciúma

28/04/2017

4ª Vara Cível
da Comarca de
São Vicente

29/06/2020

5ª Vara Cível
da Comarca de
São José do
Rio Preto

23/04/2019

1003135-48.2017.8.26.0441

Ação de
Indenização
por Dano
Moral

Juizado
Especial Cível
e Criminal

26/01/2018

541.867 - BA
(2003/0066879-3)

RECURSO
ESPECIAL

2ª Seção STJ

10/11/2004

1042047-63.2018.8.26.0576
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