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 RESUMO 

 
 
O presente trabalho busca realizar uma análise dos contornos legais e jurisprudenciais 

envolvendo o contrato de representação comercial, em especial para (i) rediscutir os cri-

térios de interpretação da Lei nº 4.886/65; (ii) avaliar qual(ais) é(são) a(s) resposta(s) 

jurídica(s) dada às alterações contratuais que reduzem os resultados dos representantes e 

(iii) propor modelos de arranjos contratuais que se adeque a tal(ais) resposta(s), viabili-

zando as alterações. 

Nesta análise, percebe-se que, desde que a Lei nº 4.886/65 foi editada, houve uma mu-

dança contextual relevantíssima envolvendo a forma de atuação do representante comer-

cial. Diante disso, com amparo na Lei nº 13.874/19, foi proposta uma releitura da Lei nº 

4.886/65, de forma a se entender pela cogência apenas dos arts. 27 e 43, reconhecendo-

se, quanto aos demais, que a interpretação mais adequada é a que lhes atribui natureza 

não cogente (dispositiva ou supletiva). Nesse caso, eventual conduta exploratória contra 

o representante comercial deverá ser discutida e apreciada à luz do eventual abuso da 

dependência econômica (art. 187 do Código Civil), a ser aferido casuisticamente. 

Em relação especificamente ao art. 32, § 7º, a proposta de releitura da norma permite que 

se estabeleça uma regra geral de validade dos aditamentos firmados de forma bilateral, 

mesmo que reduzam os resultados. Tal regra apenas perderá prevalência caso o represen-

tante comercial demonstre ser vulnerável perante o representado e este não consiga com-

provar que a redução da remuneração foi compensada com outro ganho em favor do re-

presentante. 

 

Palavras-chave: contrato de representação comercial - lei nº 4.886/65 - redução dos re-

sultados – contrato altamente relacional – contrato de colaboração – releitura. 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 

 

This study analysis the legal and jurisprudential contours involving the commercial re-

presentation contract, in particular to (i) re-discuss the criteria for interpreting Law No. 

4,886/65; (ii) evaluate which is (are) the legal response (s) given to contractual changes 

that reduce the results of representatives and (iii) propose models of contractual arrange-

ments that fit such response(s), enabling the changes. 

In this analysis, it can be seen that, since Law No. 4,886/65 was enacted, there has been 

a very relevant contextual change involving the way of acting of the commercial repre-

sentative. Therefore, based on Law No. 13,874/19, a re-reading of Law No. 4,886/65 was 

proposed, in order to understand the cogency only of arts. 27 and 43, recognizing, as for 

the others, that the most adequate interpretation is the one that attributes them to a non-

cogent nature (dispositive or supplementary). In this case, any exploratory conduct aga-

inst the commercial representative must be discussed and assessed in light of the possible 

abuse of economic dependence (article 187 of the Civil Code), to be assessed on a case-

by-case basis. 

With regard specifically to art. 32, § 7, the proposed re-reading of the rule allows the 

establishment of a general rule of validity of amendments signed bilaterally, even if they 

reduce the results. This rule will only lose its prevalence if the commercial representative 

proves to be vulnerable to the represented and the represented cannot prove that the re-

duction in remuneration was compensated with another gain in favor of the representa-

tive.  

 

Keywords: commercial representation contract - law nº 4,886/65 - reduction of results - 

highly relational contract - collaboration contract - re-reading 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Quando uma pessoa resolve empreender por meio da produção de bens para co-

mercialização, em geral ela busca, de início, garantir a qualidade do produto e um preço 

adequado. Isso porque, sobretudo em uma análise preliminar do modelo de negócio, esses 

são fatores decisivos para conferir competitividade ao produto. Entretanto, se o empresá-

rio olvidar a logística de escoamento da produção, a qualidade do produto não será sufi-

ciente para, por si só, garantir o êxito esperado.  

Em outras palavras, a forma de escoamento do produto pode ser tão (ou até mais) 

relevante para o sucesso do empreendimento quanto a própria qualidade do produto. Ou 

seja, “sem a chegada do bem ao consumidor, é possível que de nada adiante a sua quali-

dade ou mesmo o preço conveniente”1.  

Nesse contexto, em uma análise geral, para fazer o produto chegar ao consumidor, 

o empresário pode encarregar-se pessoalmente da venda (venda direta) ou valer-se de 

intermediário (venda indireta). Uma das formas de se realizar a venda indireta é por meio 

da representação comercial, que é o contrato de cuja análise o presente trabalho se ocu-

pará. 

 Segundo o art. 1º da Lei nº 4.886/65 – a Lei Federal a reger o contrato de repre-

sentação comercial –, há representação comercial quando uma pessoa desempenha, “[...] 

em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização 

de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos, para, transmiti-los aos repre-

sentados[...]”. Trata-se, portanto, de uma atividade econômica cujo objetivo final é apro-

ximar o cliente do empresário produtor do bem e que, como regra quase absoluta, estabe-

lece a comissão (remuneração devida ao representante comercial) a partir de um percen-

tual incidente sobre o valor da venda realizada. 

 O grande detalhe é que o contrato de representação comercial não é concebido 

para se esgotar na intermediação de um único negócio mercantil. Não se firma um con-

trato de representação comercial para uma única venda, por exemplo. A relação de repre-

sentação comercial estabelece um vínculo continuado e tendencialmente duradouro entre 

representante e representado e, por isso, o próprio art. 1º da Lei nº 4.886/65 prevê que a 

atuação do representante há de se dar “em caráter não eventual”. Esse caráter duradouro 

 
1 FORGIONI, Paula A. Contratos de Distribuição. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44. 



12 
 

 

da relação contratual de representação comercial pode gerar, em determinado momento 

da execução do contrato, a necessidade de rediscussão de suas cláusulas. 

A título de exemplo, cita-se um hipotético contrato de representação comercial 

para venda de roupas esportivas que prevê uma comissão de 5% ao representante. O con-

trato se desenvolve bem por vários meses, mas, de forma abrupta, as vendas começam a 

cair em razão da entrada no mercado de um concorrente com política de preços bastante 

agressiva. Esse fato - novo concorrente - ocorrido meses após a formalização do contrato 

de representação comercial certamente impactará a sua execução. Afinal, a representada 

precisará reduzir os custos para oferecer um preço competitivo e, assim, viabilizar as ven-

das que, até então, estavam represadas em razão da estratégia comercial do novo concor-

rente.  

 Há outras alterações circunstanciais que também acabam ensejando a necessidade 

de rediscussão do contrato, tais como a alteração de normas regulamentadoras do bem 

comercializado, a variação substancial dos custos de produção (decorrente, por exemplo, 

de variação cambial, alteração tributária etc.), entre outros.   

  Assim, quando o contrato é celebrado, representante e representada têm como 

pressuposto das condições estabelecidas o cenário fático existente naquele momento; po-

rém, quanto maior for o hiato entre a formalização da avença e o seu cumprimento, maior 

é a possibilidade de incidência de alterações contextuais na operação, o que poderia impor 

uma rediscussão das condições originalmente contratadas. Uma das questões que possi-

velmente podem demandar uma rediscussão pelas partes contratantes envolve a remune-

ração do representante. No exemplo anterior, a redução dos custos da representada pode 

perpassar também pela comissão paga ao representante.  

  Todavia, se de um lado é inequívoco que possa haver um contexto fático e eco-

nômico que imponha a rediscussão das condições econômicas contratualmente estabele-

cidas, de outro lado há um possível óbice normativo a esta alteração.  

Isso porque o art. 32, § 7º, da Lei nº 4.886/65, veda “alterações que impliquem, 

direta ou indiretamente, a diminuição da média dos resultados auferidos pelo 
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representante nos últimos seis meses de vigência”. Este preceito, aliás, é “famoso” na 

análise jurídica da representação comercial, como expôs Cardozo2: 

 

Quando da formulação de consultas jurídicas pelo representante e/ou pelo re-
presentado sobre o instituto da representação comercial no Brasil, bem como na 
hipótese da vontade das partes em elaborarem um aditivo ao contrato de repre-
sentação comercial, por exemplo, é importante que os procuradores correspon-
dentes orientem sobre a disposição do “famoso” art. 32, § 7º da LRC, à luz do 
caso concreto. 

 

A inserção legislativa de regras tendencialmente protetivas ao representante co-

mercial pode ser compreensível, em especial se analisarmos o contexto histórico que ro-

deava a edição da Lei 4.888/65. Com efeito, a supra referida Lei foi criada por pressão 

dos Conselhos de Representantes Comerciais e, por isso, pensada com um caráter marca-

damente protetivo.  

Assim, existe significativa posição doutrinária e jurisprudencial no sentido de que, 

por força do art. 32, § 7º - dispositivo legal que propugnaria uma aparente imutabilidade 

das condições contratadas –  “mesmo as alterações bilaterais não serão eficazes se delas 

advier prejuízo direto ou indireto para o agente, com redução dos resultados médios au-

feridos por ele nos últimos seis meses do contrato” 3. 

É relevante destacar, ainda, que a invalidade da alteração contratual em questão 

não é a única consequência extraída do art. 32, § 7º, da Lei nº 4.886/65. Segundo inúmeros 

precedentes jurisprudenciais, o descumprimento do preceito permite a resolução contra-

tual e a condenação do representado ao pagamento da indenização prevista no art. 27, “j”, 

da legislação em questão4. 

 
2 CARDOZO, Vivian Sapienza. Contratos de Representação Comercial: controvérsias e peculiaridades à 
luz da legislação brasileira. São Paulo: Almedina, 2016, p. 77. 
3 REQUIÃO, Rubens Edmundo. Nova Regulamentação da Representação Comercial Autônoma, São 
Paulo: Saraiva, 2007, p. 119. “Não são admitidas alterações, ainda que consensuais ou bilaterais, quando 
resultam em prejuízos diretos ou indiretos para o representante, dada a irrenunciabilidade dos direitos as-
segurados pela Lei de Representação Comercial” (TJSP;  Apelação Cível 1011102-30.2017.8.26.0576; Re-
lator (a): Francisco Giaquinto; 13ª Câmara de Direito Privado; J. 10/09/2018). 
4 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL, Apelação Cível nº 70077377257, Rel. Des. 
Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Décima Sétima Câmara Cível, Julgado em 05.07.2018; TRIBU-
NAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, Apelação Cível 1000300-05.2015.8.26.0394, Rel. Des. Daniela Me-
negatti Milano, Décima Nona Câmara de Direito Privado, Julgado em 24.10.2019; TRIBUNAL DE JUS-
TIÇA DE SÃO PAULO, Apelação Cível 1017060-64.2017.8.26.0004, Rel. Des. Mendes Pereira, Décima 
Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17.10.2019. 
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Está-se diante, portanto, de uma problemática que merece uma grande atenção: 

diante das alterações contextuais que geram a necessidade de rediscussão das regras con-

tratuais, seria válido um aditamento contratual com previsão que leve à redução dos re-

sultados do representante comercial?  

 Em um contexto contratual alheio à representação comercial a resposta afirmativa 

à questão é tranquilamente sustentável juridicamente (sobretudo quando o contrato é ce-

lebrado em um ambiente de paridade entre as partes). Todavia, a mesma tranquilidade 

não se vê quando se está diante do já citado art. 32, § 7º, da Lei nº 4.886/65.  

Portanto, quando as circunstâncias negociais são alteradas durante a vigência do 

contrato, representante e representado se deparam com um ambiente de total insegurança 

jurídica. A rediscussão da avença - que, no mais das vezes, é imprescindível para a própria 

continuidade do vínculo - aparenta esbarrar no art. 32, § 7º, da Lei nº 4.886/65, gerando 

uma situação em que a inviabilidade do contrato pode se mostrar, ao mesmo tempo, in-

desejável às partes, mas irremediável por elas. 

Justamente em razão da regra prevista no art. 32, § 7º, não é incomum que as 

discussões sobre alteração do contrato sejam permeadas por uma postura oportunista por 

parte dos representantes, seja durante a rediscussão contratual, seja a posteriori, mediante 

demandas judiciais embasadas em suposta ilegalidade das alterações bilateralmente con-

vencionadas. 

 Por outro lado, há relevantes controvérsias acerca do contrato de representação 

comercial que impactam decisivamente a definição jurídica sobre a validade ou não das 

alterações contratuais envolvendo os representantes.  

A primeira delas se refere à própria legislação aplicável ao contrato. Isso porque, 

a despeito da referência à representação comercial apenas na legislação da década de 60, 

o Código Civil (arts. 710 a 721) apresenta, sob o nome de “contrato de agência”, um 

regramento contratual cujo suporte fático muito se assemelha (ou se confunde, segundo 

parte da doutrina) àquele descrito no art. 1º da Lei nº 4.886/65. Com isso, está em vigor 

um embate sobre ser a agência um modelo contratual autônomo, mera alteração termino-

lógica da representação comercial (hipótese que, por óbvio, atrairia a incidência direta do 

Código Civil para esses contratos) ou, ainda, se haveria entre tais contratos uma relação 

de gênero e espécie. 
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Soma-se a isso o fato de que a representação comercial é um contrato de caráter 

empresarial, “já que a relação do representante não se estabelece com os consumidores, 

mas sim com o preponente/empresário e interessados igualmente empresários que farão 

chegar os bens negociados aos consumidores ou a outros empresários”5.  

Nessa categoria contratual dos contratos empresariais, é imprescindível que se 

resguarde um ambiente de segurança e previsibilidade6, o que se dá sobretudo pela tutela 

jurídica da autonomia privada. Como esclarece Forgioni, “se, em outras áreas do direito, 

esse pressuposto foi relativizado nas últimas décadas, a tendência do direito comercial 

vai no sentido de impor ao comerciante o respeito aos acordos aos quais livremente se 

vinculou”7. 

Por conta disso, há tempos a jurisprudência vem consolidando o entendimento no 

sentido de que “contratos empresariais não devem ser tratados da mesma forma que con-

tratos cíveis em geral ou contratos de consumo. Nestes admite-se o dirigismo contratual. 

Naqueles devem prevalecer os princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória 

das avenças”8.  

Em paralelo, é possível observar um caminhar jurisprudencial no sentido de reco-

nhecer uma espécie de “dispositividade temperada” aos dispositivos da Lei nº 4.886/65. 

Ilustração desse argumento é vista na posição firmada pelo Superior Tribunal de Justiça 

quanto ao art. 39 da lei. De um entendimento inicial acerca da impossibilidade de afasta-

mento daquela regra de competência, a Corte Superior passou a permitir o afastamento 

contratual da regra "mesmo via contrato de adesão, desde que não haja hipossuficiência 

entre elas e que a mudança de foro não obstaculize o acesso à justiça do representante 

comercial” 9. 

Todos esses fatores colocam em xeque não apenas a incidência da Lei nº 4.886/65 

aos contratos de representação comercial, mas também os limites de atuação da vontade 

das partes quando da celebração e/ou alteração destes contratos. Se por um lado a Lei nº 

 
5 RIBEIRO, Marcia Carla Pereira. A função do contrato de representação comercial e a aplicabilidade do 
art. 421 do Código Civil. In Representação Comercial e Distribuição. J. Hamilton Bueno e Sandro G. Mar-
tins (Coord.), São Paulo: Saraiva, 2006, p. 294. 
6 FORGIONI, Paula A., Teoria Geral dos Contratos Empresariais, São Paulo: RT, 2009, p. 75. 
7 Ibid., p. 81. 
8 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REsp nº 936.741/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta 
Turma, Publicado em 08.03.2012. 
9 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EREsp nº 579.324/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Se-
ção, DJ 02.04.2008. 
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4.886/65 aparente impor um elevado engessamento dos vínculos, há outros fatores que 

parecem sugerir para uma flexibilização dessa ideia, permitindo que representante e re-

presentado possam adequar as normas contratuais quando lhes parecer necessário. 

Diante desse cenário, o trabalho ora proposto - realizado sob a forma de resolução 

de problema - buscará fazer uma investigação minuciosa sobre os contornos legais e ju-

risprudenciais acerca do contrato de representação comercial, sobretudo para (i) rediscutir 

os critérios de interpretação da Lei nº 4.886/65; (ii) avaliar qual(ais) é(são) a(s) resposta(s) 

jurídica(s) dada às alterações contratuais que reduzem os resultados dos representantes e 

(iii) propor modelos de arranjos contratuais que se adeque a tal(ais) resposta(s), viabili-

zando as alterações. 

O caminho trilhado até a conclusão procura construir, inicialmente, dois pilares 

de características eminentemente teórico-dogmáticas. O primeiro relacionado ao regra-

mento legal incidente sobre o contrato e o segundo atinente ao art. 32, § 7º, da Lei nº 

4.886/65. Na sequência, ambos os pilares serão submetidos a uma análise de conformação 

à posição jurisprudencial. Do resultado dessa análise é que será apresentada a conclusão. 

Para facilitar a compreensão do caminho descrito, esclarece-se que, além da In-

trodução (Capítulo 1) e Conclusão (Capítulo 6), este trabalho é composto de 4 capítulos. 

O Capítulo 2 tem como objetivo discorrer sobre as razões pelas quais se entende que a 

Lei nº 4.886/65 é a norma que regula o contrato de representação comercial. O Capítulo 

3 discute os critérios interpretativos da Lei nº 4.886/65, refletindo sobre a adequação da 

manutenção da leitura absolutamente protetiva. O Capítulo 4 envolve a interpretação es-

pecífica do art. 32, § 7º, da Lei nº 4.886/65 e os seus reflexos perante alterações bilaterais 

que reduzem os resultados do representante comercial. O Capítulo 5 faz uma análise ju-

risprudencial sobre ambos os temas (Lei nº 4.886/65, em geral, e art. 32, § 7º) e, no Ca-

pítulo 6, é apresentada a conclusão propositiva. 
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2. A FUNÇÃO DO CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL 

 

A imensa maioria das análises feitas acerca do contrato de representação comer-

cial invoca, ao conceituá-lo, o art. 1º da Lei nº 4.886/6510. Tal dispositivo não conceituou 

o contrato em si, mas evidenciou os seus contornos ao descrever a atividade do represen-

tante comercial. Extrai-se daí que a representação comercial é uma relação jurídica que, 

desempenhada de modo profissional, envolve a mediação de operações econômicas por 

parte do representante.  

Araújo, além de destacar a importância da análise funcional do contrato11, constata 

que “a função primordial do contrato de representação comercial é aproximar os elos da 

cadeia de suprimentos e servir de veículo para o fechamento de negócios entre esses 

elos”12.  

O detalhe é que o exercício dessa função não é exclusivo do contrato de represen-

tação comercial. Há outras espécies contratuais que também se direcionam no sentido de 

aproximar os elos da cadeia de suprimentos. Com isso, vê-se que há uma classe de con-

tratos que ostentam a mesma finalidade, sendo a representação uma espécie dessa cate-

goria. 

 

2.1 A Representação Comercial como espécie de contrato de colaboração 

 

O êxito da atividade comercial está direta e decisivamente relacionado à efetiva 

aquisição dos bens por parte dos consumidores. Por outro lado, a obviedade da assertiva 

não reflete a complexidade da sua efetivação, eis que entre a produção do bem e a sua 

compra há etapas que merecem especial atenção do empresário.  

Dentre essas etapas, destaca-se o processo de escoamento da produção para via-

bilizar a sua chegada até o consumidor final. Como destaca Forgioni, “sem a chegada do 

 
10 Art. 1º Exerce a representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou a pessoa física, sem relação de 
emprêgo, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a 
realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos, para transmití-los aos representados, 
praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios. 
11 “As relações jurídicas são necessariamente dinâmicas, isto é, têm funções determinadas pelos agentes 
que fazem parte dessas mesmas relações. O estudo dos institutos jurídicos, portanto, deve-se ocupar da 
análise estrutural e funcional, de modo a se obter uma ideia o mais completa possível de cada uma das 
figuras e conceitos que fazem o Direito” (ARAUJO, Paulo Dóron Rehder. Contrato de Representação Co-
mercial. In Contratos de Organização da Atividade Econômica. Wanderley Fernandes (Coord). São Paulo: 
Saraiva, 2011, p. 24). 
12 Ibid., p. 29. 
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bem ao consumidor, é possível que de nada adiante a sua qualidade ou mesmo o preço 

conveniente”13. E esse processo de escoamento da produção pode ocorrer de maneira di-

reta, pelo próprio empresário (venda direta), ou por intermédio de terceiros contratados 

especificamente para essa finalidade (venda indireta). 

Durante quase todo o século XX, prevaleceu a atuação empresarial de maneira 

direta, mediante um movimento de concentração de empresas influenciado pela ascensão 

do capitalismo e pelo que Salomão Filho - ao falar sobre “a substituição das relações 

jurídicas pelas relações hierárquicas”14 - chamou de “encolhimento do direito a uma fun-

ção meramente passiva e contemplativa”15.  

No ano de 1996, já ao final do século XX, Comparato constatou a preferência pela 

adoção de modelos de negócio não mais verticalizados, mas, sim, mediante a celebração 

de “contrato estáveis”16. Por meio desses vínculos, as partes resguardam as suas autono-

mias patrimoniais e organizacionais, mas estabelecem entre si um liame cooperativo em 

busca de um fim comum: “aqui, ‘seu lucro é meu lucro’”17. 

Diante desse caráter claramente cooperativo da relação a ser estabelecida nas hi-

póteses das chamadas “vendas indiretas”, criou-se na doutrina a categoria de contratos 

comerciais chamados de “contratos de colaboração”18. Trata-se de uma associação 

 
13 FORGIONI, Paula A. Contratos de Distribuição. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44. 
14 SALOMÃO FILHO, Calixto. Breves Acenos para uma Análise Estruturalista do Contrato. Revista de 
Direito Mercantil industrial, econômico e financeiro. Nº 141, jan/mar 2006. p. 07. 
15 Ibid., p. 08. Segundo o Autor, a separação clara dos temas afetos aos direitos sociais do direito privado, 
ascendeu a ideia de que este teria como função exclusiva a regulamentação das relações entre particulares. 
Para ele, “a retomada do papel do direito como força organizativa da sociedade em uma realidade de poder 
econômico concentrado exige, entre outras coisas, que se reconheça o impacto externo das relações entre 
particulares. É esse impacto externo que exige do direito privado potencial organizativo” (Ibid., p. 10/11). 
16 COMPARATO, Fábio Konder. Estado, empresa e função social. Revista dos Tribunais nº 732, Out/96, 
p. 40 
17 FORGIONI, Paula A. Apontamentos sobre Algumas Regras de Interpretação dos Contratos Comerciais: 
Pothier, Cairu e Código Comercial de 1.850. Revista de Direito Mercantil industrial, econômico e finan-
ceiro. Nº 141, jan/mar 2006. p. 32 
18 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial: direito da empresa. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 
2013, p. 112. Há autores, porém, que preferem nominar o gênero de “contratos de distribuição”. Dentre 
eles, citam-se Humberto Theodoro Júnior e Adriana Mandim Theodoro de Mello, que refutam a denomi-
nação de contratos de colaboração porque “essa categoria, vista do enfoque econômico funcional, comporta 
uma gama de negócios muito aberta e elástica, que de fato incorpora os usuais contratos de distribuição, 
indo, porém, muito mais além, visto que a colaboração empresarial inclui todos os negócios próprios dos 
contratos associativos, nomen juris também identificativo dos apelidados contratos de colaboração” 
(THEODORO JÚNIOR, Humberto; MELLO, Adriana Mandim Theodoro de, Contratos de Colaboração 
Empresarial. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 04); Alfredo de Assis Gonçalves Neto (NETO, Alfredo de 
Assis Gonçalves. O Contrato de Representação Comercial no contexto do Código Civil de 2002. In Repre-
sentação Comercial e Distribuição. J. Hamilton Bueno e Sandro G. Martins (Coord.), São Paulo: Saraiva, 
2006, p. 200); Leandro Santos Aragão e Rodrigo R. Monteiro de Castro (ARAGÃO, Leandro Santos; CAS-
TRO, Rodrigo R. Monteiro de. O contrato de distribuição do art. 710, caput, parte final, do Código Civil 
de 2002. In Representação Comercial e Distribuição. J. Hamilton Bueno e Sandro G. Martins (Coord.), São 
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contratual que assume uma forma verdadeira híbrida, pois não se confunde com os vín-

culos de caráter societário, eis que não há relação de hierarquia, e tampouco se assemelha 

aos “contratos de troca”19, porque o vínculo colaborativo ascende um interesse comum (e 

não antagônico) entre as partes. 

Conforme explica Coelho, esses contratos “são aqueles em que um dos contratan-

tes (empresário colaborador) se obriga a criar, consolidar ou ampliar o mercado para o 

produto do outro contratante (empresário fornecedor)”20. Trata-se, portanto, de um gênero 

de contratos em que as partes conjugam esforços para estabelecer alguma espécie de in-

termediação (a ser feita pelo colaborador) entre o produtor/fornecedor e o cliente final. 

São contratos que “pressupõem esforços conjugados, mas em que as partes, patrimonial-

mente autônomas, mantêm áleas distintas, embora interdependentes”21. 

O que definirá, em regra, a opção do empresário quanto ao processo de escoa-

mento da produção são os custos de transação envolvidos: “embora se possa realizar a 

produção de maneira totalmente descentralizada por meio de contratos entre indivíduos, 

o fato de que existe um custo relativo à participação nessas transações significa que sur-

girão firmas para organizar transações que de outro modo seriam de mercado”22.  

Neste contexto, a definição pela venda indireta passará “pela percepção do produ-

tor que os custos (em sentido amplo) da integração vertical (encarregar-se da distribuição 

dos próprios produtos) são maiores que os custos de coordenação (rectius, custos de tran-

sação) de uma rede de distribuição.23” 

Dentre os contratos que integram os contratos de colaboração, pode-se citar os 

contratos de distribuição, concessão, corretagem, mandato, comissão, franquia e repre-

sentação comercial. Por isso, mostra-se relevante estabelecer os elementos essenciais da 

 
Paulo: Saraiva, 2006, p. 247); Vera Helena de Mello Franco (FRANCO, Vera Helena de Mello. Contratos: 
direito civil e empresarial. 4 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2013, p. 253). 
19 “Aqui os dois contratantes teem interêsses diametralmente opostos: se a venda é favorável para o com-
prador, é em detrimento do vendedor, e vice-versa. Seu dano, meu benefício, é a divisa de todos os contra-
tos” (JHERING, Rudolf Von. A Evolução do Direito. Salvador: Progresso, 1953, p. 132). 
20 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial: direito da empresa. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 
2013, p. 112. 
21 FORGIONI, Paula A., Teoria Geral dos Contratos Empresariais, São Paulo: RT, 2009, p. 173. 
22 COASE, Ronald H. A Firma, o Mercado e o Direito. Tradução: Heloisa Gonçalves Barbosa. 2ª ed. Rio 
de Janeiro: Forense Universitária, 2017, p 7. Forgioni enumera onze fatores específicos que normalmente 
balizam a opção do empresário pela venda direta ou indireta (FORGIONI, Paula A. Contratos de Distri-
buição. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 46/48). 
23 ARAGÃO, Leandro Santos; CASTRO, Rodrigo R. Monteiro de. O contrato de distribuição do art. 710, 
caput, parte final, do Código Civil de 2002. In Representação Comercial e Distribuição. J. Hamilton Bueno 
e Sandro G. Martins (Coord.), São Paulo: Saraiva, 2006, p. 246. 
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representação comercial e os seus traços distintivos em relação aos demais contratos de 

colaboração. 

 

2.2 Elementos nucleares da representação comercial 

 

Conquanto todos os contratos de colaboração tenham como característica comum 

a realização de alguma espécie de vinculação entre produtor/fornecedor e cliente final, 

evidente que há, entre eles, características específicas que os distinguem entre si. Todavia, 

o raciocínio feito na busca pela individualização de cada um dos contratos há de buscar 

um parâmetro verdadeiramente diferenciador, sob pena de se invocar variações circuns-

tanciais que, em verdade, não geram qualquer distinção. 

A título de exemplo, destaca-se posição de Venosa ao diferenciar o contrato de 

representação comercial do contrato de agência: “o agente prepara o negócio em favor do 

agenciado; não o conclui necessariamente. O representante deve concluí-lo. Essa é a sua 

atribuição precípua”24.  

Todavia, vê-se dos arts. 1º, parágrafo único e 33, caput, da Lei nº 4.886/65, que a 

conclusão do negócio não necessariamente integrará o contrato de representação comer-

cial e, na hipótese em que não houver o acréscimo dos poderes para tal conclusão25, a 

distinção descrita acaba perdendo o sentido. Como explica Kuyven, o representante co-

mercial “promove o negócio, mas nada obriga que o conclua”26. Assim, o critério distin-

tivo invocado no exemplo, na verdade, não gera efetiva distinção.  

Neste contexto é que se reputa relevante a definição dos elementos nucleares da 

representação comercial. A referência a tal categoria de elementos leva em conta a lição 

de Pontes de Miranda acerca da configuração do suporte fático para a incidência de de-

terminada norma jurídica27. Sobre o tema, relevante é o magistério de Mello: 

 
24 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: contratos em espécie. 6ª ed. São Paulo: Atlas, Vol 3, 2006, p . 
534. 
25 E mesmo nos casos em que há o acréscimo dos poderes de conclusão do negócio não se poderá falar na 
adequação da diferenciação. Isso porque, nessa hipótese, a diferenciação seguirá sem se pautar na essência 
dos contratos, valendo-se de possíveis aditivos que, por óbvio, não integram o cerne da relação. 
26 KUYVEN, Fernando. Agência ou representação comercial. In Tratado de Direito Empresarial: contratos 
mercantis, v. 4. Modesto Carvalhosa (Coord.), São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 05. 
27 MIRANDA, Pontes. Tratado de Direito Privado: parte geral. Tomo I. São Paulo: RT, 1974.  
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Geralmente, o suporte fáctico é complexo, sendo raras as espécies em que ape-
nas um fato o compõe. No estudo dos suportes fácticos complexos, em especial 
dos negócios jurídicos, é preciso ter em vista que há fatos que, por serem con-
siderados pela norma jurídica essenciais à sua incidência e consequente criação 
do fato jurídico, constituem-se nos elementos nucleares do suporte fáctico ou, 
simplesmente, no seu núcleo28. 

 

Assim, da análise do art. 1º da Lei nº 4.886/65 é possível apontar que os elementos 

nucleares da representação comercial - que atraem a incidência das regras próprias dessa 

espécie contratual - são (i) autonomia do representante em relação ao representado29, (ii) 

profissionalidade do representante; (iii) atuação em nome do representado e (iv) mediação 

para celebração de operações empresariais, mediante agenciamento de proposta ou pedi-

dos.  

Além disso, por meio de entendimento relativamente recente, a Terceira Turma 

do Superior Tribunal de Justiça acabou por estabelecer mais um elemento necessário à 

configuração da representação comercial: o registro do representante no Conselho Regi-

onal dos Representantes Comerciais. A posição foi embasada no art. 5º da Lei nº 4.886/65: 

“se a Lei 4.886/65 coloca como necessário o registro, há de se concluir que referido di-

ploma tem sua aplicação restrita àqueles que detêm o registro no respectivo órgão com-

petente”30. 

É certo que o precedente em questão ressalvou que a questão discutida “não diz 

respeito à qualificação jurídica do contrato, se mero contrato de prestação de serviço ou 

contrato de representação comercial”31. Todavia, ao afastar a incidência da lei específica 

em razão da falta de registro, indubitavelmente acabou adentrando a discussão sobre a 

natureza jurídica do contrato. Afinal, se a norma especial não incide (“somente podem 

 
28 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do Fato Jurídico: plano da existência. 19 ed. São Paulo: Saraiva, 
2013, p. 85. 
29 Esse é o critério distintivo da representação comercial e das relações empregatícias: “O traço distintivo 
está, portanto, na subordinação. O representante comercial não é subordinado do representado, ele age com 
independência, correndo os riscos de sua própria atividade, embora deva seguir as orientações passadas por 
quem o contratou” (ARAUJO, Paulo Dóron Rehder. Contrato de Representação Comercial. In Contratos 
de Organização da Atividade Econômica. Wanderley Fernandes (Coord). São Paulo: Saraiva, 2011, p. 48). 
30 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, Recurso Especial 1.678.551/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso San-
severino, Terceira Turma, Julgado em 06.11.2018. 
31 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, Recurso Especial 1.678.551/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso San-
severino, Terceira Turma, Julgado em 06.11.2018. 
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ser aplicadas as disposições gerais do Código Civil”32), a relação jurídica passa a ter outra 

natureza jurídica. 

Sendo assim, para que se possa classificar a relação jurídica como representação 

comercial é preciso a conjugação de todos os elementos nucleares até aqui referidos (au-

tonomia, profissionalidade, atuação em nome do representado, mediação para operações 

empresariais e, segundo o Superior Tribunal de Justiça, registro no Conselho Regional 

dos Representantes Comerciais).  

Aliás, e sequer poderia ser diferente, a distinção entre o contrato de representação 

comercial e os demais contratos de colaboração leva em conta justamente os elementos 

acima mencionados. 

 

2.3 Notas distintivas da representação comercial em relação a outros contratos de 

colaboração 

 

Antes da análise específica diferenciadora de cada um dos contratos de colabora-

ção, é possível fazer uma distinção mais geral entre os contratos, a qual dá ensejo a sub-

grupos de contratos de colaboração: colaboração por aproximação e colaboração por in-

termediação.  

Esse traço distintivo é a existência ou não da transferência da propriedade do bem 

entre as partes, mediante a formalização ou não de contrato de compra e venda mercantil. 

Enquanto há contratos em que o colaborador adquire a propriedade do bem para revendê-

lo a terceiros, há tipos de vínculos em que a atuação do colaborador é de mera aproxima-

ção do comprador ao fornecedor (a circulação do bem não passa diretamente pelo cola-

borador).  

Na primeira hipótese (aquisição da propriedade) tem-se a colaboração por inter-

mediação, enquanto na segunda há a colaboração por aproximação, como explica Coelho: 

 

A colaboração empresarial no escoamento de mercadorias pode ser feita por 
intermediação ou aproximação. No primeiro caso, o colaborador ocupa um dos 

 
32 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, Recurso Especial 1.678.551/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso San-
severino, Terceira Turma, Julgado em 06.11.2018. 
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elos da cadeia de circulação, comprando o produto do fornecedor para revendê-
lo. No segundo, o colaborador procura outros empresários potencialmente inte-
ressados em negociar com o fornecedor33. 

 

Relembrando a premissa sobre o caráter híbrido dos contratos de colaboração, 

pode-se apontar que os contratos de colaboração por intermediação aproximam-se dos já 

mencionados “contratos de troca”34, aumentando o grau de independência das partes. Já 

os contratos de colaboração por aproximação situam-se próximos dos vínculos de natu-

reza societária, diminuindo a independência e aumentando o nível de colaboração35. 

A colaboração por intermediação é realizada por meio dos contratos de distribui-

ção-intermediação e de concessão mercantil. O contrato de representação comercial, a 

seu turno, é espécie de colaboração por aproximação, situando-se ao lado de outros con-

tratos, tais como mandato, comissão, corretagem, franquia e agência. 

 

2.3.1 A representação comercial e os contratos de colaboração por aproximação 

 

O primeiro contrato de colaboração por aproximação a ser analisado é o mandato, 

que é regulado pelos arts. 653 a 692 do Código Civil. Pelo mandato, “alguém recebe de 

outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses” (art. 653 do 

Código Civil). Já a representação comercial, como já se expôs, prescinde de outorga de 

poderes para a conclusão do negócio (aliás, como regra, tais poderes não são outorgados 

ao representante comercial). Além do mais, o mandato não ostenta a profissionalidade 

exigida para a representação comercial e, ainda, pode ser celebrado de maneira gratuita 

(art. 658 do Código Civil)36.  

Quando o representante ostentar poderes para concluir o negócio a diferença entre 

os contratos será ainda mais tênue. Tanto é assim que a própria Lei nº 4.886/65 estabelece 

que, nesses casos, serão aplicadas à representação comercial as normas do mandato (art. 

 
33 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial: direito de empresa. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 
2013, p. 112. 
34 JHERING, Rudolf Von. A Evolução do Direito. Salvador: Progresso, 1953, p. 132. 
35 FORGIONI, Paula A., Teoria Geral dos Contratos Empresariais, São Paulo: RT, 2009, p. 175. 
36 ARAUJO, Paulo Dóron Rehder. Contrato de Representação Comercial. In Contratos de Organização da 
Atividade Econômica. Wanderley Fernandes (Coord). São Paulo: Saraiva, 2011. 
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1º, parágrafo único). Ter-se-á, nessa situação, um contrato complexo, regido pelas normas 

de ambos os contratos (mandato e representação comercial)37. 

Em relação à comissão (arts. 693 a 709 do Código Civil), o traço distintivo da 

representação comercial é que o comissário age em nome próprio. Ou seja, “o contrato 

de comissão obriga alguém a alienar ou a adquirir bens em nome próprio, mas por conta 

de outrem, recebendo remuneração”38. Assim, enquanto o comissário integra pessoal-

mente o elo da cadeia de circulação, o representante comercial não aparece de maneira 

direta na operação (o vínculo intermediado pelo representante será composto pelo repre-

sentante e pelo comprador). 

Quanto ao contrato de corretagem (arts. 722 a 729 do Código Civil), verifica-se 

que a legislação adotou uma conceituação por exclusão das relações de mandato, presta-

ção de serviços “ou por qualquer relação de dependência” (art. 722 do Código Civil). 

Como não há vínculo de dependência entre representante comercial e representado39, tem-

se que a excludente legal não é o critério adequado para distinguir os contratos. 

A distinção entre os contratos há que se pautar em duas premissas40: (i) a profis-

sionalidade do representante comercial em comparação com a ocasionalidade da atuação 

do corretor41, cuja atividade pode se restringir à obtenção de apenas um negócio (art. 722 

do Código Civil) e (ii) a imparcialidade do corretor42 em detrimento da vinculação nego-

cial do representante ao representado, conforme ilustrativa analogia feita por Araujo: 

 

 
37 THEODORO JÚNIOR, Humberto; MELLO, Adriana Mandim Theodoro de. Contratos de Colaboração 
Empresarial. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 189. 
38 ASSIS, Araken de. Contratos Nominados: mandato, comissão, agência e distribuição, corretagem, 
transporte. São Paulo: RT, 2005, p. 157. 
39 “O representante comercial é autônomo por definição, corre sozinho os riscos de sua atividade, de modo 
que não se pode dizer que ele dependa de alguém para exercer sua profissão” (ARAUJO, Paulo Dóron 
Rehder. Contrato de Representação Comercial. In Contratos de Organização da Atividade Econômica. 
Wanderley Fernandes (Coord). São Paulo: Saraiva, 2011, p. 37). 
40 Humberto Theodoro Junior e Adriana Theodoro de Mello apontam um terceiro critério distintivo: a ale-
gada ausência de atuação efetivamente jurídica por parte do corretor. Segundo eles, que equiparam o repre-
sentante comercial ao agente, “a proposta recolhida pelo agente já traz em seu bojo um ato jurídico. O 
corretor não entra no campo dos atos jurídicos. Sua atividade cinge-se à aproximação dos clientes ao comi-
tente. Dá-se, portanto, uma atuação puramente material” (THEODORO JÚNIOR, Humberto; MELLO, 
Adriana Mandim Theodoro de. Contratos de Colaboração Empresarial. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 
191). 
41 ASSIS, Araken de. Contratos Nominados: mandato, comissão, agência e distribuição, corretagem, 
transporte. São Paulo: RT, 2005, p. 251. 
42 FRANCO, Vera Helena de Mello. Contratos: direito civil e empresarial. 4 ed. rev., atual. e ampl. São 
Paulo: RT, 2013, p. 293. 
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Em uma analogia, pode-se dizer que se os contratos fossem aparelhos de rádio, 
nos quais a primeira estação a sintonizar seria uma parte do negócio mediado e 
a última estação a outra parte deste mesmo negócio, o dial da corretagem estaria 
no meio dos cursores e o dial da representação comercial estaria bem mais pró-
ximo do representado que do cliente43. 

 

Com relação ao contrato de franquia (Lei nº 13.966/2019), poder-se-ia questionar 

acerca da sua inclusão sob a égide dos contratos de colaboração por aproximação44. Isso 

porque, em termos práticos, é extremamente comum que tais contratos contenham a 

venda dos bens para o franqueado. Todavia, além de tais vendas, como regra, não serem 

feitas pelo próprio franqueador (mas normalmente por empresas do mesmo grupo econô-

mico), o fato é que a comercialização “não é requisito essencial da franquia, mesmo das 

comerciais”45. 

O que verdadeiramente caracteriza a franquia é a autorização para que o franque-

ado utilize a marca “e outros objetos de propriedade intelectual” (art. 1º da Lei nº 

13.996/2019) e a prestação de serviços relacionados à organização e atuação comercial 

do franqueado (transferência do know how). Nenhum desses elementos integra o vínculo 

de representação comercial, o que permite uma tranquila distinção entre os contratos. 

Além do mais, o franqueado, diferentemente do representante comercial, “é um empresá-

rio que negocia por conta própria e em nome próprio”46. 

 

2.3.2 A representação comercial e a agência 

 

 O ponto que mais levanta debate quanto à diferenciação entre a representação co-

mercial e outras figuras contratuais é o referente ao contrato de agência. A discussão de-

corre da grande similaridade (ou identidade, para alguns autores) entre o suporte fático 

do art. 1º da Lei nº 4.886/65 e do art. 710 do Código Civil.  

 
43 ARAUJO, Paulo Dóron Rehder. Contrato de Representação Comercial. In Contratos de Organização da 
Atividade Econômica. Wanderley Fernandes (Coord). São Paulo: Saraiva, 2011, p. 39. 
44 Para Fernando Kuyven a classificação ora realizada estaria equivocada, eis que, segundo ele, o franque-
ado adquire “os bens para revenda” (KUYVEN, Fernando. Agência ou representação comercial. In Tratado 
de Direito Empresarial: contratos mercantis, v. 4. Modesto Carvalhosa (Coord.), São Paulo: Thomson Reu-
ters Brasil, 2018, p. 51) 
45 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial: direito de empresa. Vol 1. 18 ed. São Paulo: Sa-
raiva, 2014, p. 193 
46 FRANCO, Vera Helena de Mello. Contratos: direito civil e empresarial. 4 ed. rev., atual. e ampl. São 
Paulo: RT, 2013, p. 200. 
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Diante de tamanha semelhança, inexiste consenso doutrinário e tampouco juris-

prudencial sobre serem contratos díspares ou, na verdade, tratar-se apenas de nomes di-

ferentes para o mesmo tipo contratual. A título de exemplo, o Superior Tribunal de Justiça 

já se posicionou no sentido de que “a atividade de agência lotérica não se assemelha à 

representação comercial”47 e, de forma totalmente oposta, também aduziu que “as casas 

lotéricas são efetivamente assemelhadas aos representantes comerciais e corretores”48. 

Do ponto de vista doutrinário, há (i) uma corrente que defende a autonomia da 

representação comercial49; (ii) outra que aponta que se trata do mesmo tipo contratual50 e 

(iii) uma terceira, que afirma haver uma relação de gênero e espécie entre os contratos51, 

na qual o contrato de agência é gênero e a representação comercial é espécie. 

Pode-se apontar três razões principais para tamanha discussão sobre o tema, as 

quais acabam tendo pontos de imbricamento entre si.  

 
47 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, Recurso Especial 590.859, Rel. Min. Teori Albino Zavaschi, 
DJ 06.09.2004. 
48 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, Recurso Especial 553.343, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 31.05.2004. 
49 “Para essa autora, tem-se claro que o represente comercial, o agente e o distribuidor se tratam de figuras 
jurídicas distintas” (CARDOZO, Vivian Sapienza. Contratos de Representação Comercial: controvérsias 
e peculiaridades à luz da legislação brasileira. São Paulo: Almedina, 2016, p. 42). No mesmo sentido é a 
posição de Silvio de Salvo Venosa: “não há razão para identificar a representação autônoma com a agência. 
Ambos os negócios jurídicos devem ser tratados como contratos distintos” (Direito Civil: contratos em 
espécie. 6ª ed. São Paulo: Atlas, Vol 3, 2006, p. 534); Araken de Assis (Contratos Nominados: mandato, 
comissão, agência e distribuição, corretagem, transporte. São Paulo: RT, 2005, p. 197). 
50 GOMES, Orlando. Contratos. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 450. No mesmo sentido: Fernando Ku-
yven (Agência ou representação comercial. In Tratado de Direito Empresarial: contratos mercantis, v. 4. 
Modesto Carvalhosa (Coord.), São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 37); Humberto Theodoro Ju-
nior e Adriana Mandim Theodoro de Melo: “O contrato de representação comercial, anteriormente regulado 
pela Lei nº 4.886, de 09.12.1965, teve sua nomenclatura alterada pelo Código Civil de 2002, passando a ser 
denominado de contrato de agência e distribuição” (Contratos de Colaboração Empresarial. Rio de Ja-
neiro: Forense, 2019, p. 167); Vera Helena de Mello Franco (Contratos: direito civil e empresarial. 4 ed. 
rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2013, p. 265); Arnaldo Rizzardo (Contratos. 2 ed. Rio de Janeiro: Fo-
rense, 2001, p. 967); Tarcísio Araújo Kroetz (As Similitudes entre os Contratos de Agência e Representação 
Comercial. In Direito dos Contratos. Gilberto Haddad Jabur e Antonio Jorge Pereira Júnior (Coord.), São 
Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 472) e Paula A. Forgioni (Contratos de Distribuição. 2ª ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2008, p. 112). 
51 OLIVEIRA, Carlos Alberto Hauer. Agência e Representação Comercial: a necessidade de harmonização 
da disciplina jurídica. In Representação Comercial e Distribuição. J. Hamilton Bueno e Sandro G. Martins 
(Coord.), São Paulo: Saraiva, 2006, p. 241. Também reconhecendo relação de gênero e espécie, ainda que 
invocando fundamentos diversos: Paulo Dóron Rehder Araujo (Contrato de Representação Comercial. In 
Contratos de Organização da Atividade Econômica. Wanderley Fernandes (Coord). São Paulo: Saraiva, 
2011 p. 47); Iso Chaitz Scherkerkewitz (Contratos de Distribuição: e o novo contexto do contrato de re-
presentação comercial. São Paulo: RT, 2011, p. 30); Rubens Edmundo Requião (Os Contratos de Agência, 
de Representação Comercial e o Contrato de Distribuição: o art. 710 do Código Civil. In Representação 
Comercial e Distribuição. J. Hamilton Bueno e Sandro G. Martins (Coord.), São Paulo: Saraiva, 2006, p. 
189) e Alfredo de Assis Gonçalves Neto (O contrato de representação comercial no contexto do Código 
Civil de 2002, In Representação Comercial e Distribuição. J. Hamilton Bueno e Sandro G. Martins (Coord.), 
São Paulo: Saraiva, 2006, p. 213). 
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A primeira delas é o descaso técnico das normas existentes sobre os contratos. Isso 

porque, por mais ilógico que se possa parecer, a existência de poderes de representação 

não é essencial para o contrato chamado de representação comercial. Não obstante, há 

quem afirme, equivocadamente, que o representante comercial difere do agente porque 

realiza a conclusão do negócio52. 

A segunda razão é uma aparente despreocupação com a efetiva relevância da dis-

cussão: a definição sobre o regramento legal a ser aplicável. Aqui não se fala na análise 

pontual de um ou outro artigo, mas sim na constatação de que há normas legais distintas 

acerca dos dois contratos (Lei nº 4.886/65 e Código Civil) e não houve revogação ex-

pressa de uma pela outra. Sobre o tema, veja-se a observação de Araujo: 

 

Ademais, as semelhanças apontadas levam muitos autores a tratar os dois con-
tratos como sinônimos. Para estes juristas, agência e representação são o mesmo 
contrato. Contudo, poucos deles resolvem o problema de haver duas normas 
distintas regulando o mesmo contrato (Código Civil e Lei de Representação 
Comercial). Os poucos que tratam do tema acabam se arvorando no art. 721 do 
Código Civil e dizem que, em caso de conflito, prevalecerá a regra prevista no 
Código Civil, como faz Humberto Theodoro Júnior53. 

 

A terceira razão - influenciada diretamente pela segunda - é o desapego dos ele-

mentos expressamente previstos na lei para esposar uma conclusão sobre o tema. A evi-

dência clara desse fato é a influência da posição externada por Pontes de Miranda em 

1954 sobre o posicionamento atual de vários autores acerca dos critérios distintivos dos 

contratos54. O “detalhe” é que (i) em 1954, nem a Lei nº 4.886/65 e tampouco o Código 

Civil/2002 existiam e (ii) na representação comercial propagada por Pontes de Miranda 

o representante ostentava poderes efetivos de representação (o que acabou não sendo ra-

tificado pela Lei nº 4.886/65). 

Assim, tendo em vista que se busca, com a discussão, definir a legislação incidente 

sobre o(s) contrato(s), a análise do suporte fático previsto em cada norma evidentemente 

não pode ser olvidada. Portanto, ainda que as figuras contratuais tenham sido socialmente 

 
52 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: contratos em espécie. 6ª ed. São Paulo: Atlas, Vol 3, 2006, p . 
534. 
53 ARAUJO, Paulo Dóron Rehder. Contrato de Representação Comercial. In Contratos de Organização da 
Atividade Econômica. Wanderley Fernandes (Coord). São Paulo: Saraiva, 2011, p. 51.  
54 ASSIS, Araken de. Contratos Nominados: mandato, comissão, agência e distribuição, corretagem, 
transporte. São Paulo: RT, 2005, p. 202; VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: contratos em espécie. 
6ª ed. São Paulo: Atlas, Vol 3, 2006, p. 534. 



28 
 

 

criadas55 para o exercício da mesma função, o que se deve averiguar é se os conceitos 

legais efetivamente acompanharam essa identidade. 

Nesse contexto, não é suficiente apontar, por exemplo, que a Lei nº 4.886/65 e o 

Código Civil “regulam um mesmo instituto contratual, divergindo apenas sobre a deno-

minação”56, quando a incidência da Lei nº 4.886/65, conforme art. 1º, demanda circuns-

tâncias fáticas mais específicas do que aquelas erigidas pelo Código Civil (art. 710).  

Desse modo, partindo da premissa de que ambas as normas seguem vigentes, a 

previsão de suportes fáticos distintos evidentemente impede que se conclua serem elas 

destinadas exatamente ao mesmo negócio jurídico57.  

A verdade é que ocorreu com os contratos de agência e representação comercial 

um fenômeno muito parecido com o ocorrido com o contrato de distribuição. Isso porque 

o contrato de distribuição foi também descrito no artigo 710 do Código Civil, o que per-

mitiria concluir ter sido ele tipificado. Apesar da previsão normativa no Código Civil, o 

suporte fático da distribuição prevista no supra referido artigo 710 não é o mesmo daquele 

contrato de distribuição que existia - atipicamente - até então58, como destacou o Enunci-

ado 31 da 1ª Jornada de Direito Comercial: 

 

O contrato de distribuição previsto no art. 710 do Código Civil é uma modali-
dade de agência em que o agente atua como mediador ou mandatário do propo-
nente e faz jus à remuneração devida por este, correspondente aos negócios 
concluídos em sua zona. No contrato de distribuição autêntico, o distribuidor 
comercializa diretamente o produto recebido do fabricante ou fornecedor, e seu 
lucro resulta das vendas que faz por sua conta e risco. 

  

 
55 “Quando os indivíduos pretendem vincular-se juridicamente, [...] formalizam suas intenções em lingua-
gem compatível com a operação econômica pretendida e não com o tipo mais próximo encontrado na le-
gislação” (LEONARDO, Rodrigo Xavier. Redes contratuais no mercado habitacional. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2003, p. 86) 
56 KUYVEN, Fernando. Agência ou representação comercial. In Tratado de Direito Empresarial: contratos 
mercantis, v. 4. Modesto Carvalhosa (Coord.), São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 37. 
57 “Os elementos nucleares do suporte fáctico têm sua influência diretamente sobre a existência do fato 
jurídico, de modo que a sua falta não permite que se considerem os fatos concretizados como suporte fáctico 
suficiente à incidência da norma jurídica” (MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do Fato Jurídico: plano 
da existência. 19 ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 85). 
58 Segundo Paula A. Forgioni, as diferenças estão na forma de remuneração, na transferência da propriedade 
do bem e no fato de que o distribuidor, na prática, atua em nome próprio (Contratos de Distribuição. 2ª ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 114).  
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Criou-se, assim, dois contratos de distribuição: (i) aquele descrito pelo Código Ci-

vil (chamado de “distribuição-aproximação”59 ou de “agência-distribuição”60), relação 

regulada, evidentemente, pela mesma normativa e (ii) aquele criado pelos agentes econô-

micos (chamado de “distribuição-intermediação” ou de “concessão mercantil”), que per-

manece sendo entendido - inclusive jurisprudencialmente61 - como um vínculo contratual 

atípico62. 

Portanto, da mesma forma com que mirou na distribuição já existente socialmente, 

mas, em razão da “confusa redação”63, acertou em uma operação contratual diferente (que 

se manteve atípica), o Código Civil, apesar de possivelmente ter mirado na representação 

comercial, como exposto na Exposição de Motivos64, também não acertou o alvo quando 

“toscamente delineou o contrato de agência”65.  

Ressalta-se que a referência à representação comercial na Exposição de Motivos 

não é suficiente para se concluir que foi esse o contrato que o Código Civil passou a 

regular nos arts. 710 a 721. Isso porque, “com a promulgação, a lei adquire vida própria, 

autonomia relativa; separa-se do legislador; contrapõe-se a ele como um produto novo 

[...]. Logo, ao intérprete incumbe apenas determinar o sentido objetivo do texto”66. 

Assim, à luz do suporte fático de cada uma das normas, parece que não se pode 

concluir pela existência de uma absoluta identidade entre os contratos de agência e repre-

sentação comercial. Há, na referência a “realização de negócios mercantis” (art. 1º da Lei 

nº 4.886/65), um elemento de especificidade que os diferencia. Tal qual assentou Araujo, 

“o contrato de agência é gênero do qual a representação comercial é espécie. Ambos têm 

 
59 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial: direito de empresa. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 
2013, p. 120. 
60 FORGIONI, Paula A. Contratos de Distribuição. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 111. 
61 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, Recurso Especial nº 1.799.627-SP, Rel. Min. Ricardo Villas 
Bôas Cueva, Terceira Turma, Julgado em 23.04.2019; SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, Recurso 
Especial nº 1412658-SP, Rel. Min Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, Julgado em 01.12.2015. 
62 ZANETTI, Ana Carolina Devito Dearo. Contrato de Distribuição: o inadimplemento recíproco. São 
Paulo: Atlas, 2015, p. 50; FORGIONI, Paula A. Contratos de Distribuição. 2ª ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2008, p. 116. 
63 FORGIONI, Paula A. Contratos de Distribuição. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 111. 
64 Como se vê da Exposição de Motivos do Código Civil, que menciona que as normas sobre a agência 
buscaram “atender à lei especial que disciplina a matéria sob o título impróprio de ‘representação comer-
cial’” 
65 SCHERKERKEWITZ, Iso Chaitz. Contratos de Distribuição: e o novo contexto do contrato de repre-
sentação comercial. São Paulo: RT, 2011, p. 29. 
66 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do Direito. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 25. 
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o mesmo escopo, com a diferença de âmbito de atuação: o primeiro para civis e o último 

exclusivamente para empresários”67. 

Oliveira68 ainda aponta outro relevante critério distintivo entre os contratos, o qual 

se relaciona ao próprio objeto da atividade. Enquanto o representante comercial media os 

negócios recolhendo “propostas ou pedidos” (art. 1º, caput, da Lei nº 4.886/65), o agente 

possui uma atuação mais ampla/genérica. 

Há, portanto, relação de gênero e espécie entre os contratos de agência e represen-

tação comercial. As questões acerca do regramento legal e critérios interpretativos serão 

abordadas no próximo capítulo. 

  

 
67 ARAUJO, Paulo Dóron Rehder. Contrato de Representação Comercial. In Contratos de Organização da 
Atividade Econômica. Wanderley Fernandes (Coord). São Paulo: Saraiva, 2011, p. 47. 
68 OLIVEIRA, Carlos Alberto Hauer. Agência e Representação Comercial: a necessidade de harmonização 
da disciplina jurídica. In Representação Comercial e Distribuição. J. Hamilton Bueno e Sandro G. Martins 
(Coord.), São Paulo: Saraiva, 2006, p. 235. Vivian Sapienza Cardozo também aponta diferenciação quanto 
à atuação das partes: “O representante comercial tem poderes mais amplos do que o agente, na medida em 
que o represente recolhe os pedidos e/ou propostas junto aos clientes e o aceite perante o representado, 
enquanto o agente atua apenas na promoção de produção e/ou serviços, não fazendo a intermediação direta 
junto aos clientes e ao preponente com relação aos pedidos e/ou propostas, tampouco obtendo o aceito junto 
ao representado” (Contratos de Representação Comercial: controvérsias e peculiaridades à luz da legisla-
ção brasileira. São Paulo: Almedina, 2016, p. 35).  
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3. EVOLUÇÃO INTERPRETATIVA DAS REGRAS ENVOLVENDO O CON-

TRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL: PROPOSTA DE RELEITURA 

DA NORMA 

 

No atual momento desse trabalho já não há mais novidade na afirmação de que o 

contrato de representação comercial é regulado pela Lei nº 4.886/65. Mesmo os autores 

que entendem pela absoluta identidade entre a representação comercial e a agência (arts. 

710 a 721 do Código Civil) reconhecem que “permanece[m] ainda em vigor alguns dis-

positivos da Lei nº 4.886/65”69. 

Nesse contexto, poder-se-ia pensar que a discussão anteriormente mencionada so-

bre representação comercial e agência só ostentaria alguma relevância nos casos pontuais 

de incompatibilidade entre preceitos. Ademais, se fossem consideradas as premissas no 

sentido de que “inexistem praticamente incompatibilidades entre esses diplomas”70 ou 

mesmo de que “não há antinomia entre as normas, uma vez que não há conflitos entre 

estas, e sim, ambas se complementam mutuamente”71, o debate acerca da diferença entre 

os contratos acabaria por perder totalmente qualquer relevância prática. 

O fato é que, ainda que eventualmente possam inexistir relevantes diferenças pon-

tuais entre os artigos de ambas as leis, elas ostentam características interpretativas e de 

aplicação aparentemente diferentes, o que justifica uma análise mais detalhada sobre o 

tema. 

 

3.1 Contexto histórico de edição da Lei nº 4.886/65 

 

O desenvolvimento da atividade comercial na Idade Média, decorrente do surgi-

mento dos burgos e das suas corporações profissionais, trouxe à tona a dificuldade de o 

 
69 THEODORO JÚNIOR, Humberto; MELLO, Adriana Mandim Theodoro de. Contratos de Colaboração 
Empresarial. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 168. 
70 SAAD, Ricardo Nacim. Representação Comercial. 5ª ed,, rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 21. 
71 CARDOSO, Vivian Sapienza. Contratos de Representação Comercial: controvérsias e peculiaridades à 
luz da legislação brasileira. São Paulo: Almedina, 2016, p. 38. 
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próprio produtor fornecer diretamente aos consumidores de outras regiões, fazendo surgir 

a necessidade de intermediários72. 

O Código Comercial Brasileiro, de 1.850, tratou de regular inúmeras atividades 

de intermediação, tais como o mandato, comissão mercantil e a compra e venda mercantil. 

A regulação da representação comercial quase foi incluída no referido Código, mas aca-

bou ficando de fora.  

Na verdade, a Comissão Legislativa responsável pelo Código Civil recebeu reco-

mendação expedida na II Conferência Nacional das Classes Produtoras, que ocorreu em 

Araxá no ano de 1949, para que fosse a regulação fosse inserida naquele Código Comer-

cial73. Diante dessa recomendação, o jurista Florência de Abreu, autor do anteprojeto do 

Código Comercial, chegou a criar uma seção nova destinada aos “agentes e representantes 

comerciais”74.  

Prevendo, contudo, que a codificação comercial teria a sua promulgação retardada 

por força das discussões em torno dessa nova regulamentação, os representantes comer-

ciais reunidos no I Congresso Nacional dos Representantes Comerciais, que ocorreu em 

São Paulo, preferiram sugerir que o tema passasse a contar em lei especial. Assim, elabo-

raram um anteprojeto e o apresentaram ao Congresso Nacional75. Este anteprojeto deu 

ensejo ao Projeto nº 1.171, assinado pelo Deputado Campo Vergal. O anteprojeto, porém, 

“não obteve seguimento, tendo sua reapresentação sido feita em sucessivas legislatu-

ras”76.  

Diante disso, em 1.961, o Deputado Barbosa Lima Sobrinho subscreveu um novo 

Projeto (Projeto nº 2.704, apresentado em 1º de março de 1.961). Mas o projeto foi vetado 

por se considerar que as regras “restringiam demasiadamente a liberdade de contratar, 

dando ao contrato de representação comercial feição imprópria que praticamente o equi-

parava ao contrato de trabalho”77. Apesar do veto, o Governo Federal assumiu o 

 
72 REQUIÃO, Rubens. Aspectos jurídicos da representação comercial. Curitiba: tese de livre docência, 
1950, p. 6. 
73 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS CLASSES PRODUTORAS. Recomendações. Araxá, 1949. 
74 REQUIÃO, Rubens. Aspectos jurídicos da representação comercial. Curitiba: tese de livre docência, 
1950, p. 9. 
75 REQUIÃO, op cit., p. 9. 
76 Ibid., p. 9. 
77 Exposição de motivos da Lei nº 4.886/65. 



33 
 

 

compromisso de apresentar novo projeto78, de forma a melhor regulamentar a profissão. 

E foi nesse contexto que surgiu a Lei nº 4.886/65. 

Convém abrir parênteses para apontar que é ao menos curioso que se observe que 

a proposição legislativa anterior à Lei nº 4.886/65 foi vetada por força da grande restrição 

à vontade das partes79. Isso porque, conforme posição doutrinária atualmente dominante, 

a norma que sucedeu a não sancionada possui “nítido caráter protetivo, num claro exem-

plo de dirigismo contratual”80.  

Superada tal questão, destaca-se que os objetivos invocados para a edição de uma 

legislação específica sobre a representação constam do pioneiro trabalho sobre o tema, 

assinado por Rubens Requião em 1.95081: 

 

O contrato de representação comercial, ao contrário do mandado, envolve deli-
cados problemas de ordem jurídico-social. Deve o Estado, por isso, regular os 
direitos e obrigações emergentes das atividades dos representantes comerciais, 
a fim de evitar, a bem da harmonia social, a exploração do fraco pelo forte, 
máxime quando se evidencia não estar o seu trabalho protegido pelo direito 
trabalhista. 

 

Portanto, é imperioso que se observe que a Lei nº 4.886/65 é fruto direto de fortes 

pressões exercidas pelos líderes das associações de representantes que se formaram a par-

tir de 1930. Trata-se de uma norma que emergiu de um cenário em que a figura do repre-

sente comercial estava praticamente nascendo e, ainda, que foi justificada pela 

 
78 CONGRESSO NACIONAL. Diário Oficial Publicado em 01.03.1961, Ano XVI, p. 37. “O então Presi-
dente, General Castelo Branco, ao vetar o projeto aprovado pelo Congresso, encarregou o Ministério da 
Indústria e Comércio de reexaminar o assunto. Daí surgiu novo Projeto que, após a tramitação parlamentar, 
se tornou a Lei nº 4.886, de 09.12.1965” (THEODORO JÚNIOR, Humberto; MELLO, Adriana Mandim 
Theodoro de. Contratos de Colaboração Empresarial. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 178). 
79 Em verdade, observa-se uma aparente tensão de interesses na elaboração da norma regulamentadora da 
atividade. É que, se de um lado a lei passou a ser discutida por força de pressões de sindicatos e associações 
de representantes comerciais, por outro lado ascendia às empresas a necessidade de um parâmetro norma-
tivo a diferenciar os representantes autônomos dos vendedores viajantes: “Entre os viajantes empregados e 
os representantes comerciais autônomos, a única diferença está no grau aparente de dependência em face 
da empresa. Na realidade, a autonomia do representante, quando não seja ilusória, significa menos uma 
reivindicação do representante do que uma conveniência da empresa, que assim se liberta de maiores res-
ponsabilidades trabalhistas” (Exposição de motivos, Projeto de Lei 2.704/61 - CONGRESSO NACIONAL. 
Diário Oficial Publicado em 01.03.1961, Ano XVI, p. 37) 
80 MORAES, João Vitor de. Cláusula de Performance no Contrato de Agência. 2018. Dissertação (Mes-
trado Profissional em Direito) – Escola de Direito da Fundação Getulio Vargas, p. 17 
81 REQUIÃO, Rubens. Aspectos jurídicos da representação comercial. Curitiba: tese de livre docência, 
1950, p. 60; 
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necessidade de “proteção ao representante comercial, que era um verdadeiro pária, mar-

ginal do Direito”82.  

Em uma espécie de transposição do discurso de Requião para o contexto jurídico 

atual, pode-se observar de forma bastante clara que, quando se bradou a necessidade de 

proteção do representante como “um verdadeiro pária”, estava-se, ainda que por meio de 

outras palavras, imputando ao representante a condição jurídica de vulnerável perante o 

representado. Isso porque a vulnerabilidade “é uma característica, um estado do sujeito 

mais fraco, um sinal de necessidade de proteção”83.  

Posteriormente, “após inúmeras discussões no seio da categoria profissional, junto 

ao respectivo sindicato e aos Conselhos Regionais de Representantes Comerciais 

(CORE)”84, veio à tona a Lei nº 8.420, de 1992, alterando parcialmente a norma anterior 

com o fim de “reduzir o manifesto desequilíbrio entre o poder econômico do representado 

e a humilde condição do representante”85. Como se vê, o pressuposto da vulnerabilidade 

foi novamente ressaltado na justificação da norma. 

O destaque para esse pressuposto tanto da Lei (de 1965), quanto da alteração (de 

1992), é feito porque, como se verá na sequência, a condição de vulnerável do represen-

tante foi (e continua sendo) invocada - quase como um dogma - como o principal vetor 

hermenêutico para leitura da Lei nº 4.886/65. Tal invocação, entretanto, não vem acom-

panhada de uma reflexão mais aprofundada sobre a atualidade desse pressuposto. E é essa 

reflexão que se propõe a fazer neste capítulo do presente trabalho. 

 

3.2 Representante comercial contemporâneo: do caixeiro viajante” ao empresário 

 

 Mesmo que, tecnicamente, seja impossível desapegar-se do conteúdo normativo 

para analisar a disciplina jurídica acerca de um determinado contrato, não se pode imagi-

nar que esse tal critério é suficiente para definir, de maneira completa, os contornos 

 
82 REQUIÃO, Rubens. Do Representante Comercial. 5ª ed, Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 179. 
83 BENJAMIN, Antônio Herman V.; MARQUES, Claudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de 
Direito do Consumidor. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 83. 
84 GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. O contrato de representação comercial no contexto do Código 
Civil de 2002, In Representação Comercial e Distribuição. J. Hamilton Bueno e Sandro G. Martins (Coord.), 
São Paulo: Saraiva, 2006, p. 205. 
85 Ibid., p. 205. 
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regulamentares do vínculo jurídico em discussão. Como ensina Forgioni: “a compreensão 

da realidade é pressuposto do estudo comercialista”86.  

 E quando, como no objeto do presente estudo, há um hiato temporal de várias 

décadas – com notórias transformações econômicas, tecnológicas e sociais - desde a pre-

visão normativa ainda vigente, a “compreensão da realidade” ganha substancial relevo.  

É sob esse contexto que se buscará desenvolver o presente subtópico. O objetivo é discutir 

se, pragmaticamente, a figura do representante comercial absolutamente vulnerável que 

influenciou a legislação em vigor é a mesma que existe nos dias atuais. 

Assim, há de se ver que, ao tempo da edição da Lei nº 4.886/65, a representação 

comercial estava dando ainda os primeiros passos. Até então, a atividade não encontrava 

terreno adequado para ser implementada “devido às precárias condições das comunica-

ções e transportes em nosso país”87. Porém, segundo apontou Requião em 1.950, “o de-

senvolvimento dos meios de circulação das riquezas, no país, [...] especialmente neste 

século, criou condições para o florescimento da atividade dos agentes e representantes 

comerciais”88.  

 Há, portanto, uma vinculação direta entre (i) a melhoria dos sistemas de comuni-

cação89 e transporte, (ii) a facilitação, com isso, dos mecanismos de comercialização de 

bens e, então, (iii) o nascimento do mercado de atuação do representante comercial90. A 

venda para outras praças, que inicialmente era feita por empregados da própria indústria 

(a qual, por isso, assumia a responsabilidade pelos atos daqueles prepostos), passou a ser 

delegada a pessoas autônomas e independentes, os representantes comerciais, cujas ativi-

dades, “sendo desvinculadas da empresa, reduziam as responsabilidades do empresário e 

comprimiam os custos e riscos operacionais”91.   

 
86 FORGIONI, Paula A., Teoria Geral dos Contratos Empresariais, São Paulo: RT, 2009, p. 21. A autora 
ainda cita advertência de Vivante: “É deslealdade científica, é falta de probidade falar de um instituto para 
fixar a sua disciplina jurídica sem conhecê-la a fundo na sua realidade" (Tradução livre de: È una slealtà 
scientifica, è un difetto di probità parlare di un istituto per fissarne la disciplina giuridica senza conoscerlo 
a fondo nella sua realtà.”). 
87 REQUIÃO, Rubens. Aspectos jurídicos da representação comercial. Curitiba: tese de livre docência, 
1950, p. 09. 
88 Ibid., p. 09. 
89 “A intervenção dos intermediários nas relações comerciais se processa em função do desenvolvimento 
econômico, dependendo, principalmente, dos meios de comunicações, que facilitem a circulação das rique-
zas. De fato, o negócio de representação comercial alcançou grande desenvolvimento em nosso país, [...] 
em função da melhoria dos meios de transportes e do florescimento geral da nossa economia” (Ibid., p. 59) 
90 Forgioni aponta esses elementos como possíveis justificativas do próprio crescimento da terceirização 
das atividades empresariais (FORGIONI, op cit., p. 19) 
91 REQUIÃO, Rubens. Do representante comercial. 8ed. Rio de Janeiro, Forense: 2000, p. 5. 
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 Nesse contexto, costuma-se apontar a atuação do representante comercial como 

uma evolução da figura do “caixeiro viajante”92, cuja função era viajar por diversas praças 

oferecendo produtos a potenciais interessados.  

E justamente pela relativa simplicidade – do ponto de visto estrutural e tecnoló-

gico – da atividade é que cresceu o número de pessoas interessadas em atuar como repre-

sentantes comerciais: “seu exercício não reclamava maior qualificação pessoal nem exi-

gia capital. Bastava o tino comercial, já que todo o trabalho do representante se resumia 

no esforço pessoal do agente para angariar negócios para o preponente”93. 

Foi esse “representante comercial/caixeiro viajante”, que só se diferenciava do 

empregado por força da sua autonomia, que atuava de maneira personalíssima e, de certo 

modo, artesanal, que gerou a preocupação regulamentar ensejadora da Lei nº 4.886/65. E 

aí é que reside a justificativa mais contundente para o pressuposto da absoluta vulnerabi-

lidade do representante comercial94.  

Por outro lado, estando a representação comercial tão vinculada à evolução dos 

meios de comunicação e transporte, seria possível considerar que a grande revolução tec-

nológica dos últimos anos95 não trouxe qualquer impacto na realidade de atuação do re-

presentante comercial? Uma atividade que nasceu por força de melhorias estruturais do 

início do século passado (e com base nesse contexto é que foi regulada legalmente) segue 

sendo exercida de forma absolutamente idêntica após mais de cinquenta anos (da edição 

da Lei nº 4.886/65) e profundas alterações econômicas, sociais, tecnológicas, etc?  

Ambos os questionamentos merecem respostas negativas, conforme abaixo se ex-

plica. 

A estrutura organizacional das empresas sempre teve um papel relevante no de-

senvolvimento da atividade da representação comercial. Quando tal organização era  

 
92 ARAUJO, Paulo Dóron Rehder de. Contrato de Representação Comercial. In Contratos de Organização 
da Atividade Econômica. Wanderley Fernandes (Coord). São Paulo: Saraiva, 2011, p. 27. 
93 THEODORO JÚNIOR, Humberto; MELLO, Adriana Mandim Theodoro de. Contratos de Colaboração 
Empresarial. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 173. 
94 REQUIÃO, Rubens. Aspectos jurídicos da representação comercial. Curitiba: tese de livre docência, 
1950, p. 60. 
95 “Já agora, no entanto, nós vivemos, no âmbito da Revolução Científica, o que tem sido chamado de a 4ª 
Revolução Industrial. Esta é a Revolução Digital ou Tecnológica que está em curso [...] em que, dizem os 
técnicos, mudou-se de uma tecnologia mecânica e  analógica para a tecnologia eletrônica digital, o que 
permitiu a massificação dos computadores, do telefone celular e a conexão de bilhões de pessoas pela in-
ternet. [...] A sociedade, as empresas, o direito do trabalho e o sindicalismo precisam adaptar-se ao novo 
tempo” (Voto do Ministro Luis Roberto Barroso - STF, Arguição de Descumprimento de Preceito Funda-
mental nº 324, Relator: Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJ 09.06.2019). 
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centrada de forma preponderante em relações hierárquicas96 (integração vertical), o re-

presentante comercial era visto – e tratado – como mero “empregado autônomo” 97.  

Entretanto, por força especialmente da crise do capitalismo nas décadas de 1970 

e 1980 (as chamadas “Décadas de Crise”98) e a queda que ela acarretou nos lucros das 

empresas, a preponderância da anterior estrutura organizacional hierarquizada deu lugar 

a criação de vínculos horizontais, conforme explicam Marques de Saes e Macchione Saes: 

 

Nas novas condições, a relação de trabalho típica da época fordista – trabalho 
especializado e emprego estável – foi, em grande medida, substituída por for-
mas identificadas pela noção de trabalho precarizado que permitiam a redução 
dos custos legais: terceirização, subcontratação, trabalho em tempo parcial, tra-
balho temporário ou por tempo determinado, trabalho informal 

 

 Nesse contexto, como observou Comparato, “com o desenvolvimento do fenô-

meno dito de terceirização, tem-se manifestado uma preferência marcante pela adoção do 

esquema reticular, em que a vinculação entre a unidade empresariais [...] adota a forma 

de contratos estáveis”99. E se o “fenômeno dito de terceirização” já vinha impactando a 

organização empresarial na década de 90, indubitável que tal influência vem se mostrando 

cada vez mais contundente, especialmente na atual realidade em que até mesmo as cha-

madas “atividades fins” adquiriram a validação jurídica da terceirização100. 

Na medida em que o vínculo colaborativo passa a ser elemento relevante na pró-

pria estrutura organizacional da empresa, as qualificações mercadologicamente exigidas 

ao representante comercial não mais se restringem ao mero “tino comercial” 101. Isso por-

que essa horizontalização, conquanto tivesse como pressuposto a redução dos custos, 

também pressupunha um relevante ganho de eficiência: “essa fórmula dá flexibilidade às 

 
96 “Até bem pouco tempo, a estrutura organizacional das empresas multinacionais era a de um grupo de 
subordinação (o Unterordnungskinzern do direito alemão), com uma sociedade controladora e várias con-
troladas, hierarquizando-se sob forma piramidal ou radial” (COMPARATO, Fábio Konder. Estado, em-
presa e função social. Revista dos Tribunais nº 732, Out/96, p. 40). 
97 REQUIÃO, Rubens. Do Representante Comercial. 5ª ed, Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 5. Sobre as 
razões da crise: “A crise do dólar, que levou ao fim de sua conversibilidade em ouro, os choques do petróleo 
(de 1973 e 1979), o surgimento de inflações relativamente elevadas nos países capitalistas avançados em 
conjugação com desemprego eram indícios da crise que as atingia” (SAES, Flávio Azevedo Marques de. 
SAES, Alexandre Macchione, História Econômica Geral, São Paulo: Saraiva, 2013, p. 549). 
98 HOBSBAWM, Eric. Era dos Extremos: o breve século XX 1914-1991, Tradução Marcos Santarrita. 
Revisão técnica Maria Célia Paoli. São Paulo: Companhia das Letras, 1995, p. 312 
99 COMPARATO, Fábio Konder. Estado, empresa e função social. Revista dos Tribunais nº 732, Out/96, 
p. 40. 
100 “É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de em-
prego entre a contratante” (STF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324, Relator: 
Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJ 09.06.2019). 
101 THEODORO JÚNIOR, Humberto; MELLO, Adriana Mandim Theodoro de. Contratos de Colaboração 
Empresarial. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 173. 
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empresas e permite que [...] beneficie-se da especialização e da eficiência de outras em-

presas”.102 

Torna-se necessário, então, que o representante comercial – que deixa de ser mero 

“empregado autônomo” e passa a ser um “parceiro empresarial” – possua processos de 

estruturação e organização mais sofisticados.  

Nesse contexto, destaca-se a constatação feita por Rubens Requião em 1.977 

acerca da existência de dois tipos de representante comercial103: 

 

Sob o aspecto profissional, com repercussões consideráveis no estudo jurídico 
da figura de representante comercial, não podemos fugir de reconhecer dois 
tipos de exercício da representação comercial: um tipo, mais rudimentar, no 
qual a atividade se apresente através do vendedor autônomo, sem uma organi-
zação a sustentar-lhe o desenvolvimento; outro, no qual a atividade é reali-
zada sob a forma empresarial, que se assenta numa organização, complexo 
de bens, destinada à produção de serviços e circulação de mercadorias (sem 
grifo no original). 

 

Assim, se na década de 70 já se via uma representação comercial “realizada sob a 

forma empresarial”, décadas depois pode-se dizer que essa foi a realidade que se conso-

lidou.  

Desta forma, a análise do contexto atual sobre a representação comercial permite 

que se aponte a existência do (i) “representante comercial - caixeiro viajante” e (ii) do 

“representante comercial - empresário”. Tal distinção, é importante destacar, não leva em 

conta a natureza da atividade prestada pelo representante (que é sempre empresarial104), 

mas sim a forma como ele se organiza para prestá-la. 

Nesse sentido, chama-se a atenção não apenas para a advertência, mas também 

para a exemplificação histórica feita por Bulgarelli ao analisar a organização como ele-

mento da caracterização da empresa105: 

 

O que caracteriza, em termos pragmáticos, a empresa, não é a própria organi-
zação em si, mas a forma de produzir organizadamente, o que não é o mesmo 
que organização da atividade de produção. Em termos históricos, por exemplo, 
é incontestável que a perspectiva pela qual se deve ver a empresa é justamente 

 
102 STF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324, Relator: Min. Roberto Barroso, 
Tribunal Pleno, DJ 09.06.2019. 
103 REQUIÃO, Rubens. A natureza mercantil da atividade de representação comercial. In Aspectos mo-
dernos de direito comercial. São Paulo: Saraiva, 1977, p. 196. 
104 Rubens Requião, aliás, fez questão de ressaltar que “num e noutro caso vislumbramos no representante 
comercial, seja agindo rudimentarmente ou com uma organização em seu prol, um comerciante” (RE-
QUIÃO, Rubens. A natureza mercantil da atividade de representação comercial. In Aspectos modernos de 
direito comercial. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 196).  
105 BULGARELLI, Direito Comercial, São Paulo: Atlas, 1991, 8ª ed, p. 149. 
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a da evolução das técnicas de produção, portanto, forma de produzir que de 
rudimentar familiar e artesanal, passou a ser mecanizada ou maquinizada, com 
mão de obra alheia e com maior grau de organização. 

 

Quando se analisa historicamente a forma de atuação do representante comercial, 

vê-se de modo claro a acima chamada “evolução das técnicas de produção”. Não que no 

atual momento a figura do representante comercial que atua isoladamente, como pessoa 

física, de forma quase artesanal, esteja extinta. Porém, há um exponencial aumento do 

exercício da representação comercial por pessoas jurídicas, organizadas de maneira so-

fisticadas, atuando em favor de várias empresas, com inúmeros empregados e tecnologia 

não desprezível. 

Segundo apontou Ribeiro106, o Conselho Regional dos Representantes Comerciais 

do Estado de São Paulo registrou, de 1965 até 31.12.2005, 236.501 pessoas físicas e 

151.197 pessoas jurídicas. No entanto, das pessoas físicas, aproximadamente 17% esta-

vam em atividade. Já das pessoas jurídicas o índice era de 33%. Além do mais, a apuração 

feita junto ao mesmo Conselho107 nos meses de janeiro a setembro de 2021 apresentou 

um total de 2.495 pedidos de registros de pessoas jurídicas e 884 pedidos de pessoas 

físicas.  

Há, assim, uma evidência clara de grande crescimento da atuação da atividade de 

representação comercial por meio de pessoas jurídicas, situação que, segundo Requião, 

acentua o caráter empresarial da atividade prestada108. 

Como a Lei nº 4.886/65 (com as alterações decorrentes da Lei nº 8.420/92) foi 

diretamente influenciada e está totalmente voltada ao “representante comercial – caixeiro 

viajante” e como a realidade atual é de preponderância de “representante comerciais – 

 
106 RIBEIRO, Marcia Carla Pereira. A função do contrato de representação comercial e a aplicabilidade 
do art. 421 do Código Civil. In Representação Comercial e Distribuição. J. Hamilton Bueno e Sandro G. 
Martins (Coord.), São Paulo: Saraiva, 2006, p. 296. 
107 CORE-SP. Disponível em: https://core-sp.implanta.net.br/portaltransparencia/#publico/Lis-
tas?id=545b1b09-eed7-4f32-91a9-6b86e7f49f78. Acesso em 01.11.2021. 
108 “Com muito mais forte razão, todavia, essa comercialidade se acentua na hipótese de a representação 
comercial ser exercida através de uma empresa, seja individual ou coletiva, esta sob a forma de sociedade 
[...]” (REQUIÃO, Rubens. A natureza mercantil da atividade de representação comercial. In Aspectos 
modernos de direito comercial. São Paulo: Saraiva, 1977, p. 196.) 
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empresários”, já houve duas tentativas, inexitosas, de alteração da legislação (Projetos de 

Lei nºs 3.514/2004109 e 2.668/2015110).  

Possivelmente a eventual exclusão do atual art. 2º da Lei nº 4.886/65111 seja o 

maior entrave político-legislativo para a adequação normativa à realidade econômica. 

De todo modo, à luz de todo esse contexto, a conclusão que se extrai é que a atual 

norma existente especificamente sobre a representação comercial - Lei nº 4.886/65 (com 

as alterações decorrentes da Lei nº 8.420/92) - pode até ter nascido com a atividade de 

representação comercial, mas claramente não acompanhou o amadurecimento daquele 

contrato. Alterou-se o contexto fático, econômico e social, revolucionaram-se os meios 

de transporte e telecomunicação, mas nada disso foi suficiente para uma alteração ex-

pressa da norma.  

Não obstante, a incolumidade do texto normativo não impede uma rediscussão 

sobre os seus critérios de aplicação - que será discutida na sequência. Até porque, sem 

que tal reflexão seja ao menos realizada, corre-se o sério risco de fazer incidir uma regra 

formalmente editada para uma relação jurídica substancialmente diversa.  

Portanto, se o novo cenário que se apresenta – cujo desenho começou a ser desen-

volvido na década de 1970 – não sensibilizou o legislador, naturalmente que não pode ser 

olvidado pelo aplicador da lei.  

  

3.3 Código Civil e Lei nº 4.886/65: relação de exclusão ou complementariedade? 

 

A análise sobre a incidência do Código Civil aos contratos de representação co-

mercial é quase sempre feita de modo diretamente vinculado ao debate sobre a diferença 

entre o contrato de representação comercial e agência. Não que essa discussão seja irre-

levante, em absoluto. O problema é que, junto dela, vê-se uma restrição do debate à 

 
109 “A grande maioria dos representantes comerciais é composta por pessoas jurídicas, sendo descabida a 
proteção nos moldes que a lei trabalhista confere aos empregados em geral, pessoas físicas, tidas como 
hipossuficientes, diversamente daquelas” (BRASIL. Câmara dos Deputados. Disponível em: 
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=217106&filename=Tramitaca-
oPL+3514/2004. Acesso em 01.11.2021). 
110 “Hoje, a grande maioria dos contratos de representação comercial autônoma é executada por pessoas 
jurídicas [...]. O representante comercial trabalha, via de regra, com mais de uma empresa ao mesmo tempo, 
e o faz como empresário. É necessário que a legislação esteja adequada à realidade” (BRASIL. Câmara dos 
Deputados. Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?co-
dteor=1373533&filename=TramitacaoPL+2668/2015. Acesso em 01.11.2021). 
111 Art . 2º É obrigatório o registro dos que exerçam a representação comercial autônoma nos Conselhos 
Regionais criados pelo art. 6º desta Lei. 
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incidência dos dispositivos específicos da Lei nº 4.886/65 ou dos artigos 710 a 721 do 

Código Civil, e não é esse o objetivo do presente subtópico.  

Antes, porém, é preciso apontar que alguns112 dos autores que defendem a abso-

luta identidade entre agência e representação comercial acabam reconhecendo (com coe-

rência do próprio raciocínio), à luz do art. 721 do Código Civil e do art. 2º, da Lei de 

Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/42) que “houve, sim, 

derrogação tácita das regras da Lei Especial pelo Código Civil, mas apenas nas matérias 

em que as novas regras alteraram as regras anteriores”113. 

Por outro lado, a maior parte114 dos defensores da distinção entre os contratos 

rechaça a ideia de derrogação tácita da Lei nº 4.886/65 pelo Código Civil115. Essa é a 

posição a qual se filia este trabalho. Justifica-se o posicionamento com a premissa de que 

o pressuposto inafastável da derrogação tácita é a absoluta identidade de objeto das leis116. 

Afinal, só há derrogação tácita porque a nova norma, regulando exatamente a mesma 

matéria que a Lei anterior, acaba sendo com ela incompatível: “fulcra-se, pois, a revoga-

ção tácita na incompatibilidade entre uma e outra lei”117.   

Todavia, este trabalho já apontou que os arts. 710 a 721 do Código Civil não são 

incompatíveis com a Lei nº 4.886/65, porquanto destinam-se à regulação de tipos contra-

tuais diferentes. Assim, se as leis possuem objetos diferentes, não há que se falar em 

 
112 Como bem apontou Araujo: “poucos deles resolvem o problema de haver duas normas distintas regu-
lando o mesmo contrato” (ARAUJO, Paulo Dóron Rehder de. Contrato de Representação Comercial. In 
Contratos de Organização da Atividade Econômica. Wanderley Fernandes (Coord). São Paulo: Saraiva, 
2011, p. 41) 
113 KUYVEN, Fernando. Agência ou representação comercial. In Tratado de Direito Empresarial: contratos 
mercantis, v. 4. Modesto Carvalhosa (Coord.), São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 40. Essa é a 
mesma posição de Theodoro Júnior e Mello: “apenas quando alguma norma do Código estiver conflitando 
com preceito da Lei nº 4.886 é que terá ocorrido derrogação parcial desta” (THEODORO JÚNIOR, Hum-
berto; MELLO Adriana Theodoro de. Contratos de Colaboração Empresarial. Rio de Janeiro: Forense, 
2019, p. 172) 
114 Gonçalves Neto, por exemplo, possui uma posição intermediária. Reconhece a relação de gênero e es-
pécie entre os contratos, mas entende que “havendo regra nova dispondo sobre o mesmo assunto, vale esta, 
isto é, a norma do Código Civil, como ocorre, v.g, com a contida no seu artigo 720 que, nesse particular, 
derroga a prevista na lei especial” (GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. O contrato de representação 
comercial no contexto do Código Civil de 2002, In Representação Comercial e Distribuição. J. Hamilton 
Bueno e Sandro G. Martins (Coord.), São Paulo: Saraiva, 2006, p. 213). 
115 ARAUJO, op. cit., p. 47. OLIVEIRA, Carlos Alberto Hauer. Agência e Representação Comercial: a 
necessidade de harmonização da disciplina jurídica. In Representação Comercial e Distribuição. J. Hamil-
ton Bueno e Sandro G. Martins (Coord.), São Paulo: Saraiva, 2006, p. 241. 
116 “Para que a revogação se verifique, preciso é que a disposição nova, geral ou especial, altere explícita 
(revogação expressa) ou implicitamente (revogação tácita) a disposição antiga, referindo-se a esta, ou ao 
seu assunto, isto é, dispondo sobre a mesma matéria” (RÁO, Vicente. O Direito e a vida dos direitos. São 
Paulo: Max Limonad, 1960, v. 1. p. 392). 
117 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: parte geral e LINDB. 
Vol 1. 12 ed. Salvador: JusPodivm, 2014, p 128. 
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revogação e tampouco derrogação tácita. Há regras diferentes para arranjos contratuais 

diferentes. 

Deste modo, respondendo parcialmente ao questionamento que intitulou o subtó-

pico, há entre a Lei nº 4.886/65 e os arts. 710 a 721 do Código Civil uma relação de 

exclusão. A Lei nº 4.886/65 destina-se ao contrato de representação comercial e os arts. 

710 a 721 do Código Civil regulam o contrato de agência. 

Entretanto, como advertido anteriormente, a discussão aqui levantada não busca 

se restringir à relação entre os arts. 710 a 721 do Código Civil e a Lei nº 4.886/65. O 

questionamento invocado toma como base o Código Civil em sua íntegra e, nesse con-

texto, é relevante apontar que, para além das regras específicas direcionadas ao contrato 

de agência (arts. 710 a 721), o Código Civil possui disposições de caráter geral orientadas 

aos negócios jurídicos (art. 104 a 114) e aos contratos (arts. 421 a 480). 

Tratando-se de preceitos gerais, indubitável que se aplicam a todas as espécies de 

contrato, estejam tipificados no Código Civil ou em qualquer outra norma. Aliás, apli-

cam-se até mesmo nos casos de contratos atípicos118, conforme expressa ressalva contida 

no art. 425 do Código Civil. 

Assim, não há qualquer incoerência argumentativa na rejeição da incidência dos 

arts. 710 a 721 do Código Civil (regras especiais) aos contratos de representação e, ao 

mesmo tempo, no reconhecimento da aplicação àquele contrato dos arts. 104 a 114 (parte 

geral dos negócios jurídicos) e 421 a 480 do Código Civil (normas gerais dos contratos).  

Araujo, por exemplo, é um dos autores que reconhece a incompatibilidade entre 

as normas especiais119 e, em paralelo, defende a aplicação de normas gerais do Código 

Civil sob a premissa de que se aplicam “a todo e qualquer contrato, indistintamente, desde 

que não [haja] incompatibilidade”120. 

 
118 STJ, Recurso Especial nº 1.799.627, Relator: Min. Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, DJ 
09.05.2019. 
119 ARAUJO, Paulo Dóron Rehder de. Contrato de Representação Comercial. In Contratos de Organização 
da Atividade Econômica. Wanderley Fernandes (Coord). São Paulo: Saraiva, 2011 p. 47. 
120 A norma geral analisada especificamente pelo autor foi o art. 473, parágrafo único do Código Civil 
(Ibid., p. 85). Requião também defende a incidência do mesmo preceito (REQUIÃO, Rubens Edmundo. O 
Contrato de Representação Comercial. In Tratado de Direito Empresarial: contratos mercantis, v. 4. Mo-
desto Carvalhosa (Coord.), São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 316). Cardozo, entretanto, dis-
corda: “não é aplicável aos contratos de representação comercial. Isso porque, a LRC, com o objetivo de 
proteger e conferir estabilidade ao representante no exercício de suas atividades, estabeleceu indenizações 
específicas também em caso de resilição unilateral do contrato firmado por prazo indeterminado” (CAR-
DOZO, Vivian Sapienza. Contratos de Representação Comercial: controvérsias e peculiaridades à luz da 
legislação brasileira. São Paulo: Almedina, 2016, p. 94) 
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Sendo assim, pode-se afirmar que, se entre os arts. 710 a 721 do Código Civil e a 

Lei nº 4.886/65, a relação é de exclusão, entre a Lei nº 4.886/65 e as regras gerais do 

Código Civil aplicáveis a todos os contratos, o vínculo é complementar. 

 

3.4 A Lei de Liberdade Econômica (Lei nº 13.874/19) e a concepção intermediária 

dos contratos 

 

Em complementação ao que foi concluído no subtópico anterior, pode-se desta-

car que o Código Civil não é o único diploma legal a ostentar regras gerais de direito 

contratual. A recém editada Lei de Liberdade Econômica (Lei nº 13.874/19), que, se-

gundo Accioly, “guia a interpretação do próprio Código Civil”121, também possui dispo-

sições extremamente relevantes na análise de qualquer relação contratual, máxime de ca-

ráter empresarial.  

Pode-se afirmar que a LLE se situa no contexto de uma espécie de movimento 

conceptual pendular integrado pelos Códigos Civis de 1916 e 2002122.  

Nesse sentindo, lembra-se que o Código Civil de 1916, influenciado diretamente 

pelos valores propagados pelos revolucionares franceses de 1789 e pelo Code Napoleon 

(1804), ascendeu um viés contratualista extremamente liberal. Assim, buscando conferir 

 
121 ACCIOLY, João C. de Andrade Uzêda. Hermenêutica Pro Libertatem. In Comentários à Lei da Liber-
dade Econômica: Lei 13.874/2019. Floriano Peixoto Marques Neto, Otavio Luiz Rodrigues Jr., Rodrigo 
Xavier Leonardo (Cood.). São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, p. 51. Nesse sentido, o art. 1º, § 1º da 
referida lei também descreve que ela deve ser observada “na aplicação e na interpretação do direito civil, 
empresarial [...]”. 
122 Fradera menciona ter havido, com a LLE, uma “tentativa de adoção de uma concepção mista de contrato” 
(FRADERA, Véra Jacob de. Art. 7º: Liberdade Contratual e Função Social do Contrato – art. 421 do 
Código Civil. In Comentários à Lei da Liberdade Econômica: Lei 13.874/2019. Floriano Peixoto Marques 
Neto, Otavio Luiz Rodrigues Jr., Rodrigo Xavier Leonardo (Cood.). São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 
2019, p. 301). 
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previsibilidade e segurança às operações econômicas123, a codificação de 1916 erigiu a 

vontade como o “fundamento de vinculatividade do contrato” 124.  

Tratou-se de uma codificação que, principiologicamente falando, ostentava a au-

tonomia da vontade como o vetor hermenêutico dos princípios da liberdade contratual, 

obrigatoriedade dos efeitos do contrato e relatividade dos efeitos do contrato125.  Havia, 

portanto, um reconhecimento hegemônico126 da vontade, que impedia que se cogitasse 

qualquer atuação intervencionista nas relações contratuais127. 

Tal principiologia, entretanto, gerou relevantes consequências sociais128, sobre-

tudo porque – conforme constatação feita principalmente por consequência da massifica-

ção dos contratos - os seus pressupostos (igualdade e liberdade) tinham caracteres mera-

mente formais129. Então, com intuito de conferir substancialidade aos pressupostos des-

critos, ocorre uma alteração conceptual das relações contratuais, que passam a ter como 

núcleo normativo a função social, conforme explica Marques: 

 
123 Uma análise da história da codificação francesa de 1804 demonstra uma efetiva preocupação pela pre-
visibilidade das decisões, senão note-se que a primeira comissão escolhida para elaboração do Código, 
presidida por Cambacèrés, apresentou trabalho com mais de 3.000 artigos, o qual foi rejeitado pelo legis-
lador constituinte, o qual afirmou que pela extensão não seria de fácil compreensão. Entretanto, no segundo 
projeto apresentado, dois anos depois, o próprio Cambacèrés, que trouxe um modelo com apenas 267 arti-
gos, apesar de ter agradado inicialmente o legislador, não teve o seu trabalho acolhido, eis que “o revolu-
cionário francês começa a pensar e percebe que não seria um bom negócio um Código tão sintético, pois 
sendo sintético, o juiz seria o intérprete, e fará o que eles não queriam. O revolucionário francês, ante as 
atrocidades, insegurança e casuísmo queriam a segurança e uma “juiz escravo da lei”. Por isso, o 2º projeto 
foi rejeitado.” (LOTUFO, Renan. Da oportunidade da Codificação Civil e a Constituição. In: Ingo Wolf-
gang Sarlet (Org.) O novo Código Civil e a Constituição. 2 ed. rev. e ampl. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2006. p. 19). 
124 NORONHA, Fernando. O Direito dos Contratos e seus Princípios Fundamentais: autonomia privada, 
boa-fé, justiça contratual. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 87. 
125 AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Princípios do Novo Direito Contratual e Desregulamentação do 
Mercado – Direito de Exclusividade nas Relações Contratuais de Fornecimento – Função Social do Con-
trato e Responsabilidade Aquiliana de Terceiro que Contribui para Inadimplemento Contratual. Revista 
dos Tribunais, São Paulo: RT, v. 750, p. 113-120, abr 1998. p. 115. 
126 Roppo inclusive menciona a “rigidez de um <<dogma da vontade>>” (ROPPO, Enzo. O contrato. Tra-
dução de Ana Coimbra e M. Januário C. Gomes. Coimbra: Almedina, 1988, p. 50). 
127 BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. Reconstrução do Conceito de Contrato: do clássico ao atual. In: 
Direito Contratual: Temas Atuais. Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka, Flavio Tartuce (Coord.). 
São Paulo: Método, p. 19-40, 2007. p. 24. 
128 “Manifestamente, o culto pela liberdade estava levando a conseqüências inadmissíveis. A liberdade sem 
freios estava esmagando outros valores tão fundamentais como ela própria. O protesto do Padre Lacordaire 
ressoava nas consciências: Entre lê fort et lê faible c´est la liberte qui opprime et la loi qui affranchit, entre 
o forte e o fraco, é a liberdade que oprime e a lei que liberta” (NORONHA, Fernando. O Direito dos 
Contratos e seus Princípios Fundamentais: autonomia privada, boa-fé, justiça contratual. São Paulo: Sa-
raiva, 1994, p. 66). 
129 “A rigor, nem mesmo a liberdade e igualdade formais foram consolidadas, uma que os ordenamentos 
jurídicos liberais restringiram tais direitos apenas aos homens brancos e proprietários” (FRAZÃO, Ana. 
Liberdade Econômica Para Quem? A Necessária Vinculação entre Liberdade de Iniciativa e a Justiça 
Social. In Lei de Liberdade Econômica e seus impactos no Direito Brasileiro. Luis Felipe Salomão, Ricardo 
Villas Bôas Cueva e Ana Frazão (Coord). São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020 p. 93). 
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A nova concepção de contrato é uma concepção social deste instrumento jurí-
dico, para a qual não só o momento da manifestação da vontade (consenso) im-
porta, mas onde também e principalmente os efeitos do contrato na sociedade 
são levados em conta e onde a condição social e econômica das pessoas nele 
envolvidas ganha em importância. [...] É uma nova concepção de contrato no 
Estado social, em que a vontade perde a condição de elemento nuclear, surgindo 
em seu lugar elemento estranho às partes, mas básico para a sociedade como um 
todo: o interesse social.130 (grifo da autora) 

 

Essa nova concepção passou a permitir (e, para alguns, até incentivar) uma pos-

tura jurisdicional muito mais intervencionista nas relações contratuais, gerando um forte 

abalo na segurança jurídica dos contratos, (i) seja porque o larguíssimo e indeterminado 

suporte fático do art. 421 do Código Civil dá margem a posicionamentos judiciais incertos 

e, em alguns momentos, arbitrários; (ii) seja pelas várias cláusulas gerais que foram pre-

vistas legalmente para dar margem a essa vertente intervencionista131. 

Não se pode negar a ressalva feita por Forgioni no sentido de que “o desprestígio 

que atingiu a autonomia privada e a liberdade de contratar em outros ramos não se fez 

sentir de maneira tão aguda no direito mercantil”132. Todavia, a existência de um cami-

nhar jurisprudencial mais tendente a prestigiar, nas relações empresariais, a vontade ma-

nifestada pelas partes, não foi suficiente a conferir ampla segurança jurídica a tais atores 

contratuais. 

Isso porque, em primeiro lugar, parte da doutrina não cuidou de expor a diferença 

entre contratos civis e empresariais quando da análise das regras do atual Código Civil133. 

Além do mais, na medida em que tal distinção (com a unificação no Código Civil de 

 
130 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das relações 
contratuais. 5. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 210-211. 
131 FRADERA, Véra Jacob de. Art. 7º: Liberdade Contratual e Função Social do Contrato – art. 421 do 
Código Civil. In Comentários à Lei da Liberdade Econômica: Lei 13.874/2019. Floriano Peixoto Marques 
Neto, Otavio Luiz Rodrigues Jr., Rodrigo Xavier Leonardo (Cood.). São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 
2019, p. 295. 
132 FORGIONI, Paula A. Teoria Geral dos Contratos Empresariais. São Paulo: Editora Revista dos Tribu-
nais, 2009, p. 88. 
133 “Desde a vigência do Código Civil de 2002, sobretudo em virtude da previsão do art. 421, é comum 
encontrar a afirmação de que não mais predomina no Direito nacional o paradigma clássico da autonomia 
privada e seus consectários” (RODRIGUES JR, Otavio Luiz; LEONARDO, Rodrigo Xavier; PRADO, Au-
gusto Cézar Lukascheck. A Liberdade Contratual e a Função Social do Contrato – Alteração do art. 421-
A do Código Civil: Art. 7º. In Comentários à Lei da Liberdade Econômica: Lei 13.874/2019. Floriano Pei-
xoto Marques Neto, Otavio Luiz Rodrigues Jr., Rodrigo Xavier Leonardo (Cood.). São Paulo: Thomson 
Reuters Brasil, 2019, p. 311. 
133 FORGIONI, op. cit., p. 88. 
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2002) perdeu base normativa expressa, gerou-se insegurança quanto a sua observação por 

parte do aplicador da lei. 

Sobretudo na análise das cláusulas gerais prevista na legislação, quando a mesma 

regra passa a incidir em ambos os gêneros contratuais, aumenta-se em muito o ônus ar-

gumentativo dos defensores de uma atuação menos intervencionista nos vínculos empre-

sariais134 e, mesmo assim, não há a garantia de que a aplicação da norma observará a 

diferente natureza dos contratos.  

Além da unificação das normas contratuais, a insegurança jurídica quanto ao 

prestígio da autonomia privadas nas relações empresariais também decorria da inexistên-

cia de norma específica destinada a dar concretude ao princípio da livre iniciativa previsto 

no art. 170, caput, da Constituição Federal, conforme observa Coelho: 

 

Quanto mais os juízes estiverem informados acerca dos fundamentos e valores 
associados a cada um dos princípios em colisão, maiores serão as chances de 
uma ponderação mais precisa de seus pesos. A falta de um veículo legal de 
concretude do princípio da livre-iniciativa obstava a adequada e percuriente 
mensuração de seu peso, quando colidia com os demais princípios do art. 170 
da CF, que já tinham sido objeto de tratamento legislativo: defesa do consumi-
dor, valorização do trabalho humano, proteção do meio ambiente e favoreci-
mento da microempresa ou empresa de pequeno porte135. 

 

Nesse contexto, conquanto exista respeitável posição em sentido contrário136, 

acredita-se que a LLE trouxe mais segurança jurídica aos contratos empresariais (i) seja 

reconhecendo expressamente, nos arts. 3º e 7º (este na parte em que adiciona o art. 421-

A do Código Civil) a dualidade em relação aos contratos civis137, (ii) seja permitindo, 

 
134 Esse esforço argumentativo é exemplificado na seguinte lição de Azevedo: “A boa-fé objetiva, prevista 
como cláusula geral no art. 422 do Código Civil de 2002, tem um primeiro nível, negativo e elementar, 
comum a todo e qualquer contrato [...] e um segundo nível, positivo, de cooperação. Neste último, [...] a 
exigência de boa-fé, nesse patamar, varia conforme o tipo de contrato. Ela, em primeiro lugar, é muito 
maior entre os contratos que batizamos de “contratos existenciais” [...] do que entre os “contratos empre-
sariais” (AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Natureza Jurídica do Contrato de Consórcio (sinalagma indi-
reto). Onerosidade excessiva em contrato de consórcio. Resolução parcial do contrato. In Novos Estudos 
e Pareceres de Direito Privado, São Paulo: Saraiva, 2009, p. 356). 
135 COELHO, Fábio Ulhoa. Princípios Constitucionais na Interpretação das Normas de Direito Comercial. 
In Lei de Liberdade Econômica e seus impactos no Direito Brasileiro. Luis Felipe Salomão, Ricardo Villas 
Bôas Cueva e Ana Frazão (Coord). São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020 p. 439/440. 
136 SILVA FILHO, Osny. Liberdade econômica e autoajuda empresarial. In https://www.jota.info/opiniao-
e-analise/artigos/liberdade-economica-e-autoajuda-empresarial-03052019. Visto em 08.07.2021. Apesar 
de ter como objeto a Medida Provisória que antecedeu a edição da LLE, o texto critica dispositivos que 
foram mantidos (ainda que com alguma alteração textual) na LLE para concluir que a MP “não garante o 
livre mercado. O que ela faz é transpor mensagens vagas de autoajuda empresarial para o direito, ampliando 
ainda mais a insegurança jurídica, a discricionariedade judicial e os custos de transação”. 
137 “Essa premissa adotada pelo legislador - isto é, a de que os contratos podem ser classificados em civis 
ou empresariais - tem significativo valor prático” (RODRIGUES JR, Otavio Luiz; LEONARDO, Rodrigo 
Xavier; PRADO, Augusto Cézar Lukascheck. A Liberdade Contratual e a Função Social do Contrato – 
Alteração do art. 421-A do Código Civil: Art. 7º. In Comentários à Lei da Liberdade Econômica: Lei 
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pelos arts. 1º, § 2º; 2º, I, 3º, V e VIII e 7º (art. 113, § 2º, 421, § único e 421-A, todos do 

Código Civil), expresso apego legal à premissa que vinha sendo difundida em parcela da 

doutrina e em grande parte da jurisprudência138 no sentido da “concreção do princípio da 

autonomia privada no plano do Direito Empresarial, com maior força do que em outros 

setores do Direito Privado”139. 

Não se está a apontar que a LLE possui uma redação legislativa imune a críticas 

e tampouco que a norma resolve todos os problemas existentes nas relações econômicas. 

O que se afirma é que, ao menos nas relações contratuais de natureza empresarial (inte-

grada por empresários) a LLE trouxe base normativa expressa sobre a regra geral de res-

peito aos termos do contrato. E a relevância dessa base é precisamente delineada por Ac-

cioy: 

 

O agente estatal, talvez projetando sobre os entes privados o regime hierárquico 
e rígido a que se submete no exercício de suas funções públicas, é frequente-
mente incapaz de enxergar a legalidade de algo que não esteja expressamente 
permitido em algum ato normativo. A interpretação é quase sempre no sentido 
oposto à liberdade [...]. 
A positivação da regra da interpretação pro libertatem é assim uma forma de 
tentar mitigar o desrespeito à livre-iniciativa, ao contrato e à propriedade [...]. 
Por um lado, busca “lembrar” que mesmo a constituição prevê a liberdade de 
iniciativa como um de seus fundamentos; por outro, por ser voltada nesse con-
texto às atividades econômicas privadas, determina que nessas se privilegie a 
escolha dos objetivos particulares, deixando objetivos públicos para a esfera 
pública e permitindo que o direito privado se torne mais privado. 

 

 

Desta forma, se a LLE não elimina, ao menos reduz em muito o ônus argumen-

tativo de quem - em um ambiente normativo até então pautado substancialmente em cláu-

sulas gerais indistintas quanto a contratos civis e empresariais - busca sejam prestigiadas 

as condições contratadas.  

Em termos práticos, justamente pela falta de uma previsão normativa expressa, 

o Superior Tribunal de Justiça precisou de 4 (quatro) laudas de fundamentação para as-

sentar que “o controle judicial sobre eventuais cláusulas abusivas em contratos 

 
13.874/2019. Floriano Peixoto Marques Neto, Otavio Luiz Rodrigues Jr., Rodrigo Xavier Leonardo 
(Cood.). São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, p. 318).  
138 PEREIRA, Marcos. A Medida Provisória da Liberdade Econômica e seus Impactos sobre Institutos do 
Código Civil. In Lei de Liberdade Econômica e seus impactos no Direito Brasileiro. Luis Felipe Salomão, 
Ricardo Villas Bôas Cueva e Ana Frazão (Coord). São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020 p. 53. 
139 STJ, Recurso Especial nº 1.409.849/PR, Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJ 
05.05.2016. 
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empresariais é mais restrito do que em outros setores do Direito Privado”140. Agora, pos-

sivelmente as laudas poderiam ser substituídas pela mera referência, por exemplo, aos 2º, 

III e art. 3º, VIII, da LLE e art. 421-A, III do Código Civil (inserido pela LLE)141. 

Diante de todo esse contexto é que se tem a intitulada concepção intermediária 

de contrato na LLE: entre o viés liberal de 1916 e o intervencionista de 2002, a LLE 

firmou posição pela prevalência do primeiro nas relações empresariais, mas sem negar a 

aplicação do segundo – ainda que de forma não absoluta – em especial nos demais vín-

culos civis142.  

 

3.5 Da necessária e legalmente viável releitura das normas sobre representação co-

mercial: não é mais possível entendê-las de forma “ilhada” 

 

Não são raros os posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais que, ao anali-

sarem a Lei nº 4.886/65, firmam uma premissa praticamente absoluta no sentido de que 

“a legislação específica da representação comercial possui caráter cogente e nuance pro-

tetiva aos representantes”143. Pragmaticamente falando, essa visão da representação co-

mercial como um instrumento contratual regida por norma de natureza integralmente co-

gente tem sido aceita quase sem maiores questionamentos.  

Com isso, coloca-se a representação comercial em verdadeira “ilha”, isolada da 

lógica que permeia todos os demais contratos que ostentam a mesma natureza empresa-

rial. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que “a atividade empresa-

rial é caracterizada pelo risco e regulada pela lógica da livre-concorrência, devendo 

 
140 STJ, Recurso Especial nº 1.409.849/PR, Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJ 
05.05.2016. 
141 Esse expediente, de mera remissão à Lei da Liberdade Econômica para fundamentar o apego à autonomia 
da vontade, tem sido visto de forma cada vez mais frequente nos Tribunais Estaduais. Como exemplo: “o 
contrato foi firmado no exercício da autonomia da vontade dos contraentes. Sobre o tema, já observando as 
alterações introduzidas pela Lei de Liberdade Econômica leciona a doutrina [...]” (TJSP, Apelação Cível 
nº 1101425-88.2016.8.26.0100, Relator: Des. Artur Marques, Trigésima Quinta Câmara de Direito Privado, 
DJ 28.09.2020). 
142 “A função social dos contratos continua a ter importância fundamental no direito civil, sem qualquer 
minimização de efeitos nos casos aplicáveis” (PEREIRA, Marcos. A Medida Provisória da Liberdade Eco-
nômica e seus Impactos sobre Institutos do Código Civil. In Lei de Liberdade Econômica e seus impactos 
no Direito Brasileiro. Luis Felipe Salomão, Ricardo Villas Bôas Cueva e Ana Frazão (Coord). São Paulo: 
Thomson Reuters Brasil, 2020 p. 53).  
143 TJSC, Apelação Cível nº 2008.024967-5, Relator: Des. Cláudio Valdyr Helfenstein, Terceira Câmara 
de Direito Comercial, DJ 15.10.2009. 
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prevalecer nesses ajustes, salvo situação excepcional, a autonomia da vontade e o princí-

pio pacta sunt servanda”144. 

É por isso que se costuma afirmar que a representação comercial é um tipo de 

contrato “perigoso” 145, eis que, apesar do seu incontroverso caráter empresarial, teria re-

gras e critérios interpretativos similares aos das tipicamente protetivas relações trabalhis-

tas, conforme cotejo abaixo: 

 

Representação comercial: 
“[...] a liberdade contratual de criar cláusulas e condições para o contrato de agência não pode 
ir até o ponto de desprezar ou contrariar o que, em feitio cogente, estiver disciplinado pela 
lei própria da profissão regulamentada. Tudo o que se convencionar para impedir a incidência 
das garantias que a legislação traçou em tutela da profissão do agente comercial deve ser 
havido como cláusula abusiva e, por isso, mesmo, inválida” 146 
 
Relação de trabalho: 
Art. 444 da CLT: As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação 
das partes interessadas em tudo quanto não contravenha às disposições de proteção ao traba-
lho, aos contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões das autoridades compe-
tentes. 

 

Entretanto, o detalhe que chama a atenção nessa alegada “ilha” normativa é que 

tal entendimento não é embasado na redação específica dos artigos da Lei nº 4.886/65.  

Quanto a esse ponto, veja-se que há diversos diplomas cuja leitura protetiva de-

corre sobretudo de texto expresso da norma. A título de exemplo, citam-se (i) o Código 

de Defesa do Consumidor, que estabelece como um dos princípios o “reconhecimento da 

vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo” (art. 4º, I) e (ii) a Consolidação 

das Leis do Trabalho, que prevê a impossibilidade de contratar sobre temas que reduzam 

os direitos do trabalhador (art. 444, CLT). 

No caso da Lei nº 4.886/65, a leitura protecionista não decorre da própria lei em 

si, mas sim da premissa no sentido de que as disposições legais “foram elaboradas em um 

 
144 STJ, Recurso Especial nº 1644890/PR, Relator: Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJ 
26.08.2020. No mesmo sentido: STJ, Recurso Especial nº 1535727/RS, Relator: Min. Marco Buzzi, Quarta 
Turma, DJ 20.06.2016. 
145 “O perigo antes referido resulta da prática não rara de os empresários e até mesmo advogados menos 
avisados tratarem da representação comercial sem observar esta sua nuança, enfrentando-a como se fosse 
um contrato mercantil como os outros” (OLIVEIRA, Carlos Alberto Hauer. Agência e Representação Co-
mercial: a necessidade de harmonização da disciplina jurídica. In Representação Comercial e Distribuição. 
J. Hamilton Bueno e Sandro G. Martins (Coord.), São Paulo: Saraiva, 2006, p. 223). 
146 THEODORO JÚNIOR, Humberto; MELLO, Adriana Mandim Theodoro de. Contratos de Colaboração 
Empresarial. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 221. 
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cenário social protecionista”147 no qual o representante comercial é “considerado mais 

vulnerável nessa relação contratual”148.  

Sobre esse tema, destaca-se, por exemplo, a fundamentação do acórdão do Tri-

bunal de Justiça do Rio Grande do Sul prolatado em 2016, cujo trecho segue abaixo trans-

crito: 

 

De outra parte, admitida a relação contratual de representação comercial, absolutamente in-
consistente a cláusula que prevê a possibilidade de rescisão imotivada, com notificação pre-
monitória, sem qualquer ônus, pois deveras reconhecido o caráter eminentemente protetivo 
da Lei nº 4.886/65. 
Segundo lição sempre atual de Rubens Requião, “[...]. Em todos os setores, o poder público 
tutela o trabalho assalariado ou empresarial. Faltava, apenas, igual proteção ao represen-
tante comercial, que era um verdadeiro pária, marginal do direito''. 
Como proclamado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE nº 
81.128, é necessário que a lei que disciplina o contrato de representação comercial tenha um 
nítido "caráter social''149. 

 

Como se vê, o acórdão embasa a natureza protetiva da Lei nº 4.886/65 e o seu 

“nítido ‘caráter social’” em (i) lição de Rubens Requião sobre o que motivou a edição da 

norma na década de 60 e (ii) em precedente do Supremo Tribunal Federal proferido em 

1975150.  

É dessa forma que, como regra, a doutrina e a jurisprudência (especialmente dos 

Tribunais Estaduais) têm atuado em relação à Lei nº 4.886/65. Fixa-se a premissa sobre 

a cogência de todos os artigos que, em tese, consagram direitos dos representantes, “a fim 

de evitar, a bem da harmonia social, a exploração do fraco pelo forte”151, como expôs 

Rubens Requião em 1.950.  

Todavia, consoante apontado até o presente momento, desde que a Lei nº 

4.886/65 foi editada, houve substancial alteração do contexto fático envolvendo a atuação 

do representante comercial (do “caixeiro viajante” ao “empresário”). E essa relevante 

 
147 CARDOZO, Vivian Sapienza. Contratos de Representação Comercial: controvérsias e peculiaridades 
à luz da legislação brasileira. São Paulo: Almedina, 2016, p. 37.  
148 KUYVEN, Fernando. Agência ou representação comercial. In Tratado de Direito Empresarial: contratos 
mercantis, v. 4. Modesto Carvalhosa (Coord.), São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 59. 
149 TJRS, Apelação Cível nº 70070539606, Relator: Des. Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Décima 
Quinta Câmara Cível, J 09.11.2016. 
150 STF, Recurso Extraordinário nº 81.128, Relator: Min. Cordeiro Guerra, Segunda Turma, J 12.08.1975. 
151 REQUIÃO, Rubens. Aspectos jurídicos da representação comercial. Curitiba: tese de livre docência, 
1950, p. 60. Nesse sentido, ao justificar a alegada cogência da Lei nº 4.886/65, Kuyven afirma que ela 
decorre “da importância dessa atividade para nossa sociedade e da possível dependência econômica do 
agente em face do agenciado” (KUYVEN, Fernando. Agência ou representação comercial. In Tratado de 
Direito Empresarial: contratos mercantis, v. 4. Modesto Carvalhosa (Coord.), São Paulo: Thomson Reuters 
Brasil, 2018, p. 65). 
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mudança em hipótese alguma pode ficar à margem de qualquer discussão envolvendo o 

regramento acerca desse contrato. Afinal, se a lei deve ser lida de forma cogente porque 

foi editada para proteger quem, há mais de cinquenta e cinco anos, “era um verdadeiro 

pária, marginal do Direito”152, o abalo dessa realidade não pode passar incólume à análise 

dos critérios interpretativos da lei.  

Nesse contexto, se o representante comercial que prepondera hoje não é mais 

aquele que se visualizava quando a Lei nº 4.886/65 foi editada, a forma com a qual se 

interpreta a legislação também não pode ser a mesma. Se a lei e/ou os seus critérios in-

terpretativos não se adaptarem à realidade contratual, corre-se o risco até mesmo de invi-

abilizar a própria operação econômica representada por aquele contrato153. 

Coelho, ao exemplificar o ocorrido com o Plano de Valorização do Café no iní-

cio do século XX e com a estratégia de substituição das importações154, assentou que “o 

estado brasileiro deve aperfeiçoar seus mecanismos de gestão da economia, sendo mais 

esperto na definição do grau de intervencionismo que, a cada momento, se mostre mais 

eficiente”155. E, no atual cenário, “o aumento na eficiência econômica deve ser o resultado 

espontâneo da maior liberdade econômica preservada nas normas jurídicas, e não um ob-

jetivo social buscado diretamente na interpretação das normas”156.  

Portanto, insistir em uma leitura indiscutivelmente protecionista da norma é dar 

ensejo ao chamado “efeito bumerangue”157, mas certamente não há interesse nesse resul-

tado.  

Por outro lado, assentada a ideia sobre a necessidade de readequação da norma, 

é imperioso que se discuta também a viabilidade jurídica dessa adequação. A despeito de 

 
152 REQUIÃO, Rubens. Do Representante Comercial. 5ª ed, Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 179. 
153 “As normas positivadas, assim, não moldam a sociedade, não organizam as relações sociais, como pre-
tendido por várias e diferentes concepções. As pessoas não se comportam como se comportam em função 
do que está predisposto no ordenamento jurídico” (COELHO, Fabio Ulhoa. Princípios Constitucionais na 
Interpretação das Normas de Direito Comercial. In Lei de Liberdade Econômica e seus impactos no Direito 
Brasileiro. Luis Felipe Salomão, Ricardo Villas Bôas Cueva e Ana Frazão (Coord). São Paulo: Thomson 
Reuters Brasil, 2020 p. 436). 
154 Tais eventos históricos demonstraram, na visão de Coelho, que “grau de presença do estado brasileiro 
na economia deve ser visto e revisto com frequência e norteado pela gestão do capitalismo” (Ibid., p. 448) 
155 Ibid., p. 448 
156 ACCIOLY, João C. de Andrade Uzêda. Hermenêutica Pro Libertatem. In Comentários à Lei da Liber-
dade Econômica: Lei 13.874/2019. Floriano Peixoto Marques Neto, Otavio Luiz Rodrigues Jr., Rodrigo 
Xavier Leonardo (Cood.). São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, p. 48. 
157 “O efeito bumerangue acontece, por exemplo, quando um juiz profere uma decisão (normalmente com 
muito boas intenções) para proteger uma pessoa (e.g. hipossuficiente). Mas, pela ignorância de seus efeitos, 
a decisão acaba “voltando” e gerando resultados que prejudicam a própria pessoa que se quis inicialmente 
proteger – tal qual o bumerangue, que após lançado, volta e pode cortar a cabeça do lançador incauto” (TAI, 
Luciana Yeung Luk; TIMM, Luciano Benetti. A Justiça do Trabalho e o efeito bumerangue: Afinal, o que 
deseja para o Brasil?. Disponível em: https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/coluna-da-abde/a-
justica-do-trabalho-e-o-efeitobumerangue-18072017. Acesso em 15.10.2021). 
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possível contribuição acadêmica, careceria de utilidade prática, no atual momento, uma 

conclusão limitada à sugestão de edição de nova lei.  

Aliás, acredita-se que grande parte das discussões sobre a representação comer-

cial acabam represadas pela equivocada crença de que a mudança da regulamentação per-

passaria, imprescindivelmente, pela alteração da Lei nº 4.886/65. Há, então, uma espécie 

de conformação com a norma posta, como se a única forma de adequá-la à realidade fosse 

revogando-a, o que não é uma verdade absoluta. A adequação contextual pode - ainda 

que parcialmente - ocorrer através do processo interpretativo. 

Nesse sentido, como adverte Marques, “iludem-se os que consideram que a so-

lução do conflito de leis viria somente do legislador, sem a necessidade de uma maior 

atuação do intérprete. Ao contrário, no mais das vezes, é o aplicador da lei quem soluciona 

as aparentes contradições no sistema do direito, e casuisticamente”158. 

Sendo assim, se a norma vigente é a mesma (e, por óbvio, não há como descon-

siderar essa realidade), a sua interpretação não precisa se manter desatualizada. Neste 

contexto, o que se pretende apontar na sequência é que a releitura da Lei nº 4.886/65, 

mais do que necessária para fins de adequação contextual, é absolutamente consentânea 

com a sistemática normativa. 

Isso porque, se de um lado a mudança do contexto fático impôs uma nova forma 

de aplicação da Lei nº 4.886/65, do outro lado as regras gerais do Código Civil e a Lei 

nº 13.874/19 dão subsídios legais para embasar essa releitura. Assim, em um cenário nor-

mativo que, dentre outras coisas, (i) positivou a “hermenêutica pro libertatem”159 nas 

relações contratuais de natureza privada160; (ii) presume a simetria e paridade (e não a 

vulnerabilidade) dos contratos cíveis e empresariais e (iii) que estabelece, como regra 

geral aplicável às relação contratuais privadas, “o princípio da intervenção mínima e a 

excepcionalidade da revisão contratual” (art. 421, parágrafo único, do Código Civil), a 

 
158 MARQUES, Claudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das relações 
contratuais. 6 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 626. 
159 “[...] o direito brasileiro agora tem expressamente positivada como norma de ordem pública a determi-
nação de interpretar as normas de ordenação pública em favor da liberdade econômica, da boa-fé, do res-
peito aos contratos e à propriedade [...]” (ACCIOLY, João C. de Andrade Uzêda. Hermenêutica Pro Liber-
tatem. In Comentários à Lei da Liberdade Econômica: Lei 13.874/2019. Floriano Peixoto Marques Neto, 
Otavio Luiz Rodrigues Jr., Rodrigo Xavier Leonardo (Cood.). São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, 
p. 52. 
160 Lei nº 13.874/19: Art. 3º  São direitos de toda pessoa, natural ou jurídica, essenciais para o desenvolvi-
mento e o crescimento econômicos do País, observado o disposto no parágrafo único do art. 170 da Cons-
tituição Federal: [...] V - gozar de presunção de boa-fé nos atos praticados no exercício da atividade econô-
mica, para os quais as dúvidas de interpretação do direito civil, empresarial, econômico e urbanístico serão 
resolvidas de forma a preservar a autonomia privada, exceto se houver expressa disposição legal em con-
trário; 
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aplicação da Lei nº 4.886/65 não pode partir da premissa de que todos os preceitos devem 

ser sempre vistos com caráter cogente. Soma-se a esse cenário positivado a já citada161 

consolidação jurisprudencial do prestígio à autonomia da vontade nos vínculos de natu-

reza empresarial.  

Portanto, há necessidade e sobretudo base legal para se retirar a representação 

comercial da “ilha” normativa em que ela segue sendo situada e é a partir dessa constata-

ção que, na sequência, propõe-se uma releitura da Lei nº 4.886/65. 

 

3.6 Da releitura proposta: a Lei nº 4.886/65 interpretada de forma preponderante-

mente não cogente 

 

Levando em conta a inafastável incidência das regras gerais do Código Civil e 

da LLE162, inexiste disposição normativa específica que vede que a Lei nº 4.886/65 passe 

a ser lida do mesmo modo em que são interpretados os demais contratos empresariais: 

com os olhos voltados ao prestígio da autonomia da vontade.  

Neste contexto, da análise de todos os artigos da referida Lei, percebe-se que, 

com exceção dos arts. 27 e 43163, a Lei nº 4.886/65 possui artigos que (i) ou expressamente 

admitem a possibilidade de disposição contratual em sentido contrário (ex: arts. 33164 e 

 
161 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REsp 1644890/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Ter-
ceira Turma, DJ 26.08.2020. No mesmo sentido: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REsp 
1535727/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJ 20.06.2016. 
162 “Na realidade, o dispositivo do artigo 3º, VIII, da Lei da Liberdade Econômica, deve ser lido como uma 
determinação de interpretação pro libertatis das regras sobre negócios jurídicos. Avançando e especificando 
o princípio hermenêutico posto no § 2º do artigo 1º do mesmo diploma, exige-se que as regras restritivas 
da liberdade de estipulação das partes sejam interpretadas como dispositivas, nos casos em que houver 
dúvida, a partir de seu enunciado, e não haja razões de ordem pública que desautorizem tal interpretação” 
(CAMILO JUNIOR, Ruy Pereira. Liberdades de Precificação e de Pactuação. In Comentários à Lei da 
Liberdade Econômica: Lei 13.874/2019. Floriano Peixoto Marques Neto, Otavio Luiz Rodrigues Jr., Ro-
drigo Xavier Leonardo (Cood.). São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, p. 122.) 
163 Enquanto o art. 27, caput, estabelece regras que, nos termos da norma, “constarão obrigatoriamente” do 
contrato de representação comercial,  o art. 43 também é impositivo ao prever ser “vedada no contrato de 
representação comercial a inclusão de cláusulas del credere”. São previsões com redações indiscutíveis 
acerca da obrigatoriedade da sua observância no contrato de representação comercial. 
164 Art . 33. Não sendo previstos, no contrato de representação, os prazos para recusa das propostas ou 
pedidos, que hajam sido entregues pelo representante, acompanhados dos requisitos exigíveis, ficará o re-
presentado obrigado a creditar-lhe a respectiva comissão, se não manifestar a recusa, por escrito, nos prazos 
de 15, 30, 60 ou 120 dias, conforme se trate de comprador domiciliado, respectivamente, na mesma praça, 
em outra do mesmo Estado, em outro Estado ou no estrangeiro. 



54 
 

 

41165), (ii) ou não possuem uma natureza expressamente definida (ex: arts. 32166 e 39167) 

e, por isso, a dúvida de interpretação deve ser decidida em favor da liberdade das partes, 

conforme esclarece Camilo Junior: 

 

Na realidade, o dispositivo do artigo 3º, VIII, da Lei da Liberdade Econômica, deve ser lido 
como uma determinação de interpretação pro libertatis das regras sobre negócios jurídicos. 
Avançando e especificando o princípio hermenêutico posto no § 2º do artigo 1º do mesmo di-
ploma, exige-se que as regras restritivas da liberdade de estipulação das partes sejam interpreta-
das como dispositivas, nos casos em que houver dúvida, a partir de seu enunciado, e não haja 
razões de ordem pública que desautorizem tal interpretação168.  
 

Portanto, a partir de um “diálogo das fontes”169, propõe-se a releitura da Lei nº 

4.886/65, de forma a se entender pela cogência - por força do que consta na redação nor-

mativa - apenas dos arts. 27 e 43. Quanto aos demais, é o caso de se reconhecer que a 

interpretação mais adequada é a que lhes atribui natureza não cogente (dispositiva ou 

supletiva). 

É importante ressalvar, para que se evitem eventuais distorções da releitura pro-

posta, que “as normas não cogentes, ou permissivas, são aquelas que permitem o livre 

exercício da vontade individual na disciplina dos interesses particulares”170. Isso significa 

que não se pode dar ao afastamento da cogência da Lei nº 4.886/65 uma extensão dife-

rente do que o mero reconhecimento da existência de amplo espaço para disposições bi-

laterais.  

Veja-se, por exemplo, que o art. 425 do Código Civil permite que as partes ce-

lebrem contratos atípicos. A consequência disso é a impossibilidade de se reputar inválido 

um acordo pelo simples fato de ele não ostentar previsão legal específica. Por outro lado, 

a previsão do art. 425 é suficiente para concluir que um determinado arranjo contratual 

 
165 Art. 41. Ressalvada expressa vedação contratual, o representante comercial poderá exercer sua atividade 
para mais de uma empresa e empregá-la em outros mistéres ou ramos de negócios. 
166 Art. 32. O representante comercial adquire o direito às comissões quando do pagamento dos pedidos ou 
propostas. 
167 Art. 39. Para julgamento das controvérsias que surgirem entre representante e representado é competente 
a Justiça Comum e o foro do domicílio do representante, aplicando-se o procedimento sumaríssimo previsto 
no art. 275 do Código de Processo Civil, ressalvada a competência do Juizado de Pequenas Causas. 
168 CAMILO JUNIOR, Ruy Pereira. Liberdades de Precificação e de Pactuação. In Comentários à Lei da 
Liberdade Econômica: Lei 13.874/2019. Floriano Peixoto Marques Neto, Otavio Luiz Rodrigues Jr., Ro-
drigo Xavier Leonardo (Cood.). São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, p. 122.  
169 ““Diálogo” porque há aplicação conjunta das duas normas ao mesmo tempo e ao mesmo caso” (MAR-
QUES, Claudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das relações con-
tratuais. 6 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 695) 
170 AMARAL, Francisco. Direito Civil: Introdução. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 170. 
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não poderá ser considerado inválido só porque seu suporte fático não corresponde àquele 

atribuído a um contrato típico.  

Essa é a mesma lógica a ser aplicada na proposta de reconhecimento do caráter 

predominantemente dispositivo da Lei nº 4.886/65: permitir que a discussão sobre a vali-

dade dos acordos envolvendo representação comercial não fique represada na constatação 

de que a avença contraria algum artigo da referida norma. 

 

3.6.1 O confronto entre a releitura da Lei nº 4.886/65 e o risco de exploração do repre-

sentante comercial 

 

A ressalva feita anteriormente sobre a correta abrangência da proposta de relei-

tura ora formulada não é por acaso. Ela decorre em especial da preocupação bradada pela 

respeitável doutrina favorável à interpretação totalmente cogente da Lei nº 4.886/65 

quanto à imprescindibilidade da norma “evitar, a bem da harmonia social, a exploração 

do fraco pelo forte”171. Esta premissa, aliás, foi que a que permeou a edição da Lei nº 

4.886/65 e a subsequente repetição da ideia sobre o seu caráter cogente. 

O detalhe é que a natureza (cogente ou não cogente) da norma não é a única arma 

jurídica para que se evite possíveis condutas exploratórias. Tanto é assim que a potencial 

“exploração do fraco pelo forte”172 não é um risco exclusivo dos contratos de representa-

ção comercial, mas sim de todos os contratos de natureza empresarial173, mas, mesmo 

assim, não se vê discursos em favor de normas específicas e cogentes para cada tipo con-

tratual. Pelo contrário, a doutrina empresarial, em sua imensa maioria, é favorável à am-

pliação da liberdade de contratar das partes174.  

Neste sentido, consoante já apontado anteriormente, o atual contexto envolvendo 

a representação comercial não permite que se estabeleça qualquer presunção, nem de que 

há um “forte” e um “fraco”, e tampouco de que o acordo representa necessariamente uma 

conduta “exploratória”. Portanto, mostra-se inadequado firmar uma cogência normativa 

a partir de uma premissa que não pode ser presumida sequer relativamente.  

 
171 REQUIÃO, Rubens. Aspectos jurídicos da representação comercial. Curitiba: tese de livre docência, 
1950, p. 60. 
172 Ibid., 60. 
173 Forgioni, por exemplo, ressalta que “é comum o contrato de distribuição encerrar uma relação de poder 
desequilibrada, uma parte sobreponde-se à outra” (FORGIONI, Paula A. Contratos de Distribuição. 2ª ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 344). 
174 Id., Teoria Geral dos Contratos Empresariais, São Paulo: RT, p. 87. 
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Isso não significa que a potencial exploração de uma parte pela outra está sendo 

desconsiderada no presente trabalho. O que se está a afirmar é que este tema não deve 

influenciar o raciocínio inicial sobre a natureza jurídica dos artigos da Lei nº 4.886/65. 

Trata-se de um tema que deve ser apreciado casuisticamente, a partir dos elementos es-

pecíficos da relação contratual e da eventual abusividade por parte do representado. 

Acredita-se que o campo adequado para a discussão sobre a possível conduta 

exploratória do “forte” pelo “fraco” é o chamado abuso da dependência econômica, o 

qual ostenta base normativa no art. 187 do Código Civil175 e é assim explicado por For-

gioni: 

 

Pela repressão ao abuso da dependência econômica, procura-se impedir que o agente que se 
encontra em situação de superioridade em relação à contraparte use seu poder indevidamente. A 
supremacia implica a possibilidade/capacidade de um sujeito impor condições contratuais a ou-
tro, que deve aceitá-las para sobreviver176. 
 

Ainda que não seja o objetivo principal do presente trabalho a abordagem exa-

ustiva das hipóteses de abuso da dependência econômica, é relevante ao menos ressalvar 

que a aplicação desse instituto há de ser feita com imensa cautela. Faz-se tal ressalva 

porque a prática jurídica envolvendo as discussões sobre os contratos normalmente é per-

meada por um discurso do representante comercial que, invocando sua inferioridade eco-

nômica, afirma ter aquiescido com a contratação apenas porque não possuía outra alter-

nativa. 

Todavia, a disparidade econômica das partes contratantes em hipótese alguma 

pode ser automaticamente confundida com dependência econômica decorrente da con-

tratação, seja porque é praticamente impossível imaginar um vínculo empresarial no qual 

ambas as partes ostentam exatamente o mesmo porte financeiro, seja porque, como ex-

plica Salomão Filho, “a dependência econômica caracteriza-se pela inexistência de alter-

nativas razoáveis e suficientes para o agente econômico”177. 

Sendo assim, inicialmente se deve observar que vulnerabilidade (fática ou soci-

oeconômica)178 que caracterizará a dependência econômica não é presumida. Pelo con-

trário, o art. 421-A, do Código Civil, presume a paridade e a simetria entre as partes.  

 
175 “as situações de abuso de dependência econômica empresarial podem subsumir-se à hipótese normativa 
do art. 187 do Código Civil” (FORGIONI, Paula A. A Evolução do Direito Comercial: da mercancia ao 
mercado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 184). 
176 Id., Contratos de Distribuição. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 347. 
177 SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito Concorrencial. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 507.  
178 “vulnerabilidade fática ou socioeconômica, [...] o fornecedor que, por sua posição de monopólio, fático 
ou jurídico, por seu grande poder econômico ou em razão da essencialidade do serviço, impõe sua 
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Na sequência, também é necessário lembrar que o representante comercial é in-

discutivelmente um empresário. A própria Lei nº 4.886/65 prevê a existência dessa con-

dição (art. 4º, “a”179). Por isso, também há de ser-lhe aplicada “a pressuposição de que o 

agente econômico, de forma prudente e sensata, avaliou os riscos da operação e, lançando 

mão de sua liberdade econômica, vinculou-se. O sistema supõe que, naquele momento, o 

mercador entendeu que o contrato ser-lhe-ia vantajoso; essa expectativa pode até restar 

frustrada - e aí reside o risco do negócio”180. 

Nessa esteira de raciocínio, a configuração de que o representante comercial re-

almente não detinha outra alternativa à anuência ao contrato não é tarefa simples e tam-

pouco trivial. Isso porque essa alegada falta de alternativas não pode ser interpretada de 

maneira subjetiva, “mas baseada em rica casuística que permite a determinação empírica 

da inexistência objetiva de alternativas”181.  

E a dificuldade na configuração dessa “inexistência objetiva de alternativas” está 

nos seguintes fatos: (i) se a discussão for direcionada ao contrato originário, deverá o 

representante comercial demonstrar a razão pela qual a não contratação não era uma al-

ternativa, até porque “alguns contratos têm a situação de dependência econômica como 

apanágio típico, sendo impossível à parte ignorá-lo no momento da vinculação. Supõe-

se, assim, que as empresas aderem voluntariamente a esses esquemas contratuais, ponde-

rando previamente as consequências da diminuição de sua liberdade”182; e (ii) se a con-

trovérsia for relacionada à alteração dos termos inicialmente contratados, o representante 

comercial terá o ônus de comprovar por que a indenização contida no art. 27 da Lei nº 

4.886/65 não pode ser considerada uma alternativa ao acordo. 

Sobre o segundo ponto acima citado (ii), observa-se que, em uma análise geral, 

a discordância do representante para com a alteração do pacto não pode ser interpretada 

como justa causa para um encerramento contratual motivado por parte do representado183. 

Neste contexto, se desejar extinguir o contrato em razão desse fato, o representado deverá 

 
superioridade a todos que com ele contratam” (MARQUES, Claudia Lima. Contratos no Código de Defesa 
do Consumidor: o novo regime das relações contratuais. 6 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 
330). 
179 Art . 4º Não pode ser representante comercial:  a) o que não pode ser comerciante;  
180 FORGIONI, Paula A., Teoria Geral dos Contratos Empresariais, São Paulo: RT, p. 120. 
181 SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito Concorrencial. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 508.  
182 FORGIONI, op. cit., p. 149. 
183 “Destarte, ninguém pode ser impelido a vincular-se porque pretensamente uma nova contratação será 
melhor para as partes: legitimamente, dentro do nosso sistema jurídico, o sujeito pode recusar-se a negociar 
[...]. Resta-nos, pois, afirmar que a modificação (ou mesmo a prorrogação da avença) não poderá ser obtida 
senão com o consenso, alcançado no momento em que o novo contexto se apresentar” (Id., Contratos de 
Distribuição. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, ps. 438/439). 
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fazê-lo de maneira imotivada, o que implicará no dever de pagar ao representante comer-

cial uma significativa indenização (art. 27, “j” ou §1º, da Lei nº 4.886/65). 

Quanto à relação entre os custos de saída e a análise da dependência econômica, 

destaca-se a ponderação indicada por Forgioni sobre “se os custos de saída (sunk costs) 

ou os custos idiossincráticos a serem incorridos pelo distribuir não se mostram excessi-

vamente altos, a ponto de tornarem essa saída economicamente inviável [...]. Se a con-

clusão for a inviabilidade da saída do sistema de distribuição, a sujeição econômica res-

tará evidenciada”184. Assim, se para o contrato de distribuição “a situação de dependência 

econômica foi nitidamente considerada no art. 473 do CC”185, no caso da representação 

comercial tal situação não pode ser enfrentada sem se considerar o art. 27 da Lei nº 

4.886/65.  

Além do mais, mesmo que os elementos específicos da relação contratual de-

monstrem a existência de dependência econômica, é necessário observar que “a depen-

dência econômica em si é um fato, não reprimido pelo direito. Novamente, é o seu abuso 

que gera disfunções que hão de ser diluídas”186.  

Desta forma, mais do que a demonstração da vulnerabilidade, é preciso também 

caracterizar a conduta abusiva por parte do representado. Esta abusividade, segundo lição 

de Forgioni (que, apesar de direcionada aos contratos de distribuição, também pode ser 

aplicada à representação comercial), há de ser aferida a partir do critério da eficiência 

jurídica: 

 

A eficiência da distribuição, para fins jurídicos, parte do interesse comum na atividade de esco-
amento da produção, mas leva em conta também as perdas experimentadas por uma das partes, 
bem como a boa-fé e a proteção das legítimas expectativas dos contratantes. Se o ato implicar 
prejuízo ao distribuidor, não compensado pelos ganhos globalmente tomados em conta, há de 
ser considerado abusivo; caso contrário, dar-se-ia a proteção aos interesses egoísticos (e juridi-
camente ineficientes) de uma das partes, geralmente aquela detentora de maior poder econô-
mico. [...] 
Podemos, portanto, nos valores das lições da jurisprudência nacional e estrangeira e afirmar que 
o abuso ocorrerá quando o fornecedor adotar um comportamento egoístico e não compensado 
pelos ganhos de eficiência jurídica do sistema de distribuição. Os ganhos de eficiência globais 
devem ser entendidos como melhoria da atividade econômica de escoamento da produção, sem 
sacrifício de uma parte impingida pela oportunismo da outra em determinado de sua legítima 
expectativa e boa-fé187. 
 

 
184 FORGIONI, Paula A. Contratos de Distribuição. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, ps. 
349/350. 
185 Ibid., p. 350. 
186 Ibid., p. 348. 
187 Ibid., ps. 431/432. 
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Diante do exposto, pode-se dizer que as premissas até aqui fixadas neste trabalho 

são no sentido de que (i) a lei nº 4.886/65 deve ser interpretada de forma preponderante-

mente não cogente e (ii) as discussões sobre eventual conduta exploratória do represen-

tante devem ser discutidas à luz do eventual abuso de dependência econômica (art. 187, 

do Código Civil). 

Na sequência do trabalho, buscar-se-á objetivar a discussão analisando especifi-

camente a controvérsia envolvendo as alterações contratuais que impactam os resultados 

do representante e o art. 32, § 7º, da Lei nº 4.886/65. 

 

  



60 
 

 

4. ANÁLISE DO ART. 32, § 7º, DA LEI Nº 4.886/65: ELEMENTOS FÁTICOS, JU-

RÍDICOS E ECONÔMICOS QUE TORNAM INAPROPRIADA A LEITURA 

RESTRITIVA  

 

Feitas as considerações de caráter geral envolvendo toda a Lei nº 4.886/65, passa-

se a verticalizar a reflexão da regra prevista no art. 32, § 7º e do que este trabalho chama 

de “leitura restritiva” à liberdade contratual do preceito.  

Antes, porém, é relevante fazer uma ressalva inicial: a regra prevista no art. 32, § 

7º, em uma interpretação literal, é indiscutivelmente direcionada à “diminuição da média 

dos resultados” do representante comercial. Em geral, a redução do percentual de comis-

são leva a essa redução “dos resultados” e, por isso, e também para facilitar a compreen-

são da discussão (fins didáticos), o trabalho usará exemplos de alterações contratuais que 

reduzem a comissão.  

Todavia, há situações em que a redução da comissão não gera, por si só, a “dimi-

nuição da média dos resultados” (art. 32, § 7º). A hipótese mais comum de rechace de 

vinculação direta entre os temas (diminuição do percentual de comissão acarretando a 

diminuição da média dos resultados) se dá quando a redução de comissão é compensada 

por alguma outra concessão em favor do representante (p. ex.: aumento da área de atua-

ção, obtenção de exclusividade de atuação, incremento da carteira de produtos etc.).  

Nestas situações não parece que possa haver dúvidas sobre a não aplicação do art. 

32, § 7º, qualquer quer seja o critério interpretativo. Em outras palavras: havendo leitura 

restritiva ou não da norma, quando não há “diminuição da média dos resultados”, não se 

implementa o suporte fático textualmente descrito e, por conseguinte, não há a incidência 

da regra legal. 

O ponto que realmente gera discussões e divergências se verifica quando há alte-

ração contratual que, em termos práticos, efetivamente acarreta “diminuição da média 

dos resultados”. Isso porque, segundo a chamada “leitura restritiva” do art. 32, § 7º, a 

norma cria uma verdadeira “irredutibilidade de remuneração ao vedar qualquer alteração 

contratual que possa implicar, direta ou indiretamente, a redução das médias das comis-

sões [...]”188. 

 
188 KUYVEN, Fernando. Agência ou representação comercial. In Tratado de Direito Empresarial: contratos 
mercantis, v. 4. Modesto Carvalhosa (Coord.), São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 59. No mesmo 
sentido: OLIVEIRA, Carlos Alberto Hauer. Agência e Representação Comercial: a necessidade de har-
monização da disciplina jurídica. In Representação Comercial e Distribuição. J. Hamilton Bueno e Sandro 
G. Martins (Coord.), São Paulo: Saraiva, 2006, p. 221/222; REQUIÃO, Rubens. Do Representante 
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Ou seja: a “leitura restritiva” engessa por completo os contratos, entendendo que 

“mesmo as alterações bilaterais não serão eficazes se delas advier prejuízo direto ou in-

direto para o agente, com redução dos resultados médios auferidos por ele nos últimos 

seis meses do contrato” 189. 

É certo que, invocando os argumentos expostos no capítulo anterior, seria possível 

refutar esta interpretação a partir da leitura dispositiva do preceito em questão. De toda 

forma, o objetivo do presente capítulo é (i) demonstrar que a correlação imediata entre o 

art. 32, § 7º, e a ideia de absoluta imutabilidade dos resultados do representante é equivo-

cada, qualquer que seja o contexto envolvendo o representante comercial (ou seja, há 

inadequação da interpretação totalmente restritiva do art. 32, § 7º, ainda que não se leve 

em consideração a releitura normativa proposta no capítulo anterior) e (ii) propor uma 

interpretação do artigo mais adequada às características fáticas, econômicas e jurídicas 

do contrato. 

 

 

4.1 Leitura restritiva do art. 32, § 7º: distorção entre a pretendida proteção e o efeito 

prático 

 

A tônica argumentativa de quem defende que a regra em questão cria uma imuta-

bilidade dos resultados do representante comercial é a de que qualquer redução desses 

resultados necessariamente será prejudicial e, por isso, deve ser repelida. Tal pressuposto, 

porém, sucumbe a uma reflexão prática mais aprofundada do tema, a qual demonstra que 

é sim possível que o efeito seja inverso, de modo que a propagada imutabilidade seja algo 

prejudicial ao representante.  

Tome-se como exemplo um contrato de representação comercial firmado em 

2005, cujo objeto é a mediação para venda de planos de telefonia celular  e que prevê 

 
Comercial. Rio de Janeiro, Forense: 2008, ps. 226/227. Além disso, há inúmeros precedentes jurispruden-
ciais acolhendo a premissa:  “Mesmo que se pudesse cogitar do mencionado “aceite tácito”, a redução 
defendida pela ré é vedada pelo próprio ordenamento de regência (Lei nº 4.886/65), cujo art. 32, § 7º” 
(TJSP, Ap Cível 1025487-87.2015.8.26.0564, Rel. Des. José Marcos Marrone, 23ª Câmara de Direito Pri-
vado, J 17.07.2020).  
189 REQUIÃO, Rubens Edmundo. Nova Regulamentação da Representação Comercial Autônoma, São 
Paulo: Saraiva, 2007, p. 119. “Não são admitidas alterações, ainda que consensuais ou bilaterais, quando 
resultam em prejuízos diretos ou indiretos para o representante, dada a irrenunciabilidade dos direitos as-
segurados pela Lei de Representação Comercial” (TJSP;  Apelação Cível 1011102-30.2017.8.26.0576; Re-
lator (a): Francisco Giaquinto; 13ª Câmara de Direito Privado; J. 10/09/2018). 
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uma comissão de 7% por venda. Em paralelo, destacam-se algumas mudanças envol-

vendo as telecomunicações de 2005 até a presente data: (i) aprovação da portabilidade 

numérica190 e (ii) evolução tecnológica (e, por conseguinte, facilitação do acesso) viabi-

lizadora do tráfego de dados. Tais relevantes mudanças (citadas aqui como alguns dos 

exemplos da verdadeira transformação desse mercado) evidentemente impactaram as 

condições mercadológicas dos atores econômicos desse setor. 

 Como medidas de adaptações a tais mudanças, as operadoras de telefonia preci-

saram adequar as suas estratégias de venda, alterando inclusive – e especialmente – a 

política de preços. Basta se lembrar que ações bastante comuns e acessíveis hoje (ligação 

e/ou envio de mensagens) eram cobradas a preços nada módicos há alguns anos. 

 Nesse contexto, questiona-se: essa adaptação mercadológica das operadoras de 

telefonia (imposta especialmente pelas drásticas mudanças regulamentares e tecnológi-

cas) poderia levar a uma alteração bilateral do contrato de representação comercial refe-

rido inicialmente, a ponto de reduzir a comissão que lá estava prevista? 

 Seguindo na linha dos exemplos, pense-se em um contrato envolvendo itens de 

vestuário em geral (roupas) firmado em janeiro de 2020 e com comissão de 8%. Poucos 

meses depois, em março de 2020, o comércio brasileiro literalmente parou por força das 

medidas de isolamento social impostas pela pandemia da COVID-19. Com isso, as lojas 

que comercializam roupas (que são os objetos do presente exemplo) foram severamente 

impactadas, seja porque foram obrigadas a fechar temporariamente, seja porque, quando 

puderam reabrir, foi sob intentas restrições de circulação das pessoas, seja pelo impacto 

econômico gerado globalmente pela pandemia191. 

 Evidentemente que, com a retomada das atividades comerciais, os fabricantes, 

para viabilizar as vendas, precisaram rever as condições negociais anteriormente propos-

tas aos clientes finais. Essa revisão das condições negociais lhes impôs, dentre outras 

coisas, a redução da margem de lucro e a renegociação das condições contratuais havidas 

com seus parceiros comerciais. Nesse contexto, desconsiderando os bastante restritivos 

requisitos da resolução por onerosidade excessiva192 (arts. 478 a 480 do Código Civil), 

 
190 Resolução Anatel nº 460, de 19 de março de 2007 
191 “Quando entrou a pandemia em março, foi tudo parado. Os pedidos que tinham nas fábricas, elas tiveram 
que segurar os pedidos prontos lá, para saber o que iria acontecer. Então, foi um prejuízo para as lojas que 
ficaram fechadas e para as fábricas, que ficaram com as mercadorias todas paradas” (CORE-RS. A Repre-
sentação Comercial Pós Pandemia. Webinar disponível em https://www.youtube.com/watch?v=xboh-
oEc_ao&t=8s. 10:02-10:18. Acesso em 15.10.2021). 
192 A ideia do questionamento envolve a possibilidade de uma solução negocial mesmo que se entenda que 
os requisitos dos arts. 478 e 480, do Código Civil, não estão presentes. Busca-se, então, uma resposta em-
basada em uma regulação contratual ordinária.  
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seria possível renegociar o hipotético contrato de representação comercial firmado em 

janeiro de 2020 e reduzir a comissão estabelecida em 8%? 

 Nos dois exemplos acima destacados, verificou-se uma não desprezível alteração 

do contexto fático e econômico em relação ao tempo da celebração do contrato.  

Somam-se aos exemplos anteriores, outra situação bastante similar citada por 

Silva, mas envolvendo um contrato de distribuição193. Ao refletir sobre a hipótese levan-

tada, Silva destaca que “a solução mais razoável, do ponto de vista econômico, poderia 

ser a redução das margens tanto do distribuidor quanto do fabricante para lidar com um 

desafio concorrencial comum”194. 

 Entretanto, a aludida “solução mais razoável” seria incogitável na hipótese da par-

ceria comercial se dar sob a modalidade de representação comercial, ao menos se se levar 

em conta a já mencionada leitura restritiva do art. 32, § 7º, Lei nº 4.886/65. Isso porque 

os defensores da blindagem absoluta do contrato concluem que qualquer redução dos re-

sultados – ainda que bilateral – é prejudicial ao representante e, por conseguinte, inválida, 

conforme explica Requião195:  

 

“[...] de nada valerá a proibição da alteração do contrato de representação comercial ou de 
agência ou de distribuição, quando dela resultar prejuízo direto ou indireto ao representante 
ou agente. O caráter protetivo da Lei nº 4.886/65 ficará vencido. A restrição foi introduzida 
para compensar o desequilíbrio entre o representado e o representante, este reconhecidamente 
mais fraco do ponto de vista jurídica e econômico, sem possibilidade de reagir à pressão do 
primeiro, exercida vitoriosamente na totalidade dos casos. Para coibir isso, existe a natureza 
imperativa da regra. Na verdade, o mútuo consentimento não validará a alteração prejudicial 
[...]”.   

  

 Levando em conta o raciocínio acima transcrito e considerando o presente traba-

lho já controverteu sobre a atualidade tanto da leitura absolutamente protetiva da Lei e 

quanto do pressuposto da incontroversa vulnerabilidade do representante comercial, cabe 

refletir sobre o mencionado viés protetivo do art. 32, § 7º.  

 
193 “Imagine-se, a título de ilustração, um hipotético contrato de distribuição de alimentos, em um determi-
nado território, celebrado por um prazo de dez anos. [...] Dentre as condições do contrato, as partes estipu-
laram um preço fixo dos produtos a serem fornecidos pelo fabricante ao distribuidor [...]. Suponha-se que, 
após a celebração do contrato, condições do mercado se alteraram, como a chegada de um grande compe-
tidor ou o desenvolvimento de uma nova tecnologia, que baratearam o preço do produto ao consumidor 
final. O distribuidor, temendo pela incapacidade de se manter, solicita ao fabricante uma redução de preço. 
A questão que se coloca é: como o direito tradicional trataria esse pleito do distribuidor?” (SILVA, Leo-
nardo Toledo da. Contrato de Aliança: projetos colaborativos em infraestrutura e construção. São Paulo: 
Almedina, 2017, p. 131/132). 
194 SILVA, Leonardo Toledo da. Contrato de Aliança: projetos colaborativos em infraestrutura e constru-
ção. São Paulo: Almedina, 2017, p. 132. 
195 REQUIÃO, Rubens. Do Representante Comercial. Rio de Janeiro, Forense: 2008, ps. 227. 
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Quando se retomam os exemplos anteriormente expostos (contrato envolvendo 

planos de telefonia e itens de vestuário) não é difícil perceber que, sem a possibilidade de 

acomodar contratualmente as alterações contextuais, a operadora de telefonia ou a fabri-

cante de roupas muito provavelmente extinguiriam o contrato e buscariam a formalização 

de novo vínculo com outro representante. Haveria ainda o risco financeiro de, mantido o 

contrato nas suas irredutíveis bases, o produto perder competitividade e as vendas caírem, 

afetando, obviamente, o resultado também do próprio representante comercial. 

Não alheio a esse cenário, é extremamente provável que o representante comercial 

aquiescesse com a renegociação das condições contratuais. Mas como a leitura restritiva 

do art. 32, § 7º, veda até mesmo alterações bilaterais, ter-se-ia (i) ou um contrato extinto, 

(ii) ou um representante com grande queda de faturamento. E tudo isso fundado em uma 

interpretação legal que se diz protetiva, mas que, como se vê, atinge um resultado oposto. 

 Relevante destacar, porque houve uma reflexão similar à que ora se expõe, a de-

cisão do Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade da terceirização da ativi-

dade-fim. Os argumentos contrários eram embasados, dentre outros, na premissa de que 

a restrição daquela terceirização tinha “intuito de proteger os trabalhadores terceiriza-

dos”196. E sobre eles, destaca-se a posição do Ministro Luís Roberto Barroso197: 

 

Eu estou pontuando esse aspecto para deixar claro que este não é um debate entre progres-
sistas e reacionários, este é um debate e esta é uma discussão sobre qual é a forma mais 
progressista de se assegurarem empregos, direitos dos empregados e desenvolvimento eco-
nômico. Porque, se não houver desenvolvimento econômico ou sucesso empresarial das em-
presas, não haverá emprego, renda ou qualquer outro direito para os trabalhadores. [...]  
A terceirização é muito mais do que uma forma de reduzir custos trabalhistas por meio de 
uma suposta precarização do trabalho, tal como alegado pelos que a ela se opõem. Pode, em 
verdade, constituir uma estratégia sofisticada e, eventualmente, imprescindível para aumen-
tar a eficiência econômica, promover a competitividade das empresas brasileiras e, portanto, 
manter e ampliar postos de trabalho (sem grifo no original) 

 

Portanto, o pressuposto da interpretação restritiva do artigo, que faz o contrato 

absolutamente imune a adaptações contextuais bilaterais, não é necessariamente verificá-

vel na prática, podendo gerar as incoerências já destacadas. Em outras palavras: quando 

se extrai o contexto da realidade contratual, está-se não necessariamente protegendo o 

representante, mas sim gerando possíveis distorções que, com muita probabilidade, leva-

rão à inviabilização do contrato. 

 
196 STF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324, Relator: Min. Roberto Barroso, 
Tribunal Pleno, DJ 09.06.2019. 
197 STF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324, Relator: Min. Roberto Barroso, 
Tribunal Pleno, DJ 09.06.2019. 



65 
 

 

 

4.2 A restritividade absoluta do art. 32, § 7º como um desincentivo à postura cola-

borativa 

 

 Outra justificativa da interpretação restritiva do art. 32, § 7º é que a norma “pro-

tege a remuneração do agente, que é, assim, considerado mais vulnerável nessa rela-

ção”198. Tal entendimento está, a contrario sensu, concluindo que toda e qualquer altera-

ção da remuneração será prejudicial ao representante e seria papel da Lei garantir essa 

“irredutibilidade de remuneração”199.  

 Há, nessa interpretação, dois pressupostos incompatíveis com a realidade econô-

mica do contrato: (i) o primeiro, que já foi objeto de abordagem no subcapítulo anterior, 

é o de que a redução da remuneração será sempre prejudicial ao representante, e (ii) o 

segundo reside na ideia de que o contraposto dessa redução é o aumento do ganho do 

representado. São pressupostos que até são aplicáveis aos chamados “contratos de inter-

câmbio”, mas não (ou ao menos não de forma absoluta e indiscutível) aos “contratos de 

colaboração”. 

 Segundo paradigmática lição de Forgioni, os “contratos de colaboração” ocupam 

posição intermediária entre os “contratos de intercâmbio” e os “contratos de sociedade”, 

aproximando-se mais de um ou de outro a depender, dentre outras coisas, do grau de 

colaboração entre as partes200:  

 

[...] dispuséssemos as formas jurídicas das relações entre empresas ao longo de uma linha 
imaginária, teríamos, em um extremo, os contratos de intercâmbio e, no outro, as sociedades. 
No entremeio, os mais variados tipos de contratos híbridos, que conjugam o elemento de 
intercâmbio com o de colaboração. Quanto mais próximo o contrato híbrido estiver daquele 
de intercâmbio, maior o grau de independência das partes e menor a colaboração entre elas. 
Ao nos deslocarmos paulatinamente na direção das sociedades, maior será o grau de estabi-
lidade do vínculo e da colaboração. 

  

Relacionando a referência acima com a classificação dos contratos de colaboração 

exposto no primeiro tópico deste trabalho, pode-se afirmar que os contratos de 

 
198 KUYVEN, Fernando. Agência ou representação comercial. In Tratado de Direito Empresarial: contratos 
mercantis, v. 4. Modesto Carvalhosa (Coord.), São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 59. 
199 Ibid., p. 59. 
200 “As empresas passam a se valer intensamente de “formas híbridas”; a viabilidade jurídica da associação 
entre agentes econômicos é agora também realizada de novas maneiras, despregadas das fórmulas tradici-
onais oferecidas pelo ordenamento jurídico para acomodar interesses em empreendimentos comuns. [...] 
Nem sociedade, nem intercâmbio, mas uma categoria que se situa entre esses dois polos” (FORGIONI, 
Paula A., Teoria Geral dos Contratos Empresariais, São Paulo: RT, 2009, p. 172/173). 
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colaboração “por intermediação” são os situados mais próximos dos contratos de inter-

câmbio, enquanto a colaboração “por aproximação” (dentre os quais se situa a represen-

tação comercial) são os mais distantes e, por conseguinte, os que possuem uma maior 

intensidade do vínculo colaborativo. 

O detalhe é que a viabilidade e a eficiência desses vínculos colaborativos estão 

diretamente relacionadas a uma visão econômica diferente daquela aplicável aos “contra-

tos de intercâmbio”. Nos “contratos de intercâmbio”, há claramente interesses contrapos-

tos e, por conseguinte, uma visão adversarial com relação à contraparte, no sentido de que 

“o lucro de uma parte significa o prejuízo da outra (“meu lucro é o seu prejuízo”)”201. Já 

os “contratos de colaboração” são pautados na existência de objetivos comuns, o que faz 

com que não se visualize “o outro como “contraparte”, mas sim como “parceiro”, cuja 

atividade auxiliará a persecução do lucro; aqui, “seu lucro é meu lucro” 202. 

Nesse contexto, se há comunhão de objetivos, “é necessário que as partes colabo-

rem antes, durante e após a conclusão do contrato para a sua consecução. Esse objetivo 

não pode e não deve se esgotar na conclusão do contrato”203. Assim, quando se encaminha 

uma leitura normativa centrada em um uma relação adversarial, e não no incentivo ao 

vínculo colaborativo, está-se, em verdade, abalando um dos pilares justificadores dos 

contratos de colaboração. 

Retorne-se à premissa inicial vinculada à ideia de que toda e qualquer alteração 

de resultado do representante comercial será feita única e exclusivamente como contra-

partida à majoração dos resultados do representado. Além de contrária à natureza colabo-

rativa do contrato, a premissa também conflita com o resultado dos estudos de economia 

comportamental. Nesse sentido, Benkler chega a afirmar que “in no human society stud-

ied under controlled experimental conditions have people on average behaved as pre-

dicted by the standard economic model”204. 

 
201 FORGIONI, Paula A. Apontamentos sobre Algumas Regras de Interpretação dos Contratos Comerciais: 
Pothier, Cairu e Código Comercial de 1.850. Revista de Direito Mercantil industrial, econômico e finan-
ceiro. Nº 141, jan/mar 2006. p. 32. 
202 Ibid., p. 32. 
203 SALOMÃO FILHO, Calixto. Breves Acenos para uma Análise Estruturalista do Contrato. Revista de 
Direito Mercantil industrial, econômico e financeiro. Nº 141, jan/mar 2006. p. 14 
204 BENKLER, Yochai. Law, Policy, and Cooperation. In Government and Markets: Toward a New Theory 
os Regulation. Cambridge: Cambridge University Press. Disponível em: https://www.benkler.org/Ben-
kler_Law%20Policy%20Cooperation%2004.pdf. Acesso em: 02.11.2020. Tradução livre: “Em nenhuma 
sociedade humana estudada sob condições experimentais controladas, as pessoas, em média, se comporta-
ram como previsto pelo modelo econômico padrão”. 
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 Dentre os estudos comportamentais, cita-se o experimento conduzido por Fehr e 

Rockenbach205, envolvendo “investidor” e “administrador” em duas etapas (trust condi-

tion e incentive condition). Segundo a trust condition, ambos recebem 10 unidades mo-

netárias (UMs). O investidor pode confiar no administrador e transferir-lhe entre 0 e 10 

UMs. O valor transferido será triplicado (se o investidor transferir 10, o administrador 

recebe 30). Se houver a transferência de algum valor, o administrador também precisa 

especificar uma “transferência reversa desejada”, que pode ser qualquer valor entre 0 e a 

quantia triplicada que recebeu. A quantia devolvida pelo administrador não será tripli-

cada.  

 No caso da incentive condition, se o administrador fizer uma transferência reversa 

em valor inferior ao desejado pelo investidor, esse pode (não há obrigação) impor-lhe 

uma multa de 4 UMs. A opção sobre a imposição ou não da multa é feita quando da 

escolha do valor a ser transferido pelo investidor, de forma que o administrador, quando 

da transferência reversa, já sabe tanto o valor desejado pelo investidor quanto se houve 

ou não a escolha pela multa.  

 Em um ambiente econômico de egoísmo absoluto, com as partes em clara condi-

ção adversarial e desinteresses no vínculo cooperativo, verificar-se-ia: (i) na trust condi-

tion, que não haveria qualquer transferência de parte a parte, o que implicaria que ambos 

ficariam apenas com as 10 UMs recebidas inicialmente e (ii) na incentive condition, o 

administrador não sujeito à multa nada devolveria e, se a multa fosse aplicável, a devolu-

ção seria de no máximo 4UNs. 

 O resultado verificado, entretanto, demonstrou que, contrariando o que se espera-

ria de uma postura egoísta, (i) na trust condition, 79% dos administradores devolveram 

valor maior do que zero e (ii) na incentive condition, 64% deles devolveram mais do que 

4UMs. No mais, o que mais chama a atenção é que, na incentive condition, as restituições 

dos administradores foram maiores nos casos em que o investidor optou pela não aplica-

ção da multa: sem multa, nenhum administrador devolveu 0 e 47% devolveram 15UMs 

ou mais; com multa, 33% nada devolveu e apenas 13% pagou 15UMs ou mais.  

 O gráfico com o resultado segue abaixo206: 

 
205 FEHR, Ernst; ROCKENBACH, Bettina. Detrimental effects os sanctions on human altruism. Nature. v. 
422. p .137/140, mar/2003, p. 138. O experimento foi citado por Benkler e, posteriormente, as referências 
também foram feitas por Silva (SILVA, Leonardo Toledo da. Contrato de Aliança: projetos colaborativos 
em infraestrutura e construção. São Paulo: Almedina, 2007, p. 101). 
206 FEHR, Ernst; ROCKENBACH, Bettina. Detrimental effects os sanctions on human altruism. Nature. v. 
422. p .137/140, mar/2003, p. 138. 
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 O estudo concluiu que207: 

 

“sanctions intended to deter non-cooperation may backfire because they undermine altruis-
tic cooperation. Whereas altruistically motivated sanctions for the benefit of the group en-
hance cooperative behaviour, sanctions that are imposed to enforced and unfair distribution 
of resources have the opposite effect. [...] This suggests that economic incentives cause 
mainly negative effects on altruistic cooperation if they come in the form os sanctions and if 
they associated with greedy or selfish intentions”. 

 

 É possível correlacionar o impacto da sanção, no estudo acima, com o viés restri-

tivo do art. 32, § 7º da Lei nº 4.886/65, seja porque a invalidade das alterações contratuais 

bilaterais, apregoada pelo discurso que se diz protetivo, é também uma espécie de san-

ção208, seja porque, mesmo que não houvesse a identidade da categoria jurídica, 

 
207 FEHR, Ernst; ROCKENBACH, Bettina. Detrimental effects os sanctions on human altruism. Nature. v. 
422. p .137/140, mar/2003, p. 140. Tradução livre: “as sanções destinadas a impedir a não cooperação 
podem sair pela culatra porque minam a cooperação altruísta. Enquanto as sanções motivadas por altruísmo 
em benefício do grupo aumentam o comportamento cooperativo, as sanções impostas à distribuição forçada 
e injusta de recursos têm o efeito oposto. [...] Isso sugere que os incentivos econômicos causam efeitos 
principalmente negativos sobre a cooperação altruísta se eles vierem na forma de sanções e se estiverem 
associados a intenções gananciosas ou egoístas”. 
208 “A invalidade, por isso, tem o caráter de uma sanção que o ordenamento jurídico adota para punir certa 
espécie de ato contrário a direito (=ilícito). É verdade que aparenta diferenças relativamente às sanções que, 
de modo positivo, punem diretamente as pessoas, impondo-lhes ônus (como a perda da liberdade) e obri-
gações reparativas (como as de indenizar), porque a invalidade, em qualquer de seus graus (nulidade ou 
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pragmaticamente ambos são elementos externos que precisam ser levados em conta na 

atuação volitiva das partes.  

Assim, se o estudo demonstrou a multa como elemento a desincentivar ações co-

laborativas, outro não é o resultado da posição de sancionar acordos bilaterais de acomo-

dação contextual dos resultados do representante comercial. 

Nesse contexto, ao discorrer sobre elementos a serem observados no incentivo à 

cooperação, Benkler faz menção a treze “design levers”, que seriam “loci and types of 

intervention, or questions presented for the designer of a system, which would predictably affect 

the likelihood that participants will cooperate”209. Dentre essas alavancas, há o crowding out, 

que se relaciona “a situações em que o uso de um mecanismo de incentivo prejudica o 

ambiente de cooperação”210.  

Sobre o impacto do crowding out no comportamento dos contratantes, segue apon-

tamento de Silva211: 

 

A introdução de sanções formais para influenciar as ações das partes resulta em uma “mu-
dança cognitiva” que altera a forma como a parte avalia a relação, diminuindo o nível de 
confiança, tornando as partes menos cooperativas e mais inclinadas a tomar decisões basea-
das exclusivamente na maximização de seus resultados individuais. [...] 
O fenômeno do crowding out mostra que, de fato, em certas situações, mecanismos formais 
de punição contratual podem ter um efeito negativo [comparativamente] aos mecanismos 
informais. 

 

 A leitura restritiva do art. 32, § 7º, nesse contexto, claramente configura um 

crowding out. Tal leitura (i) traz elementos de uma relação de intercâmbio – em especial 

a pressuposição de uma posição adversarial das partes - para um contrato de colaboração 

 
anulabilidade), tem efeitos negativos, frustrantes dos fins a que se prestam, regularmente, os atos jurídicos. 
Mas só aparenta. Em essência, não há diferenças. Em qualquer das espécies há punição ao infrator da norma, 
só que a invalidade, se o não alcança em sua pessoa, diretamente, ou em seus bens, o atinge, recusando-lhe 
posse obter o objetivo colimado com a prática do ato jurídico invalidado” (MELLO, Marcos Bernardes. 
Teoria do Fato Jurídico: plano da validade. 8 ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 52). 
209 BENKLER, Yochai. Law, Policy, and Cooperation. In Government and Markets: Toward a New Theory 
os Regulation. Cambridge: Cambridge University Press. Disponível em: https://www.benkler.org/Ben-
kler_Law%20Policy%20Cooperation%2004.pdf. Acesso em: 02.11.2020. Tradução livre: “locais e tipos 
de intervenção, ou questões apresentadas para o projetista de um sistema, o que previsivelmente afetaria a 
probabilidade de os participantes cooperarem”. 
210 SILVA, Leonardo Toledo da. Contrato de Aliança: projetos colaborativos em infraestrutura e constru-
ção. São Paulo: Almedina, 2007, p. 102. 
211 Ibid., p. 116/118. 
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(o que, aliás, é uma das características do crowding out212) e (ii) desincentiva fortemente 

a postura colaborativa diante do abalo da tão relevante expectativa de reciprocidade213.  

 

4.3 O art. 32, § 7º e a impossível desconsideração do caráter altamente relacional do 

contrato de representação comercial  

 

Outra consequência danosa decorrente da leitura restritiva do art. 32, § 7º, é a 

compreensão de que em hipótese alguma os eventos fáticos supervenientes seriam capa-

zes de impactar o acordo de vontades firmado inicialmente. A ideia não é adequada por-

que a correta análise da questão demonstra que essa “fotografia”214 que se faz do contrato 

é incompatível com a realidade “cinematográfica” que decorre das características que lhes 

são inerentes. 

Sobre o tema, convém trazer à tona a posição externada por Ian R. Macneil, apon-

tado como um dos precursores da chamada teoria dos contratos relacionais215, que afirma 

 
212 “Inter-system crowding out can occur when one tries to mix-and-match elements from cooperative sys-
tems with elements from other systems” (BENKLER, Yochai. Law, Policy, and Cooperation. In Govern-
ment and Markets: Toward a New Theory os Regulation. Cambridge: Cambridge University Press. Dispo-
nível em: https://www.benkler.org/Benkler_Law%20Policy%20Cooperation%2004.pdf. Acesso em: 
02.11.2020, p. 13). Tradução livre: “O crowding out entre sistemas pode ocorrer quando se tenta misturar 
e combinar elementos de sistemas cooperativos com elementos de outros sistemas”. 
213 FORGIONI, Paula A., Teoria Geral dos Contratos Empresariais, São Paulo: RT, 2009, p. 179. “[...] um 
determinado agente econômico terá tanto mais tendência a cooperar quanto maior for a importância das 
“rodadas seguintes” do jogo. Traduzindo essa afirmação para termos mais concretos e óbvios: tanto mais 
haverá tendência a cooperar quanto maior for a importância da relação futura com a contrataparte” (SALO-
MÃO FILHO, Calixto. Breves Acenos para uma Análise Estruturalista do Contrato. Revista de Direito 
Mercantil industrial, econômico e financeiro. Nº 141, jan/mar 2006. p. 12). 
214 A metáfora foi emprestada da análise feita por Araujo ao apontar que, segundo a concepção voluntarista 
de tempo contratual, “quando o contrato se forma é como se tirassem uma fotografia do ordenamento jurí-
dico naquele exato momento e o contrato carregasse essa fotografia com ele durante toda a sua existência, 
clamando a aplicação das regras “presas” na fotografia em qualquer instante em que se queira discutir a 
estrutura da relação contratual formada” (ARAUJO, Paulo Dóron Rehder. Prorrogação Compulsória de 
Contratos a Prazo: pressupostos para a sua ocorrência. 2011. Tese (Doutorado em Direito) – Departa-
mento de Direito Civil, Universidade de São Paulo, p. 59). 
215 “O intento de Macneil não parece ter sido o de simplesmente propor um direito aplicável aos contratos 
relacionais. Quando ele descreve os contratos isolados, no fundo, ele está descrevendo criticamente os pres-
supostos fáticos adotados pelo direito contratual para formular uma regulação dos contratos. Ele tenta de-
monstrar que são pressupostos irreais, pois os contratos têm, em realidade, características relacionais que o 
modelo tradicional desconsidera” (SILVA, Leonardo Toledo da. Contrato de Aliança: projetos colabora-
tivos em infraestrutura e construção. São Paulo: Almedina, 2007, p. 129). 
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que a concepção contratual clássica parte da premissa de que os vínculos são “descontí-

nuos/isolados”216, caracterizados por um intuito “presentificador”217:  

 

“Presentiation is a way os looking at things in which a person perceives the effect of the 
future on the present. It is a recognition that the course of the future is so unalterably bound 
by present conditions that the future has been brought effectively into the present so that it 
may be dealt with just as if it were in fact the present. Thus, the presentiation of a transaction 
involves restricting its expected future effects to those defined in the present, i.e., at the in-
ception of the transaction”. 

 

Nesse contexto, “fotografar” ou “presentificar” um contrato é uma postura inter-

pretativa que, quando muito, poderia fazer algum sentido naquelas relações com caracte-

rísticas predominantemente descontínuas. Nessas transações, “only rarely will there be 

within the transaction a serious conflict between specific planning and changed need”218. 

Em outras palavras, “nos contratos imediatos, de troca [...], o tempo não será um fator de 

influência tão importante como nos contratos que regem relações jurídicas duradou-

ras”219. 

Entretanto, o contrato de representação comercial possui o caráter duradouro in-

tegrado no próprio suporte fático do art. 1º da Lei nº 4.886/65. A previsão de uma atuação 

do representante de forma contínua, prolongada no tempo, é um dos critérios de indivi-

dualização deste tipo contratual, invocado inclusive para o distinguir da corretagem, por 

exemplo. 

 
216 O termo usado por Macneil é “discrete” (MACNEIL, Ian R., Contracts: Adjustment of Long-Term Eco-
nomic Relations Under Classical, Neoclassical, and Relational Contract Law. Chicago, Northwestern Uni-
versity Law Review, p. 854/905, 1977-1978), que não possui uma tradução literal muito adequada. Por 
isso, a doutrina nacional não é uníssona quanto à adjetivação usada. Macedo Jr, por exemplo, fala em “con-
trato descontínuo” (MACEDO JR, Ronaldo Porto. Contratos Relacionais e Defesa do Consumidor. 2 ed 
rev, atual e ampl. Editora Revista dos Tribunais, São Paulo: 2007). Silva prefere o termo “contrato isolado” 
(SILVA, Leonardo Toledo da. Contrato de Aliança: projetos colaborativos em infraestrutura e construção. 
São Paulo: Almedina, 2007). 
217 MACNEIL, Ian R., Contracts: Adjustment of Long-Term Economic Relations Under Classical, Neo-
classical, and Relational Contract Law. Chicago, Northwestern University Law Review, p. 854/905, 1977-
1978, p. 863. Tradução livre: “A presentificação é uma forma de ver as coisas em que a pessoa percebe o 
efeito do futuro sobre o presente. É um reconhecimento de que o curso do futuro está tão inalteravelmente 
limitado pelas condições presentes que o futuro foi efetivamente trazido ao presente para que possa ser 
tratado exatamente como se fosse de fato o presente. Assim, a presentificação de uma transação envolve 
restringir seus efeitos futuros esperados aos definidos no presente, ou seja, no início da transação”. 
218 MACNEIL, Ian R., Contracts: Adjustment of Long-Term Economic Relations Under Classical, Neo-
classical, and Relational Contract Law. Chicago, Northwestern University Law Review, p. 854/905, 1977-
1978, p. 860. Tradução livre: “Apenas raramente haverá na transação um conflito sério entre o planejamento 
específico e necessidade de mudança”.  
219 ARAUJO, Paulo Dóron Rehder. Prorrogação Compulsória de Contratos a Prazo: pressupostos para a 
sua ocorrência. 2011. Tese (Doutorado em Direito) – Departamento de Direito Civil, Universidade de São 
Paulo, p. 70. 
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E a existência desse caráter dinâmico como elemento próprio e inafastável do con-

trato de representação comercial impede que se olhe tal vínculo como se se estivesse a 

mirar um contrato com característica predominantemente descontínua. A representação 

comercial há de ser vista como um contrato altamente220 relacional221, conforme distinção 

feita por Macedo Júnior222: 

 

Os contratos relacionais (como por exemplo contratos de franquia, de trabalho, de coopera-
ção tecnológica, fornecimento entre empresas, previdenciários e alguns tipos de contratos 
bancários), em contraste com os contratos descontínuos, são contratos de longa duração ba-
seados na própria dinâmica estabelecida no curso da relação contratual. As principais dife-
renças entre os contratos relacionais e os contratos descontínuos podem ser resumidas da 
seguinte maneira. Em primeiro lugar, é impossível especificar completamente o contrato re-
lacional de longa duração em termos de preço, quantidade, qualidade e entrega, dada a sua 
mutabilidade constante. Isto porquanto ele envolve elementos não facilmente mensuráveis e 
visa regular situações que demandam alto grau de flexibilidade. Em segundo lugar, dadas as 
contínuas mudanças no produto ou características do serviço prestado, é impossível prever 
todas as contingências do futuro e especificar os termos dos ajustes nos contratos relacionais. 

 

Assim, não se pode imaginar uma abordagem que o coloque em uma posição ab-

solutamente inflexível às alterações contextuais ocorridas com o decorrer do tempo. Essa 

foi, aliás, uma das tônicas da crítica feita por Macneil quando destacou a característica 

relacional das relações contratuais e a incompatibilidade entre elas e a visão estritamente 

“presentificadora”, própria dos vínculos marcadamente descontínuos: “such contracts, 

being more complex and of greater duration than discrete transactions, become dysfunc-

tional if too rigid, thereby preventing the high level of presentiation of the discrete tran-

saction” 223. 

Nessa linha de busca por flexibilidade, duas são as providências mais comuns vis-

tas nos contratos altamente relacionais: (i) a estipulação de contratos intencionalmente 

 
220 Destaca-se o advérbio porque a posição mais recente de Macneil foi no sentido de reconhecer que, em 
verdade, todas as relações contratuais possuem alguma característica relacional e, até por isso, afirmou que 
melhor seria se referir às até então “discrete transactions” como “as-if-discrete” (MACNEIL, Ian R., Re-
lational Contract Theory: challenges and queries. Northwestern University Law Review, p. 877/907, 1999-
2000)  
221 Uma das poucas abordagens da teoria dos contratos relacionais na representação comercial foi feita por 
Ribeiro: “o caráter relacional do contrato de representação pode ser visto como elemento a distingui-lo de 
uma série de outros contratos cujos efeitos não sejam dotados da extensão daquele” (RIBEIRO, Marcia 
Carla Pereira. A função do contrato de representação comercial e a aplicabilidade do art. 421 do Código 
Civil. In Representação Comercial e Distribuição. J. Hamilton Bueno e Sandro G. Martins (Coord.), São 
Paulo: Saraiva, 2006, p. 294) 
222 MACEDO JÚNIOR, Ronaldo Porto. Contrato previdenciário como contrato relacional. In Doutrinas 
Essenciais de Direito do Consumidor. v. 4. Abril 2011, p. 1071-1086. 
223 MACNEIL, Ian R., Relational Contract Theory: challenges and queries. Northwestern University Law 
Review, p. 877/907, 1999-2000, p. 900. Tradução livre: “tais contratos, sendo mais complexos e de maior 
duração do que transações discretas, tornam-se disfuncionais se muito rígidos, evitando assim o alto nível 
de presentificação da transação discreta”. 
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lacunosos (contratos incompletos224) e/ou (ii) o estabelecimento de “normas processuais 

do contrato”225. Estas referidas normas processuais são cláusulas que “definem os pro-

cessos de articulação entre a conduta das partes, com formas de adjudicação e disciplina 

puramente internas, poupando em custos ex post de renegociação explícita ou de preven-

ção do oportunismo”226.  

No caso dos contratos de representação comercial, a previsão dos resultados do 

representante com base em fórmulas baseadas em fatores externos (como, por exemplo, 

estabelecer um percentual gradativo da comissão vinculado a faixa de preço dos produtos 

e/ou a variação de determinado indexador econômico) por certo representa um meio efi-

ciente para evitar discussões posteriores em caso de necessidade de adaptação desses re-

sultados a um possível nosso cenário fático.  

Nesse caso, mesmo para os adeptos da interpretação restritiva do art. 32, § 7º, não 

haveria qualquer dúvida quanto à legalidade da regra, ainda que sua implementação 

possa, em algum momento, reduzir os resultados do representante. Isso porque, nessa 

situação, tal possível redução dos resultados não adviria de qualquer “alteração” contra-

tual, mas da mera aplicação da regra voluntariamente pactuada227.  

Importante ressaltar que essas “normas processuais do contrato” buscam evitar 

e/ou reduzir os custos de transação de um eventual aditamento contratual para a adaptação 

das regras do contrato228. A indicação destas cláusulas, portanto, não representa a refuta-

ção do aditamento para se atingir o mesmo fim adaptativo.  

O fato é que, seja por meio das chamadas “normas processuais”, seja por bilaterais 

aditamentos posteriores, é imperiosa a garantia de um espaço de atuação voluntária na 

adaptação de qualquer contrato de caráter altamente relacional (como é a representação 

 
224 “A teoria do contrato incompleto disciplina que o modo mais simples e imediato para revolver a questão 
da superveniência contratual, consiste na alocação convencional do risco, ou seja, as partes devem ser livres 
para melhor alocar os riscos, sendo-lhes facultado inserir cláusula que imponha uma obrigação de modifi-
cação do regulamento contratual, ou que conceda à terceiro o poder de adequação” (CAMINHA, Uinie., 
LIMA, Juliana Cardoso. Contrato Incompleto: uma perspectiva entre Direito e Economia para contratos 
de longo termo. Revista Direito GV, São Paulo, vol. 19., pag. 155-200. Jan-Jun 2014, p. 168/169) 
225 SILVA, Leonardo Toledo da. Contrato de Aliança: projetos colaborativos em infraestrutura e constru-
ção. São Paulo: Almedina, 2007, p. 133 
226 ARAÚJO, Fernando. Teoria Económica do contrato, Coimbra: Almedina, 2007, p. 403. 
227 REQUIÃO, Rubens. Do Representante Comercial. 5ª ed, Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 226. 
228 “Em um contrato calcado estritamente em “normas substantivas”, de definição de troca, o eventual ajuste 
é exógeno ao contrato. [...] Na regulação baseada em “normas processuais” do contrato, modificações ao 
arranjo de troca adviriam, natural e endogenamente, dos próprios mecanismos de governança previstos no 
contrato” (SILVA, Leonardo Toledo da. Contrato de Aliança: projetos colaborativos em infraestrutura e 
construção. São Paulo: Almedina, 2017, p. 133). 
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comercial). Isso significa que a leitura do dispositivo legal deve observar a característica 

do contrato, sob pena desvirtuar até mesmo os seus propagados objetivos. 

Assim, quando se afirmou, em subcapítulo anterior, a distorção entre a forma e a 

substância do discurso protetivo em torno do art. 32, § 7º, verifica-se que uma das razões 

é que (i) a forma pressupõe um vínculo predominantemente descontínuo, no qual um (i.ii) 

conflito “is resolved entirely in favor of the specific planning and against the party desi-

ring flexibility”229 e (i.ii) “no significant relations exist to be preserved when conflicts 

arise”230; (ii) mas, na essência, há uma relação duradoura que pressupõe flexibilidade 

para a solução de conflitos, a fim de viabilizar a continuidade do vínculo. 

Em outras palavras: invocar uma premissa absolutamente restritiva a uma relação 

contratual cuja essência clama por flexibilidade é o mesmo que pretender assistir a um 

longa-metragem em um porta-retrato. A incompatibilidade entre forma e substância fa-

talmente fará com que o espectador, em pouco tempo, desista do objetivo. 

 

4.4 A proposta de interpretação do art. 32, § 7º: regra dispositiva que não veda as 

alterações bilaterais 

 

 Diante do que se delineou até aqui, ficou claro que os fundamentos da chamada 

leitura restritiva do art. 32, § 7º, (i) ou não são absolutos (como no caso da presunção de 

que a redução dos resultados sempre será prejudicial ao representado), (ii) ou não são 

corretos, pois desconsideram os caracteres colaborativo e altamente relacional do con-

trato. Sendo assim, a vedação prevista no art. 32, § 7º, não pode ser aplicada de forma 

irrestrita às alterações bilaterais, como uma espécie de regra de irredutibilidade total dos 

resultados do representante em qualquer contexto.  

Além do mais, estabelecer uma imutabilidade contratual tão severa (blindada até 

mesmo da livre e conjunta manifestação de vontade das partes) é imaginar que em hipó-

tese alguma a superveniência dos fatos poderá impactar o regular transcurso da relação 

contratual, o que é um claro equívoco. 

 
229 MACNEIL, Ian R., Contracts: Adjustment of Long-Term Economic Relations Under Classical, Neo-
classical, and Relational Contract Law. Chicago, Northwestern University Law Review, p. 854/905, 1977-
1978, p. 860. Tradução livre: “é resolvido inteiramente a favor do planejamento específico e contra a parte 
que deseja flexibilidade”. 
230 Ibid., p. 861. Tradução livre: “não existem relações significativas para serem preservadas quando surgem 
conflitos”. 
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Sobre o tema, destaca-se, por exemplo, um paradigmático precedente conhecido 

como o caso do Canal Craponne231. Este caso é referenciado como uma das maiores evi-

dências de uma concepção contratual clássica (ou “voluntarista”), que vê o contrato como 

“bolha atemporal, bloco cristalizado e no interior do qual direitos e obrigações foram 

imobilizados”232.  

O precedente, de 1876, envolve decisão da Corte de Cassação francesa, que recu-

sou a revisão de um contrato firmado 316 anos antes sob o argumento de que em hipótese 

alguma as novidades temporais poderiam ser consideradas para alterar as condições con-

tratuais233. Como aponta Araujo, “a decisão choca o mais raso sentimento de justiça”234.  

Não por acaso, passaram a surgir teorias admitindo a influência do decurso tem-

poral nas relações contratuais (Rebus Sic Stantibus, Teoria da Base do Negócio, Teoria 

da Imprevisão etc235). A possibilidade de revisão judicial do conteúdo dos contratos em 

razão da ocorrência de fatos supervenientes à sua celebração, prestigiada no Código Civil 

de 2002, ensejou a chamada “visão moderna do tempo contratual”236, que retira o contrato 

da “bolha” e “dá oportunidade a sua ipseidade – isto é, a sua capacidade de permanecer o 

mesmo, ao tempo em que se reinventa de outro modo, cada vez que as circunstâncias 

assim exijam”237: 

Perceba-se que, nesse sintetizado caminhar evolutivo sobre a influência do tempo 

no contrato, não se seccionou os vínculos descontínuos daqueles relacionais238. Isso sig-

nifica que a interpretação restritiva do art. 32, § 7º, não é compatível sequer com o 

 
231 “Em 1560 e 1567, lavradores estabeleceram com um rico morador local um contrato no qual ele, pro-
prietário de um canal de irrigação, se comprometia a mantê-lo limpo e a permitir o uso da água por todos, 
mediante o pagamento de certa quantia, periodicamente, por cada um dos agricultores. Cerca de trezentos 
anos mais tarde, em 1873, os sucessores do proprietário do canal propuseram uma ação judicial reclamando 
o reajuste do valor da contribuição dos usuários, visto que, por conta da depreciação monetária, o valor 
havia adquirido mero caráter simbólico” (ARAUJO, Paulo Dóron Rehder. Prorrogação Compulsória de 
Contratos a Prazo: pressupostos para a sua ocorrência. 2011. Tese (Doutorado em Direito) – Departa-
mento de Direito Civil, Universidade de São Paulo, p. 65) 
232 OST, François. Tempo e Contrato: crítica ao pacto fáustico. Tradução de Roberta Matzenbacher. Revi-
são de Marcos Catalan. Revista Eletrônica Direito e Sociedades (REDES). V. 6, n. 1., 2018, Canoas, p. 101. 
233 “em hipótese alguma integra a competência dos tribunais ou dos juízes, por mais respeitosa com a equi-
dade que parecesse ser a decisão, a possibilidade de considerar o tempo ou as circunstâncias para modificar 
acordos formulados entre as partes e substituir, por cláusulas novas, aquelas que foram aceitas, livremente, 
pelos contratantes” (Ibid., p. 102). 
234 ARAUJO, op. cit., p. 65. 
235 Ibid., p. 66. 
236 Ibid., p. 68. 
237 OST, François. Tempo e Contrato: crítica ao pacto fáustico. Tradução de Roberta Matzenbacher. Revi-
são de Marcos Catalan. Revista Eletrônica Direito e Sociedades (REDES). V. 6, n. 1., 2018, Canoas, p. 106. 
238 Utiliza-se a dicotomia para facilitar a exposição. Mas não se pode deixar de ressalvar a posição mais 
recente de Macneil sobre o caráter relacional aplicado a todos os contratos (MACNEIL, Ian R., Relational 
Contract Theory: challenges and queries. Northwestern University Law Review, p. 877/907, 1999-2000). 
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pressuposto de descontinuidade do contrato. Afinal, ainda que em tais contratos a influên-

cia temporal seja menos importante, ela não pode ser absolutamente rechaçada. 

Portanto, segundo a mesma lógica da proposta anterior de releitura da Lei nº 

4.886/65, deve-se resguardar às partes o direito de analisar e concluir sobre a vantagem 

ou não de uma alteração bilateral redutora dos resultados (afinal, como se expôs, a corre-

lação direta e absoluta entre redução de resultados e prejuízo do representante é errônea). 

Tais alterações bilaterais não podem ser tidas como inválidas por supostamente violarem 

o art. 32, § 7º. A expressa vedação contida no artigo deve ser aplicada de forma impositiva 

apenas às alterações unilaterais. 

 Por outro lado, não se pretende tornar as alterações contratuais totalmente blinda-

das do art. 32, § 7º. Mantendo a coerência com a ressalva exposta no capítulo anterior 

sobre o potencial abuso da dependência econômica, acredita-se que o artigo tem lugar 

como importante parâmetro para a aferição de eventual abusividade. 

  Neste sentido, lembra-se que o critério indicado para se perquirir eventual abuso 

é o da eficiência jurídica239, segundo o qual, para não ser tido como abusivo, o prejuízo 

gerado pelo ato deve ser compensado “pelos ganhos globalmente tomados em conta”240. 

Sendo assim, é possível aplicar o art. 32, § 7º para se firmar uma presunção relativa de 

abusividade da alteração contratual que gera “diminuição da média dos resultados aufe-

ridos pelo representante nos últimos seis meses de vigência” (art. 32, § 7º). 

 Entretanto, esta discussão sobre abusividade ou não da alteração contratual pres-

supõe a constatação inicial de vulnerabilidade por parte do representante comercial. Isso 

porque, no contexto de simetria entre as partes (que, aliás, é presumido pelo art. 421-A 

do Código Civil), o benefício ou prejuízo de qualquer das partes deve ser interpretado 

como sendo o risco inerente àquela opção negocial.  

Se não demonstrada uma realidade díspar da presumida simetria entre as partes, 

não há que se cogitar na abusividade da cláusula em discussão. Nesse cenário, a reclama-

ção de qualquer dos contratantes com relação a eventuais prejuízos advindos do que foi 

convencionada há de ser vista, em último caso, como um erro próprio: “o empresário não 

é considerado pelo sistema de direito comercial como um tolo irresponsável e o direito 

não pode ter a função de corrigir os “erros” eventualmente praticados”241. 

 
239 FORGIONI, Paula A. Contratos de Distribuição. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, ps. 
431/432. 
240 Ibid., ps. 431/432. 
241 Id., Teoria Geral dos Contratos Empresariais, São Paulo: RT, p. 149. 
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Sendo assim, em uma discussão sobre a abusividade de alterações contratuais re-

dutoras de resultados, tem-se a seguinte distribuição dos ônus argumentativos e probató-

rios, as quais se aplicam de maneira sequencial:  

(i) do representante comercial, em primeiro lugar, quanto a condição de vulnerável em 

relação ao representado (eis que a presunção existente sobre esse tema é de simetria e 

paridade – art. 421-A, CC);  

(ii) do representado, quando demonstrada a vulnerabilidade do representante, quanto à 

inexistência de abuso (pois, nos termos acima expostos, o art. 32, § 7º, da Lei nº 4.886/65, 

firma presunção relativa de abusividade). Neste caso, deverá o representado evidenciar - 

a partir de critérios objetivos envolvendo o objeto da representação – que a alteração 

contratual foi de alguma forma compensada (ainda que pela “mera” manutenção da via-

bilidade do contrato). 

 

4.4.1 A relevância da supressio na análise da postura do representante comercial 

 

Na sequência das considerações anteriores acerca da eventual abusividade da cláu-

sula que reduz os resultados do representante comercial, convém ressaltar que qualquer 

análise sobre o caráter benéfico ou não da redução só poderá ser cogitada se a discussão 

for trazida à tona contemporaneamente à própria alteração.  

Isso porque, em primeiro lugar, é preciso que a interpretação da regra tenha em 

mente o cenário contextual que as partes detinham quando da celebração do pacto (e não 

aquele que se concretizou na sequência e que, por óbvio, era relativamente incerto no 

momento da contratação). 

Além do mais, um questionamento levado a efeito muito tempo depois acaba por 

esbarrar em vedação decorrente da boa-fé objetiva. 

Neste sentido, a boa-fé objetiva representa “um modelo de eticização de conduta 

social, verdadeiro standard jurídico ou regra de comportamento, caracterizado por uma 

atuação de acordo com determinados padrões sociais de lisura, honestidade e correção, 

de modo a não frustrar a legítima confiança da outra parte”242. Na realidade normativa 

 
242 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: Direito dos Contratos. 
v. 4. 4 ed,. Salvador: JusPodivm, 2014, p. 159. 
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nacional, a boa-fé foi “tipificada”243 a partir de uma subdivisão em três funções244: (i) 

função interpretativa (art. 113 do Código Civil); (ii) função limitadora de direitos subje-

tivos (art. 187 do Código Civil) e (iii) função integrativa (art. 422 do Código Civil).  

Para os objetivos da abordagem aqui realizada, o enfoque será dado à função li-

mitadora, que reputa ilegítimo o exercício abusivo de direitos. Tal função, é relevante 

destacar, também passou por um processo de “tipificação” 245, de forma que se pode afir-

mar que, dentre os “tipos” que lhe conferem concretude prática está a supressio, abaixo 

explicitada: 

 

Trata-se, portanto, de uma hipótese de inadmissibilidade do exercício deslealmente retardado 
de um direito ou de uma pretensão quando o seu titular, tendo-se mantido injustificadamente 
inerte por certo tempo (independentemente do prazo de decadência ou de prescrição eventu-
almente aplicável), criou na contraparte uma legítima expectativa de que já não os exerce-
ria246.  
 
 

Assim, quando o representante comercial permanece durante um longo período de 

tempo sem tecer qualquer contrariedade acerca da alteração bilateralmente formalizada, 

suscita na parte contrária a legítima expectativa de que não haverá qualquer discussão 

futura envolvendo a higidez da disposição contratual. A posterior quebra dessa confiança 

esbarra na supressio e, por isso, não poderá ter continuidade, conforme posicionamento 

que vem se consolidando na jurisprudência pátria247: 

 

 
243 “A tripartição das funções atribuídas ao princípio da boa-fé obedece a uma classificação em “tipos ide-
ais”. Na prática, estas funções complementam-se, sendo por vezes difícil definir, num caso concreto, sob 
que “tipo” a boa-fé está sendo invocada; qual, enfim, a função específica que o princípio está desempe-
nhando naquela hipótese em particular.” (NEGREIROS, Teresa. Teoria do contrato: novos paradigmas. 2. 
ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 140). 
244 MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé no Direito Privado: critérios para a sua aplicação. São Paulo: 
Marcial Pons, 2015. 
245 PINHEIRO, Rosalice Fidalgo. Percurso Teórico da Boa-fé e sua Recepção Jurisprudencial no Direito 
Brasileiro. 2004. Tese (Doutorado em Direito) – Setor de Ciências Jurídicas, Universidade Federal do Pa-
raná, p. 281. 
246 MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé no Direito Privado: critérios para a sua aplicação. São Paulo: 
Marcial Pons, 2015, p. 648. 
247 Além das ementas transcritas, citam-se outros julgados: TJSP, Apelação Cível nº 1053714-
22.2018.8.26.0002, Relator: Jonize Sacchi de Oliveira, Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado, DJ 
11.03.2021; TJSP, Apelação Cível nº 0002077-46.2012.8.26.0071, Relator: Castro Figliolia, Décima Se-
gunda Câmara de Direito Privado, DJ 16.12.2020; TJSP, Apelação Cível nº 1007461-93.2016.8.26.0309, 
Relator: Tavares de Almeida, Trigésima Oitava Câmara de Direito Privado, DJ 27.11.2019; TJSP, Apelação 
Cível nº 1001763-28.2016.8.26.0529, Relator: Edgard Rosa, Vigésima Segunda Câmara de Direito Privado, 
DJ 14.06.2019; TJSP, Apelação Cível nº 1040252-34.2014.8.26.0100, Relator: Achile Alesina, Décima 
Quarta Câmara de Direito Privado, DJ 21.03.2019; TJPR, Apelação Cível 0001799-30.2017.8.16.0077, 
Relator: Des. Irajá Romeo Hilgenberg Prestes Mattar, Sexta Câmara Cível, DJ 01.10.2020. 
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[...] A boa-fé objetiva induz deveres acessórios de conduta, impondo às partes comportamen-
tos obrigatórios implicitamente contidos em todos os contratos, a serem observados para que 
se concretizem as justas expectativas oriundas da própria celebração e execução da avença, 
mantendo-se o equilíbrio da relação. Uma das funções exercidas pela boa-fé objetiva consiste 
na limitação ao exercício de direitos subjetivos, daí derivando o instituto da supressio, que 
visa a tutelar a estabilidade do comportamento. Essa figura viabiliza o reconhecimento da 
perda do direito subjetivo em razão da inatividade do seu titular por um período suficiente 
para criar na outra parte a sensação plausível de ter havido renúncia àquela prerrogativa. 
 
4.3. Na espécie, ao longo de toda a relação negocial em que se implementaram as reduções 
das comissões de forma unilateral pela recorrida (representada), em nenhum momento houve 
insurgência por parte da recorrente (representante), que somente propugnou pelas diferenças 
das comissões após a rescisão unilateral do contrato pela recorrida. Ou seja, apesar das dimi-
nuições das comissões, a recorrente permaneceu no exercício da representação comercial por 
quase 22 (vinte e dois) anos, despertando na recorrida a justa expectativa de que não haveria 
exigência posterior. Diante desse panorama, o princípio da boa-fé objetiva torna inviável a 
pretensão da recorrente de exigir retroativamente valores a título de diferenças, que sempre 
foram dispensadas [...]248. 

 
COBRANÇA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. Disposição contratual 
que estabelece a apuração das comissões decorrentes das vendas efetuadas, sobre o valor 
líquido das mercadorias. Validade dos termos pactuados entre as partes, diante da ausência 
de vício de consentimento. Vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum 
proprium) e aplicação do instituto da supressio, decorrentes do princípio da boa-fé objetiva. 
Representante que deixou de impugnar, durante a relação contratual, o pagamento da comis-
são realizado sobre o valor bruto das mercadorias, conforme estabelecido no contrato, presu-
mindo-se que concordou com os valores pagos. [...]249. 
 
Contrato de Representação Comercial. Raciocínio da "supressio" em relação à readequação 
dos percentuais de comissões após pactuação do termo aditivo de 2010. Reconhecimento. 
Percentual da comissão que já de antes e ao curso da relação sofrera redução. Logo, indife-
rente sua diminuição quando houve a integração dos tributos no cálculo do valor das merca-
dorias nas faturas. Consenso e consentimento da representante no curso do tempo sem pro-
testo ou denúncia do contrato. Boa-fé objetiva que consiste na limitação ao exercício de di-
reitos subjetivos, daí derivando o "instituto da supressio", que visa a tutelar a estabilidade do 
comportamento250.  

 
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – LEI Nº 4.886/65 – COMISSÕES – ART. 32, § 4º DA 
LEI DE REGÊNCIA – RELAÇÃO CONTRATUAL EXECUTADA DURANTE ANOS, 
SEM QUE A REPRESENTANTE COMERCIAL TENHA APRESENTADO QUALQUER 
OPOSIÇÃO AOS VALORES PAGOS A MENOR – CLÁUSULA CONTRATUAL PRE-
VENDO QUE AS COMISSÕES SERIAM PAGAS SEGUNDO OS VALORES LÍQUIDOS 
DAS MERCADORIAS – “SUPRESSIO” – REDUÇÃO DO CONTEÚDO OBRIGACIO-
NAL, DIANTE DA OMISSÃO DA CREDORA, POR LONGO PERÍODO DE TEMPO, 
QUE GEROU JUSTAS EXPECTATIVAS NA PARTE CONTRÁRIA – EXIGÊNCIA DE 
COMPORTAMENTO CONDIZENTE COM PADRÕES ÉTICOS DE CONFIANÇA E LE-
ALDADE – CONSAGRAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL - PRECE-
DENTES DO STJ E DESTA CORTE [...]251. 

 

 
248 STJ, Recurso Especial nº 1.838.752/SC, Relatora: Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, J. 19/10/2021. 
249 TJSP, Apelação Cível nº 0000583-53.2020.8.26.0464, Relator: Afonso Bráz, Décima Sétima Câmara de 
Direito Privado, DJ 20/01/2022. 
250 TJSP, Apelação Cível nº 0026477-36.2012.8.26.0068, Relator: Hélio Nogueira, Vigésima Terceira Câ-
mara de Direito Privado, DJ 02/12/2021. 
251 TJPR, Apelação Cível nº 0013922-02.2010.8.16.0014, Relator: Des. Renato Lopes de Paiva, Sexta Câ-
mara Cível, J. 05/10/2020. 
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Na sequência, far-se-á uma análise mais específica do tratamento jurisprudencial 

dado tanto à Lei nº 4.886/65 em geral, quanto ao seu art. 32, § 7º.  
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5. A JURISPRUDÊNCIA DIANTE DA LEI Nº 4.886/65 E DO SEU ART. 32, § 7º 

 

 O trabalho que se apresentou até aqui procurou, dentre outras coisas, apresentar 

os elementos dogmáticos que fundamentam (i) a base normativa do contrato de represen-

tação comercial, (ii) a necessidade – e a viabilidade jurídica - de uma leitura da Lei nº 

4.886/65 de forma preponderantemente não cogente e (iii) a impropriedade da interpreta-

ção totalmente restritiva do art. 32, § 7º, da Lei nº 4.886/65. 

 No atual capítulo, buscar-se-á analisar as premissas acima destacadas à luz da 

jurisprudência das Cortes Superiores (Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de 

Justiça). O objetivo será perquirir se o que foi exposto até o momento encontra amparo 

ou rechace jurisprudencial. 

 

5.1 A posição das Cortes Superiores sobre a incidência da Lei nº 4.886/65 

 

 A acalorada discussão doutrinária sobre os efeitos dos arts. 710 a 721 do Código 

Civil em relação à Lei nº 4.886/65 ainda não foi enfrentada de maneira direta pela Cortes 

Superiores. Não obstante, não se pode dizer que o posicionamento jurisprudencial acerca 

do tema não pode ser extraído a partir de precedentes que, julgando controvérsias especí-

ficas, acabaram definindo pela manutenção da vigência total da Lei nº 4.886/65. 

 Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal foi instado a definir se a compe-

tência para processar e julgar as ações envolvendo representação comercial seria da Jus-

tiça do Trabalho ou da Justiça Comum. Após reconhecer a repercussão geral do tema, foi 

decidido, por maioria, pela competência da Justiça Comum.  

Um dos fundamentos da decisão foi a incidência da Lei nº 4.886/65 aos contratos 

de representação comercial: “na atividade de representação comercial autônoma inexiste 

entre as partes vínculo de emprego ou de relação de trabalho, mas relação comercial re-

gida por legislação especial, qual seja, Lei 4.886/65”252. A tese jurídica fixada no prece-

dente vinculante também faz menção expressa à referida Lei: “Preenchidos os requisitos 

 
252 Trecho do voto vencedor (STF, Recurso Extraordinário nº 606.003, Relator: Min. Marco Aurélio. Rela-
tor. para acórdão: Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJ 14.10.2020). 
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dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envol-

vendo relação jurídica entre representante e representada comerciais [...]”253. 

 No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que tam-

bém sinaliza com bastante clareza considerar a Lei nº 4.886/65 aplicável na íntegra aos 

contratos de representação comercial254. Tal sinalização advém, por exemplo, das deci-

sões da Corte Superior sobre o aviso prévio a ser concedido em caso de denúncia imoti-

vada do contrato.  

Sobre esse tema, há nítido conflito entre o art. 34 da Lei nº 4.886/65 (que prevê 

pré-aviso de 30 dias) e o art. 720 do Código Civil (que estabelece aviso prévio de 90 dias) 

e, assim, eventual entendimento sobre a revogação total ou derrogação parcial da lei es-

pecial imporia a aplicação da regra contida no Código Civil.  

Não por acaso, os autores que defendem a derrogação parcial afirmam que “no 

caso da agência de prazo indeterminado o pré-aviso deve ser de no mínimo noventa dias 

(o art. 34 da lei nº 4.886/65 foi modificado pelo art. 720 do novo Código Civil)”255. 

As decisões colegiadas do Superior Tribunal de Justiça, porém, quando analisam 

o tema, reconhecem a necessidade de observância do prazo disposto no art. 34 da Lei nº 

4.886/65: 

 

Nos termos do artigo 34 da Lei 4.886/65, a denúncia injustificada, por qualquer das partes, 
do contrato de representação ajustado por tempo indeterminado e que haja vigorado por mais 
de seis meses, obriga o denunciante (salvo outra garantia convencionada) à concessão de 
aviso prévio de trinta dias ou ao pagamento de importância igual a um terço das comissões 
auferidas pelo representante, nos três meses anteriores.256. 
 
 

 
253 STF, Recurso Extraordinário nº 606.003, Relator: Min. Marco Aurélio. Relator para acórdão: Min. Ro-
berto Barroso, Tribunal Pleno, DJ 14.10.2020. 
254  Faz-se uma ressalva para destacar que, com base em acórdão da Terceira Turma proferido em 2018, o 
Superior Tribunal de Justiça passou a condicionar a incidência da legislação ao prévio registro do represen-
tante comercial no respectivo conselho regional: “Se a Lei 4.886/65 coloca como necessário o registro, há 
de se concluir que referido diploma tem sua aplicação restrita àqueles que detêm o registro no respectivo 
órgão competente, requisito que não fora observado pela recorrida” (STJ, Recurso Especial nº 
1.678.551/DF, Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJ 27.11.2018). O precedente 
embasou decisão mais recente da Quarta Turma: STJ, Agravo Interno no Recurso Especial nº 
1.874.278/MG, Relator: Min. Raul Araújo, DJ 01.10.2020. 
255 THEODORO JÚNIOR, Humberto; MELLO, Adriana Mandim Theodoro de. Contratos de Colaboração 
Empresarial. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 272. 
256 STJ, Recurso Especial nº 1341605/PR, Relator: Min Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJ 
06.11.2017. No mesmo sentido: STJ, Recurso Especial nº 577.864/MG, Relator: Min. Antônio de Pádua 
Ribeiro, Terceira Turma, DJ 01.02.2005. 
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Nas hipóteses em que a rescisão do contrato de representação se dá por culpa do representado, 
sem que, por outro lado, se configure qualquer das hipóteses do art. 35 da Lei 4.886/65, é 
devido o aviso prévio do art. 34 da Lei 4.886/65, bem como a indenização do art. 27, "j", do 
mesmo diploma legal257. 

 

 Sendo assim, verifica-se que, a despeito da inexistência de precedente especí-

fico sobre o tema, tanto Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça 

reconhecem a higidez da Lei nº 4.886/65, discordando de entendimentos sobre uma su-

posta revogação total da norma. Ademais, ao basear decisões em artigo da Lei nº 4.886/65 

que possui previsão antagônica no Código Civil (art. 720), o Superior Tribunal de Justiça 

permite que se afirme que tampouco a tese da derrogação parcial encontra amparo naquela 

Corte. 

 

5.2 Da premissa sobre o caráter social à sinalização acerca da necessidade de uma 

releitura da Lei nº 4.886/65 

 

 Definida a incidência integral da Lei nº 4.886/65, cabe agora avaliar os critérios 

interpretativos da norma. E, sobre esse tema, a primeira decisão mais impactante da qual 

se tem notícia é a proferida pelo Supremo Tribunal Federal em 1.975. Tal precedente258 

aponta como “inegável” o “caráter social” da Lei. Tais premissas foram ratificadas alguns 

anos depois quando, também sob a relatoria do Ministro Cordeiro Guerra, o Supremo 

Tribunal Federal - ao decidir questão relacionada à presunção de exclusividade do repre-

sentante -, assentou que a Lei nº 4.886/65 teve como objetivo “proteger a parte mais fraca 

na elaboração do contrato, que é o representante comercial”259.  

 A despeito do longo tempo havido desde que as decisões foram proferidas, os 

precedentes seguem sendo referidos tanto doutrinariamente260 quanto em algumas deci-

sões de tribunais estaduais261. Trata-se, portanto, de precedentes que ainda exercem 

 
257 STJ, Recurso Especial nº 656.554/PR, Relator: Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJ 13.03.2014. 
258 STF, Recurso Extraordinário nº 81.128, Relator: Min. Cordeiro Guerra, Segunda Turma, DJ 19.09.1975. 
259 STF, Recurso Extraordinário nº 92.631, Relator: Min. Cordeiro Guerra, Segunda Turma, DJ 03.10.1980. 
260 REQUIÃO, Rubens. Do Representante Comercial. 5ª ed, Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 226. 
261 TJSP, Apelação Cível nº 1016676-55.2018.8.26.0008; Décima Quarta Câmara de Direito Privado, Re-
lator: Des. Achile Alesina, DJ 18.09.2019; TJRS, Apelação Cível nº 70070539606, Décima Quinta Câmara 
Cível, Relator: Des. Otávio Augusto de Freitas Barcellos, DJ 16.11.2016; TJSP; Apelação Cível nº 
0139130-50.2010.8.26.0100, Relator: Des. Melo Colombi; Décima Quarta Câmara de Direito Privado, DJ 
21/03/2012. 
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alguma influência nas vozes que bradam por uma leitura absolutamente restritiva da Lei 

nº 4.886/65. 

 Após tais decisões, o Supremo Tribunal Federal, por força da alteração de com-

petência ocorrida com a Constituição Federal de 1.988, não teve mais condições de se 

debruçar sobre a questão. A discussão sobre os critérios interpretativos da Lei nº 4.886/65 

passou a ser feita, então, pelo Superior Tribunal de Justiça. 

 No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a questão acerca do critério inter-

pretativo mais adequado da Lei nº 4.886/65 foi intensamente debatida no bojo das discus-

sões sobre a natureza cogente ou dispositiva do art. 39 da Lei nº 4.886/65262. O preceito 

estabelece a competência do foro do domicílio do representante comercial para as deman-

das envolvendo tal espécie contratual. Assim, o embate que daí se gerou foi se a cláusula 

de eleição de foro poderia ou não se sobrepor ao comando legal. Em outras palavras: 

poderiam as partes dispor, contratualmente, sobre uma aparente prerrogativa legal confe-

rida ao representante comercial? 

 Uma das primeiras decisões sobre o tema foi da Quarta Turma, em 06.02.1995, 

que afirmou o caráter cogente do art. 39263. Na sequência, em 13.04.1998, a Segunda 

Seção, por maioria (vencidos os Ministros Nilson Naves e Ruy Rosado de Aguiar), deci-

diu pela validade da cláusula de eleição de foro264.  

Não obstante o estabelecido na Segunda Seção, meses depois houve nova diver-

gência entre as turmas: (i) a Quarta Turma, por unanimidade, decidiu por afastar a preva-

lência do foro eleito invocando a premissa de que “há disposição expressa de lei a deter-

minar o foro do domicílio do representante como sendo o lugar apropriado para a solução 

do litígio estabelecido entre as partes”265 e (ii) a Terceira Turma, por apertada maioria, 

 
262 A referência à análise do critério interpretativo de toda a Lei nº 4.886/65 para a discussão acerca do art. 
39 foi feita por Rubens Edmundo Requião. O autor, aliás, invoca o precedente originário do STF para 
embasar a crítica aos entendimentos sobre a flexibilidade da regra contida no art. 39: “Têm surgido enten-
dimentos judiciais que dão conta da possibilidade do deslocamento do foro para exame da questão judicial 
para o domicílio do proponente. É resultado de interpretação cerebrina, que contraria o princípio protetivo 
da Lei nº 4.886, de dezembro de 1965, princípio proclamado pelo Supremo Tribunal Federal [...]” (RE-
QUIÃO, Rubens. Do Representante Comercial. 5ª ed, Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 277) 
263 STJ, Recurso Especial nº 47.074/MG, Relator: Min. Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, DJ 
06.02.1995. 
264 “[...] trata-se ali de competência territorial, relativa, portanto, de maneira que passível de modificação 
pela vontade das partes” (STJ, Conflito de Competência nº 19.849-PR, Relator: Min. Costa Leite, Segunda 
Seção, DJ 13.04.1998). 
265 STJ, Recurso Especial nº 149.759/SP, Relator: Min. Salvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, DJ 
21.09.1998. 
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prestigiou a decisão anterior da Segunda Seção e assentou a validade da cláusula de elei-

ção de foro266.  

No precedente da Terceira Turma, o Ministro Waldemar Zveiter, que proferiu o 

voto vencido, fundamentou o entendimento na premissa de que se estaria diante de 

“norma de Ordem Pública, de caráter especial, não submetida a ditames das normas de 

caráter geral, nem mesmo possibilitando às partes a livre eleição do foro que entender 

competente, dado a indisponibilidade da regra”267. Já o voto de desempate, do Ministro 

Eduardo Ribeiro, foi no seguinte sentido: “Não deixo de aplicar o dispositivo, apenas 

estabeleço a distinção: trata-se de competência relativa. Pode-se afastar a incidência do 

Código de Processo Civil por convenção entre as partes” 268. 

Em continuidade a tal evidente indefinição do Superior Tribunal de Justiça sobre 

a questão, e após a decisão da Terceira Turma rejeitando a prevalência do foro de elei-

ção269, sobreveio acórdão da Quarta Turma que assim decidiu: “Cuidando-se de contrato 

de representação comercial e constatada a hipossuficiência do representante, deve preva-

lecer a competência estabelecida na Lei nº 4.886/65, em detrimento do foro eleito, a fim 

de garantir a mínima defesa ao representante”270. 

O entendimento acima transcrito merece ser destacado porque acaba abalando um 

pressuposto até então praticamente intocável na interpretação da Lei nº 4.886/65: a com-

preensão de que haveria uma absoluta vulnerabilidade271 do representante comercial. A 

despeito de ter determinado a aplicação do art. 39, o acórdão analisou a questão de ma-

neira casuística, tendo o voto trazido elementos para fundamentar que a hipossuficiência 

existia naquela relação in concreto: “no presente caso cuida-se de contrato de adesão 

 
266 STJ, Recurso Especial nº 1.101.04/SP, Relator: Min. Waldemar Zveiter, Relator para acórdão: Min. 
Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, DJ 26.04.1999. 
267 STJ, Recurso Especial nº 1.101.04/SP, Relator: Min. Waldemar Zveiter, Relator para acórdão: Min. 
Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, DJ 26.04.1999. 
268 STJ, Recurso Especial nº 1.101.04/SP, Relator: Min. Waldemar Zveiter, Relator para acórdão: Min. 
Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, DJ 26.04.1999. 
269 STJ, Recurso Especial nº 140.648/MG, Relator: Min. Antônio de Pádua Ribeiro, Terceira Turma, DJ 
30.04.2001.  
270 STJ, Recurso Especial nº 533.230/RS, Relator: Min. Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, DJ 03.11.2003, 
sem grifo no original. 
271 Sobre a relação entre vulnerabilidade e hipossuficiência, destaca-se que esta representa uma “espécie de 
vulnerabilidade processual” (MARQUES, Claudia Lima. A Lei 8.078/90 e os Direitos Básicos do Consu-
midor. In Manual de Direito do Consumidor. BENJAMIN, Antônio Herman V.; MARQUES, Claudia 
Lima; e BESSA, Leonardo Roscoe. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 61). 
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firmado entre grande produtora e comerciante individual, com evidente hipossuficiência 

deste” 272. 

Na sequência, em outro precedente, a análise casuística da hipossuficiência do 

representante comercial novamente foi decisiva para, naquele caso, prestigiar o foro de 

eleição. Ao proferido o voto vencedor do acórdão ora mencionado, o Ministro Cesar As-

for Rocha afastou a presunção - até mesmo relativa - de hipossuficiência, dispondo que a 

regra do art. 39 só não admite relativização “quando houver hipossuficiência de uma das 

partes, o que não ocorre na hipótese em exame, na qual contendem duas empresas de 

porte razoável”273.  

 Após esta decisão, a Terceira e a Quarta Turma e até mesma a Segunda Seção 

restabeleceram o entendimento sobre o caráter absoluto do art. 39 da Lei nº 4.886/65: “A 

natureza da competência fixada no art. 39 da Lei nº 4.886, de 1965, na redação dada pela 

Lei nº 8.420, de 1992, é absoluta”274. 

 Para (novamente) tentar pacificar a questão, em abril de 2008 a Segunda Seção 

debruçou-se mais uma vez sobre a matéria, gerando uma decisão emblemática não apenas 

por ter sido proferida à unanimidade (o que se mostrava difícil de acontecer até ali com 

relação a esse tema), mas também porque, desde então, é essa decisão que dita o entendi-

mento do Superior Tribunal de Justiça até a presente data. Pode-se dizer, então, que tal 

decisão veio estabelecer uma posição definitiva do Órgão após anos de entendimentos 

divergentes. 

 
272 STJ, Recurso Especial nº 533.230/RS, Relator: Min. Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, DJ 03.11.2003, 
sem grifo no original. 
273 STJ, Recurso Especial nº 579.324/SC, Relator: Min. Jorge Scartezzini, Relator para acórdão: Min. Cesar 
Asfor Rocha, Quarta Turma, DJ 07.08.2006. Destaca-se, ainda, que o Ministro Aldir Passarinho Junior, 
quando acompanhou a divergência inaugurada pelo Ministro Cesar Asfor Rocha, fez o comparativo espe-
cífico entre as peculiaridades fáticas do caso que ali se julgava e da decisão proferida no Recurso Especial 
nº 533.230/RS: “Nesse precedente do Sr. Ministro Cesar Asfor Rocha, Recurso Especial n. 533.230-RS, 
percebe-se que uma das partes era o representante, pessoa física, e a outra a indústria Polar Tintas. Nesse 
caso há hipossuficiência de uma das partes. No caso dos autos, isso não acontece, muito embora uma das 
partes seja a Empresa de Navegação Aliança, de grande porte, e a outra a Agência Marítima, também de 
porte considerável. Nessas circunstâncias, a orientação que vem se firmando é de não se reconhecer a hi-
possuficiência tão-somente porque uma das partes é maior do que a outra, mas não o suficiente para preju-
dicar a sua defesa”. 
274 STJ, Conflito de Competência nº 40.585/ES, Relator: Min. Ari Pargendler, Segunda Seção, DJ 
01.02.2006. Outros julgados proferidos no período: STJ, Agravo Regimental nos Embargos de Declaração 
nos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 447.643/MG, Relator: Min. Castro Filho, Ter-
ceira Turma, DJ 14.11.2005; STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial nº 532.545/RS, Relator: Min. 
Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, DJ 18.12.2006; STJ, Agravo Regimental no Agravo de Ins-
trumento nº 650.027/MT, Relator: Min. Massami Uyeda, Quarta Turma, DJ 03.12.2007; STJ, Agravo Re-
gimental no Agravo de Instrumento nº 959.719/RS, Relator: Min. Humberto Gomes de Barros, Terceira 
Turma, DJ 03.03.2008. 
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 O precedente paradigmático, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi275, fez 

referência expressa à mudança contextual entre o período de elaboração da Lei nº 

4.886/65 e a realidade que se vivenciava ao tempo daquele julgamento276. O trecho da 

ementa do acórdão abaixo transcrito bem demonstra para uma sinalização expressa sobre 

a necessidade de uma leitura normativa menos restritiva: 

 

- Embora a Lei nº 4.886/65 tenha sido editada tendo em vista a realidade vivenciada 
pela grande maioria dos representantes comerciais, não se pode ignorar a existência de 
exceções. Em tais circunstâncias, ainda que a relação entre as partes continue a ser regulada 
pela Lei nº 4.886/65, esta deve ser interpretada e aplicada como temperança e mitigação, sob 
pena da norma se transformar em instrumento de beneficiamento indevido do representante 
em detrimento do representado277. 

 

 Assim, após grandes debates acerca do caráter absoluto ou relativo do art. 39 da 

Lei nº 4.886/65, foi a luz colocada sobre a realidade quanto à incoerência de uma leitura 

absolutamente restritiva da Lei nº 4.886/65 que acabou pacificando o tema perante o Su-

perior Tribunal de Justiça. Segundo o que restou decidido naquela ocasião: “a competên-

cia prevista no art. 39 da Lei nº 4.886/65 é relativa, podendo ser livremente alterada pelas 

partes, mesmo via contrato de adesão, desde que não haja hipossuficiência entre elas e 

 
275 Quando a Segunda Seção julgou o CC 40.585/ES, a Ministra Nancy Andrighi já havia proferido voto 
divergente (vencido) reconhecendo ser imprescindível a análise do contrato para aferir sobre a validade ou 
não da cláusula de eleição de foro: “para se aferir se há ou não necessidade de se promover tal relativização, 
é imprescindível descer à análise da hipótese concreta. Não é sempre que a cláusula de eleição de foro é 
inválida em contratos de representação comercial”. 
276 Ao discutir sobre a possibilidade de excluir o IPI da base da cálculo da comissão devida ao representante 
(o art. 32, § 4º, da Lei nº 4.886/65 estabelece que a base de cálculo deve ser “valor total das mercadorias”), 
o Ministro Luis Felipe Salomão, ao proferir voto vencido, também sinalizou uma espécie de “mal estar” 
com a aplicação da Lei com base em critérios absolutamente protetivos: “não obstante o caráter protetivo 
da norma em comento, não se pode olvidar a necessidade de se evitar que, em nome dessa proteção, venha 
a ocorrer o enriquecimento sem causa do representante, ao receber comissão sobre tributo a ser recolhido 
pelo representado” (STJ, Recurso Especial nº 756.115/MG, Relator: Min. Luis Felipe Salomão, Relator 
para acórdão: Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJ 13.02.2012). 
277 STJ, Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 579.324/SC, Relatora: Min. Nancy Andrighi, 
Segunda Seção, DJ 02.04.2008. Ao longo do voto, a Ministra Nancy Andrighi foi ainda mais explícita: 
“Com efeito, entre os milhares de pequenos representantes comerciais autônomos, há aqueles bem sucedi-
dos, que se organizam na forma de pessoas jurídicas de médio e, por vezes até, de grande porte e que, por 
isso, têm plenas condições de negociar em pé de igualdade com seus representados. Em tais circunstâncias, 
ainda que a relação entre as partes continue a ser regulada pela Lei nº 4.886/65, esta deve ser interpretada 
e aplicada como temperança e mitigação, sob pena da norma se transformar em instrumento de beneficia-
mento indevido do representante em detrimento do representado”. 
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que a mudança de foro não obstaculize o acesso à justiça do representante comercial” 278. 

Atualmente, é esse o entendimento sedimentado perante a Corte Superior279. 

 Portanto, vê-se que, ao decidir sobre questão relacionada à cláusula de eleição 

de foro, o Superior Tribunal de Justiça apresentou uma variação de entendimentos base-

ados (i) no absoluto caráter público da lei e, por conseguinte, da invalidade da cláusula 

em razão da cogência do art. 39 ou (ii) na possibilidade de flexibilização da norma, seja 

pela influência do Código de Processo Civil (que prevê ser relativa a competência terri-

torial), seja pelo reconhecimento de que, em uma análise in concreto, não se afigura ade-

quada a presunção de hipossuficiência do representante comercial. E, ao menos desde a 

decisão da Segunda Seção de abril de 2008280, a flexibilização do art. 39 é que tem sido 

admitida. 

Sendo assim, e esse destaque é bastante relevante, a posição atualmente consoli-

dada no Superior Tribunal de Justiça afasta a presunção até mesmo relativa de hipossufi-

ciência. A presunção é de validade da convenção, de modo que a hipossuficiência deve 

ser invocada e demonstrada, porquanto não se presume. 

 

5.3 O tratamento conferido às alterações contratuais que reduzem o resultado dos 

representantes comerciais  

 

 Analisando especificamente a abrangência dada pela jurisprudência ao art. 32, 

§ 7º, da Lei nº 4.886/65, verifica-se que não há uniformidade de entendimento entre os 

Tribunais Estaduais. Há decisões que reconhecem a validade das alterações firmadas bi-

lateralmente281, mas também há posicionamentos apontando que, no caso da redução do 

 
278 STJ, Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 579.324/SC, Relator: Min. Nancy Andrighi, 
Segunda Seção, DJ 02.04.2008. 
279 STJ, Recurso Especial nº 1.628.160/SC, Relator: Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJ 07.11.2016. 
Em sentido idêntico: STJ, Agravo Interno no Recurso Especial nº 1742359/CE, Relator: Min. Marco Buzzi, 
Quarta Turma, DJ 31.10.2018; STJ, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 751.181/ES, 
Relator: Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJ 01.03.2018; STJ, Agravo Regimental no Agravo 
em Recurso Especial nº 683773/SP, Relator: Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJ 
10.09.2015. 
280 STJ, Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 579.324/SC, Relatora: Min. Nancy Andrighi, 
Segunda Seção, DJ 02.04.2008. 
281 TJSC, Apelação Cível nº 0008670-73.2008.8.24.0011, Relator: Des. Rogério Mariano do Nascimento, 
Primeira Câmara de Direito Comercial, J. 08-08-2019. 
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resultado do representante comercial, “em sendo algo vedado pela lei, é irrelevante tenha 

havido consentimento de ambas as partes”282. 

 Diante desse cenário, o trabalho analisará o tema exclusivamente com base na 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual ainda não possui uma posição direta 

e específica sobre o tema, não obstante a divergência entre os tribunais estaduais. Há, sim, 

por outro lado, alguns acórdãos que permitem sinalizar o entendimento da Corte Superior 

sobre a questão. 

 Em novembro de 2013, a Quarta Turma foi instada a decidir sobre qual a co-

missão seria devida ao representante comercial por uma venda feita em 1994 (quando o 

contrato previsão comissão de 3%) mas paga, pelo cliente, em 2001 (quando a comissão 

contratada era de 0,5%). Ao decidir pela comissão de 3%, o Ministro Raul Araújo invocou 

dois fundamentos distintos: (i) a diferença entre o direito à comissão e a sua exigibili-

dade283 e (ii) “o novo contrato, que reduz a retribuição da representada, somente incide 

para negociações iniciadas e concluídas após maio de 2001, pois, do contrário, haveria 

violação à regra do § 7º do art. 32 da lei 4.886/65” 284. 

 O Ministro Luis Felipe Salomão, em voto-vista, acompanhou a conclusão, mas 

o fez discorrendo única e exclusivamente acerca do primeiro fundamento: “o direito à 

percepção do valor correspondente à comissão de representante comercial surge no ins-

tante da celebração do contrato de compra e venda [...], porém sua exigibilidade passa a 

existir, tão somente, no momento do pagamento final das parcelas”. 

 Talvez pelas nuances particulares do caso, esse precedente não é referenciado 

pela doutrina. Todavia, certamente um entendimento sobre a absoluta invalidade das al-

terações bilaterais redutoras de resultados dos representantes seria incompatível com o 

segundo fundamento do voto do Ministro Raul Araújo. Por outro lado, conquanto não se 

possa desprezá-lo285, não se pode invocar o julgado como evidência incontestável de uma 

 
282 TJSP, Apelação Cível nº 0006432-13.2009.8.26.0360, Relator: Des. Silveiro Paulilo, Vigésima Primeira 
Câmara de Direito Privado, J 22.11.2016. 
283 “A solução da questão remete aos já referidos aspectos distintos do contrato de representação comercial, 
em que: o valor da retribuição ou comissão e a época de pagamento desta devem atender ao previsto no 
contrato vigente à época em que concluída a negociação, ou seja, ao contrato de outubro de 1994 e suas 
alterações, que previa comissão de 3%; e o momento de aquisição do direito à percepção da retribuição 
ocorre após quitada cada prestação do preço total ajustado” (STJ, Recurso Especial nº 1.126.832/RN, Re-
lator: Min. Raul Araújo, Quarta Turma, J 07.11.2013). 
284 STJ, Recurso Especial nº 1.126.832/RN, Relator: Min. Raul Araújo, Quarta Turma, J 07.11.2013. 
285 Tanto é assim que o voto-vista do Ministro Luis Felipe Salomão preocupou-se em enfrentar não apenas 
a conclusão do voto do Relator, mas principalmente a fundamentação (“embora concordando com a 
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posição clara e expressa do Superior Tribunal de Justiça sobre o art. 32, § 7º, especial-

mente porque o tema foi tratado de forma apenas secundária em uma discussão que não 

o afetava diretamente. 

 A posição do Superior Tribunal de Justiça mais paradigmática – e que tem sido, 

em grande medida, acompanhada pelos Tribunais Estaduais – começou a ser desenhada 

também em 2013, quando do julgamento do Recurso Especial nº 1.162.985/RS pela Ter-

ceira Turma.  

O caso envolvia, dentre outras coisas, um contrato de representação comercial 

com previsão de comissão de 4%, mas a representada pagou apenas 2,5%. Ao julgar o 

feito, a Ministra Nancy Andrighi mencionou o caráter protetivo da Lei nº 4.886/65 para 

ressalvar que o art. 32, § 7º, tem como finalidade previsões estabelecidas “em prejuízo do 

representante, que é a parte mais fraca da relação, pois economicamente dependente da-

quele” 286 e, por isso,  “são proibidas as alterações contratuais que impliquem, por exem-

plo, a redução da taxa de comissão, a alteração da sua base de cálculo, da forma de paga-

mento, o aumento das condições de exigibilidade da comissão, etc” 287.  

No entanto, entendeu que, no caso, não teria havido redução da comissão do re-

presentante, eis que “desde o início da relação contratual, a comissão foi paga no patamar 

de 2,5%, o que leva à conclusão de que a cláusula que previu o pagamento da comissão 

de 4%, na realidade, nunca chegou a viger”. A conclusão final do julgado foi pela inci-

dência da supressio, conforme se vê abaixo:  

 

Para o deslinde da presente controvérsia interessa apenas a supressio, que indica a possibili-
dade de se considerar suprimida determinada obrigação contratual na hipótese em que o não 
exercício do direito correspondente, pelo credor, gerar ao devedor a legítima expectativa de 
que esse não exercício se prorrogará no tempo. 
Em outras palavras, haverá redução do conteúdo obrigacional pela inércia qualificada de uma 
das partes, ao longo da execução do contrato, em exercer direito ou faculdade, criando para 
a outra a sensação válida e plausível – a ser apurada casuisticamente – de ter havido a renún-
cia àquela prerrogativa. 
Na hipótese específica dos autos, a recorrente desde o início da relação contratual – é impor-
tante que se frise essa particularidade, haja vista o disposto no art. 32, §7º, da Lei 4.886/65, 
que veda a alteração contratual prejudicial ao representante comercial – abriu mão do rece-
bimento da comissão no percentual de 4% sobre o valor das vendas, despertando na recorrida, 
ao longo de toda a relação negocial, a justa expectativa de que o valor acordado era de fato 
os 2,5% que sempre foram pagos; e de que a diferença não seria exigida posteriormente. 

 
conclusão esboçada pelo eminente relator, discordo quanto a fundamentação”). No entanto, nada foi dito 
sobre a interpretação dada pelo Relator ao art. 32, § 7º. 
286 STJ, Recurso Especial nº 1.162.985/RS, Relatora: Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, J 18.06.2013. 
287 STJ, Recurso Especial nº 1.162.985/RS, Relatora: Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, J 18.06.2013. 
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Diante desse panorama, o princípio da boa-fé objetiva torna inviável a pretensão da recor-
rente, de exigir retroativamente valores a título da diferença, que sempre foram dispensados, 
frustrando uma expectativa legítima, construída e mantida ao longo de toda a relação contra-
tual pela recorrida288. 

 

Poucos meses depois, no Recurso Especial nº 1.323.404/GO, a mesma Terceira 

Turma enfrentou alegação de nulidade de alteração contratual que retirou exclusividade, 

reduziu área de atuação e percentual de comissão. O voto novamente ressaltou a proibição 

de “alterações contratuais que impliquem, por exemplo, a redução da taxa de comissão” 

289. Todavia, destacou que a proibição legal teve como objetivo proteger o representante 

das pressões impostas pelo representado para que as alterações contratuais fossem aceitas, 

mas, naquele caso, “a partir da análise da prova produzida nos autos, essa pressão não 

ficou configurada” 290.  

O voto também concluiu pela incidência da supressio, tendo em vista que “a ma-

nutenção do contrato, mesmo com a supressão da exclusividade e redução da área de 

atuação, interessava e era lucrativa à representante, que só veio a alegar a nulidade das 

cláusulas após a denúncia do contrato [...] que vigeu por aproximadamente 14 anos” 291. 

Em 2020, os precedentes acerca da incidência da supressio foram invocados em 

nova demanda discutindo a validade da redução contratual de percentual de comissão292. 

O acórdão submetido ao Superior Tribunal de Justiça apontou que a falta de insurgência, 

ao tempo das alegadas reduções, forçava a conclusão no sentido de que os representantes 

“concordaram, no mínimo tacitamente, com a postura da representada”293. A Terceira 

Turma, ao analisar a questão, citou os dois precedentes anteriormente descritos (Recurso 

Especial 1.323.404/GO e Recurso Especial nº 1.162.985/RS) e ratificou o acórdão:  

 

Da mesma forma, a decisão impugnada asseverou que, em relação a cobrança de parcelas 
que, segundo a moldura fática assentada nos autos, foram tacitamente dispensadas no período 

 
288 STJ, Recurso Especial nº 1.162.985/RS, Relatora: Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, J 18.06.2013. 
289 STJ, Recurso Especial nº 1.323.404/GO, Relatora: Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, J 27.08.2013. 
290 STJ, Recurso Especial nº 1.323.404/GO, Relatora: Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, J 27.08.2013. 
291 STJ, Recurso Especial nº 1.323.404/GO, Relatora: Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, J 27.08.2013. 
292 Segundo o relatório da sentença do caso, a alegação era de que “o pactuado a título de comissões era 6% 
sobre o valor das mercadorias da empresa requerida mas, a partir do ano 2000, mediante coação de cance-
lamento da representação, a empresa requerida reduziu unilateralmente o percentual de comissões pagas 
aos autores, de forma aleatória, o que teria trazido prejuízos incalculáveis aos autores” (TJRS, Ação de 
Cobrança nº 010/1.08.0014102-7, Dra. Luciana Fedrizzi Rizzon, Sexta Vara Cível de Caxias do Sul, J 
11.02.2014). 
293 TJRS, Apelação Cível nº 70066614504, Relator: Des. Vicente Barroco de Vasconcelos, 15ª Câmara 
Cível, J. 04.05.2016. 
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de exercício da representação comercial, o acórdão recorrido não destoa do entendimento 
consagrado por este STJ, uma vez que o princípio da boa-fé objetiva torna inviável a preten-
são da recorrente, de exigir retroativamente valores a título da diferença, que sempre foram 
dispensados, frustrando uma expectativa legítima, construída e mantida ao longo de toda a 
relação contratual pela recorrida (REsp nº 1 .323.404/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 
Terceira Turma, DJe 5/9/2013) 294. 

 

E mais recentemente, em julgamento ocorrido em 19.10.2021, a Terceira Turma 

ratificou decisões de instâncias inferiores que “concluíram pela validade das reduções das 

comissões operadas unilateralmente pela recorrida (representada) no curso da relação de 

representação comercial entabulada entre as partes, ao fundamento de que a recorrente 

(representante) anuiu tacitamente com as modificações”295. Mesmo reconhecendo que a 

comissão paga sempre foi inferior à contratada, o acórdão também aplicou a supressio 

para rejeitar o pleito de cobrança deduzido pelo representante comercial: 

 

O cenário delineado revela que, durante a maior parte da vigência do contrato, o valor pago 
pela recorrida à recorrente foi inferior à comissão ajustada. Por mais de 12 (doze) anos a 
comissão foi de 5% do valor das vendas e no período remanescente (quase nove anos), foi de 
4% e 3%. Isto é, dos praticamente 22 (vinte e dois) anos em que perdurou a relação contratual 
de representação comercial, em quase 21 (vinte e um) anos a comissão paga pela recorrida 
(representada) à recorrente (representante) foi inferior àquela estabelecida no contrato. [...]  
No particular, ao longo de toda a relação negocial em que se implementaram as reduções, em 
nenhum momento houve insurgência por parte da recorrente (representante), que somente 
propugnou pelas diferenças das comissões após a rescisão unilateral do contrato pela recor-
rida (representada). Ou seja, apesar das diminuições das comissões, a recorrente permaneceu 
no exercício da representação comercial por quase 22 (vinte e dois) anos, despertando na 
recorrida a justa expectativa de que não haveria exigência posterior. 
Diante desse panorama, o princípio da boa-fé objetiva torna inviável a pretensão da recor-
rente de exigir retroativamente valores a título de diferenças, que sempre foram dispensadas, 
frustrando uma expectativa legítima construída e mantida ao longo de toda a relação contra-
tual pela recorrida296. 

 

Diante do que se expôs, conquanto existam ressalvas iniciais sobre o caráter pro-

tetivo da Lei nº 4.886/65, o Superior Tribunal de Justiça não confere ao art. 32, § 7º, uma 

interpretação que se possa dizer restritiva, porquanto aplica tanto às cláusulas formal-

mente redutoras de resultados, quanto a condutas práticas que geram o mesmo efeito, uma 

consequência jurídica incompatível com uma ideia de absoluta ilegalidade desta espécie 

de alteração contratual.  

 
294 STJ, Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial nº 1.115.144/RS, Relator: Min. Moura Ribeiro, 
Terceira Turma, J 04.05.2020. 
295 STJ, Recurso Especial nº 1.383.752/SC, Relatora: Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, J. 19.10.2021. 
296 STJ, Recurso Especial nº 1.383.752/SC, Relatora: Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, J. 19.10.2021. 
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5.4 Da aproximação entre a proposta de releitura normativa e a jurisprudência 

 

 Realizada uma comparação entre (i) os fundamentos e as propostas tanto para a 

releitura da Lei nº 4.886/65 quanto para a interpretação do art. 32, § 7º e (ii) a jurispru-

dência explicitada até aqui, é possível constatar a existência de relevante identidade me-

todológica e conclusiva em ambos os temas (aplicação da Lei nº 4.886/65 e do art. 32, § 

7º).  

 O cerne da proposta de releitura geral da norma foi a alteração contextual – que 

impede seja a lei interpretada com os mesmos critérios da época em que foi editada – e a 

incidência de outras normas (Código Civil e Lei nº 13.874/19) que, por serem de caráter 

geral, conferem base legal à defendida interpretação não cogente da Lei nº 4.886/65.  

 Em paralelo, quando da análise do tratamento que a jurisprudência vem confe-

rindo à cláusula de eleição de foro à luz do art. 39 da Lei nº 4.886/65, viu-se a consolida-

ção do entendimento reconhecendo o caráter supletivo (e não cogente) do preceito, inco-

gitável na hipótese de prevalência do “dogma” do irrestrito viés protetivo da norma.  

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, mais do que reconhecer o espaço con-

tratual para dispor de forma diferente sobre o tema, inverteu a presunção sobre a vulne-

rabilidade do representante, que deve ser demonstrada in concreto para que seja possível 

seguir a discussão sobre eventual afastamento da regra do contrato.  

Acresça-se a isso o fato de que, segundo o leading case da Segunda Seção297, nem 

mesmo a comprovação da vulnerabilidade é suficiente para, por si só, afastar a previsão 

contratual. Além da vulnerabilidade, é preciso demonstrar também a existência de obstá-

culo ao acesso à justiça298, a qual, aliás, segundo o Superior Tribunal de Justiça, não de-

corre da mera desigualdade econômica entre as partes299. 

 
297 STJ, Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 579.324/SC, Relatora: Min. Nancy Andrighi, 
Segunda Seção, DJ 02.04.2008. 
298 “a competência prevista no art. 39 da Lei nº 4.886/65 é relativa, podendo ser livremente alterada pelas 
partes, mesmo via contrato de adesão, desde que não haja hipossuficiência entre elas e que a mudança de 
foro não obstaculize o acesso à justiça do representante comercial” (STJ, Embargos de Divergência no 
Recurso Especial nº 579.324/SC, Relatora: Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJ 02.04.2008). 
299 STJ, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 201.904, Relatora: Min. Maria Isabel 
Gallotti, Quarta Turma, DJ 30.05.2014. 
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 Quanto à interpretação do art. 32, § 7º, a jurisprudência demonstrou um certo 

“mal-estar” em reconhecer que a incidência da regra de forma cogente é incoerente com 

a atual sistemática normativa e contratual. Como se, no plano teórico, fosse impossível 

não reconhecer uma espécie de “dogma” do alto protecionismo da Lei nº 4.886/65, os 

julgados paradigmáticos, ao se preocuparem em ressaltar esse “dogma”, acabam expondo 

uma contradição de argumentos que, ao final e na essência, reconhecem que o art. 32, § 

7º não é uma barreira absoluta à vontade das partes. 

 De todo modo, seja falando em anuência tácita, seja invocando a supressio, viu-

se que a jurisprudência aplica às alterações contratuais redutoras dos resultados uma con-

sequência jurídica que não seria compatível com a ideia de que o preceito em questão 

estabelece, de forma cogente, a absoluta irredutibilidade de resultados.  

 Mais do que isso, a jurisprudência reconheceu a possibilidade de uma análise in 

concreto de eventual abusividade na estipulação da cláusula contratual. Neste caso, lem-

bra-se que uma das decisões rejeitou a reclamação do representante acerca da invalidade 

da alteração com base, dentre outras coisas, na seguinte fundamentação: 

 

Nas palavras de Rubens Edmundo Requião, “a restrição foi introduzida para compensar o 
desequilíbrio entre o representado e o representante, este reconhecidamente mais fraco do 
ponto de vista jurídico e econômico, sem possibilidade de reagir à pressão do primeiro, exer-
cida vitoriosamente na totalidade dos casos” (Nova Regulamentação da Representação Co-
mercial Autônoma, 3ª ed., São Paulo: Saraiva, 2007).  
Todavia, na hipótese, de acordo o Tribunal de origem, a partir da análise da prova produ-
zida nos autos, essa pressão não ficou configurada 300. 

  

Diante do exposto, conquanto não tenha expressamente atestado a não cogência 

da Lei nº 4.886/65 e tampouco delimitado os contornos interpretativos do art. 32, § 7º, a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça demonstra um “desconforto” com a ideia 

de conferir à norma uma leitura irrestritamente protetiva.  

A apreensão quanto a alteração contextual ocorrida desde a edição da Lei e a im-

possibilidade de se firmar uma absoluta vulnerabilidade do representante – que foi o que 

impulsou as propostas de releitura externadas nos capítulos anteriores – pode ser vista 

nos precedentes analisadas. E, ao fim e ao cabo, o que tem de forma pragmática nos 

 
300 STJ, Recurso Especial nº 1.323.404/GO, Relatora: Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, J 27.08.2013, 
sem grifo no original. 
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precedentes é um deslinde convergente com as proposições interpretativas anteriormente 

esposadas. 
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6. CONCLUSÃO PROPOSITIVA 

 

 Feitas todas as considerações até aqui, buscar-se-á, nesta conclusão, (i) apontar 

a síntese dos argumentos teóricos que culminaram com as releituras propostas tanto à Lei 

nº 4.886/65 quanto ao seu art. 32, § 7º e (ii) sugerir, na sequência, ações para mitigar os 

riscos de decisão judicial que venha a negar a eficácia de alteração contratual redutora 

dos resultados do representante comercial. 

 

6.1 Síntese das bases teóricas justificadoras das releituras propostas 

 

 A primeira constatação feita neste estudo foi a de que a discussão sobre a norma 

aplicável aos contratos de representação comercial deslinda para o reconhecimento de 

que a Lei nº 4.886/65 não foi revogada (e tampouco derrogada) pelos artigos do Código 

Civil aplicáveis aos contratos de agência. Assim, a Lei nº 4.886/65 segue sendo aplicável 

na íntegra a todas as relações de representação comercial. 

Não obstante, desde que a Lei nº 4.886/65 foi editada, houve uma mudança con-

textual relevantíssima envolvendo tanto os meios de transporte e telecomunicação, quanto 

a própria forma de atuação do representante comercial. O “representante comercial-cai-

xeiro viajante”, que foi o ente visualizado quando da edição da Lei nº 4.886/65, já cedeu 

quase todo o espaço para o “representante comercial-empresário”. Dessa forma, os crité-

rios interpretativos da lei de regência do contrato não podem deixar de acompanhar esta 

mudança contextual. 

A cega repetição da leitura absolutamente protetiva da Lei nº 4.886/65 coloca o 

contrato de representação em uma injustificada “ilha” normativa, porquanto seria o único 

contrato de caráter empresarial no qual a liberdade de contratar dos empresários que o 

integram é colocada em posição secundária.  

É preciso, então, quanto às relações contratuais, levar a efeito uma leitura contem-

porânea da Lei nº 4.886/65, partindo-se do pressuposto aplicável, em regras, aos empre-

sários no sentido de que “o agente econômico, de forma prudente e sensata, avaliou os 

riscos da operação e, lançando mão de sua liberdade econômica, vinculou-se. O sistema 



97 
 

 

supõe que, naquele momento, o mercador entendeu que o contrato ser-lhe vantajoso; essa 

expectativa pode até restar frustrada - e aí reside o risco do negócio”301. 

Se, de um lado, a releitura da Lei nº 4.886/65 é impulsionada pela mudança con-

textual já destacada, de outro lado ela é viabilizada pela aplicação das regras gerais do 

Código Civil acerca das relações contratuais e pelos dispositivos contidos na Lei nº 

13.874/19. Assim, em especial a partir da (i) aplicação da “hermenêutica pro liberta-

tem”302 nas relações contratuais de natureza privada (art. 3º, V, da Lei nº 13.874/19)303; 

(ii) presunção da simetria e paridade (e não da vulnerabilidade) dos contratos empresariais 

(art. 421-A, caput, do Código Civil)  e (iii) do “princípio da intervenção mínima e a ex-

cepcionalidade da revisão contratual” (art. 421, parágrafo único, do Código Civil), foi 

proposta a interpretação da Lei nº 4.886/65 de forma a se entender pela cogência apenas 

dos arts. 27 e 43, reconhecendo-se, quanto aos demais, que a interpretação mais adequada 

é a que lhes atribui natureza não cogente (dispositiva ou supletiva). 

Nesse caso, o potencial risco de uma conduta exploratória contra o representante 

comercial – que, na verdade, foi a premissa sempre invocada pelos defensores da uma 

visão totalmente protetiva/cogente da Lei nº 4.886/65 – não é desconsiderado, mas sim 

discutido e apreciado não como elemento definidor da natureza da norma jurídica, mas 

sim à luz do eventual abuso da dependência econômica (art. 187 do Código Civil), a ser 

aferida casuisticamente.  

Haverá o sobredito abuso quando, em primeiro lugar, houver elementos probató-

rios suficientes afastar a presunção legal de simetria e paridade das partes e demonstrar a 

dependência econômica (vulnerabilidade) do representante comercial. Em segundo lugar, 

é preciso aferir a eventual abusividade por parte do representado, o que poderá ser feito 

com base no critério da eficiência jurídica, segundo o qual, para não ser tido como 

 
301 FORGIONI, Paula A. Teoria Geral dos Contratos Empresariais, São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2009, p. 120. 
302 ACCIOLY, João C. de Andrade Uzêda. Hermenêutica Pro Libertatem. In Comentários à Lei da Liber-
dade Econômica: Lei 13.874/2019. Floriano Peixoto Marques Neto, Otavio Luiz Rodrigues Jr., Rodrigo 
Xavier Leonardo (Cood.). São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, p. 52. 
303 Lei nº 13.874/19: Art. 3º  São direitos de toda pessoa, natural ou jurídica, essenciais para o desenvolvi-
mento e o crescimento econômicos do País, observado o disposto no parágrafo único do art. 170 da Cons-
tituição Federal: [...] V - gozar de presunção de boa-fé nos atos praticados no exercício da atividade econô-
mica, para os quais as dúvidas de interpretação do direito civil, empresarial, econômico e urbanístico serão 
resolvidas de forma a preservar a autonomia privada, exceto se houver expressa disposição legal em con-
trário. 
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abusivo, o prejuízo gerado ao representante deve ser compensado “pelos ganhos global-

mente tomados em conta”304. 

No caso específico do art. 32, § 7º, como não há previsão expressa abrangendo a 

vedação também às alterações ocorridas por consenso das partes (alterações contratual-

mente firmadas), a proposta de leitura da norma de forma dispositiva impede que se re-

cuse a juridicidade a aditamentos contratuais redutores dos resultados do representante 

apenas com base em uma suposta contrariedade em relação ao artigo.  

Por outro lado, o dispositivo pode ter lugar como parâmetro para aferir eventual 

abusividade por parte do representado. Assim, é possível aplicar o art. 32, § 7º para se 

firmar uma presunção relativa de abusividade da alteração contratual que gera “diminui-

ção da média dos resultados auferidos pelo representante nos últimos seis meses de vi-

gência” (art. 32, § 7º).  

Essa presunção de abuso, entretanto, (i) pressupõe a demonstração da vulnerabi-

lidade do representante comercial (vulnerabilidade essa que, à luz do art. 421-A do Có-

digo Civil, não é presumida) e, justamente por se tratar de uma presunção relativa, (ii) 

pode ser afastada quando restar demonstrado que a mudança foi compensada “pelos ga-

nhos de eficiência jurídica do sistema”305, os quais podem ser vistos, por exemplo, na 

demonstração de que a alteração foi compensada com outro ganho (ex: redução da co-

missão compensada com aumento da área de atuação) ou com a viabilidade da continua-

ção do contrato (pois há casos em que a única alternativa à redução seria o desfazimento 

do contrato). 

 

6.2 Proposta de providências a serem observadas para mitigação dos riscos jurídicos 

sobre alterações que reduzem o resultado dos representantes comerciais. 

 

A despeito do percurso teórico anteriormente sintetizado, não se pode afirmar que 

o atual contexto jurisprudencial necessariamente ratifica com tranquilidade uma alteração 

contratual que gera redução dos resultados do representante comercial. Há vários prece-

dentes dos Tribunais Estaduais reconhecendo a invalidade das alterações e o próprio 

 
304 FORGIONI, Paula A. Contratos de Distribuição. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, ps. 
431/432. 
305 Ibid., ps. 431/432. 
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Superior Tribunal de Justiça, quando concluiu pela incidência da supressio306, fez res-

salva inicial no sentido de que as alterações não seriam válidas, restringindo, assim, ape-

nas a possibilidade de questionamento da invalidade das disposições contratuais, embora 

não reputasse tais disposições originalmente válidas. 

Espera-se que, em breve, a aceitação jurisprudencial das cláusulas decorra apenas 

do reconhecimento da regra geral sobre o caráter não cogente do art. 32, § 7º, da Lei nº 

4.886/65. Todavia, enquanto essa realidade não se apresenta, há algumas providências 

que podem ser usadas para mitigar bastante os riscos relacionados a eventual invalidade 

da convenção redutora dos resultados do representante comercial. Estas providências bus-

cam aproximar o arranjo contratual dos critérios que estão sendo aplicados pela jurispru-

dência para não afastar a eficácia das convenções bilaterais.  

Tais providências são sugeridas na sequência e se direcionam tanto ao contrato 

originário quanto ao aditamento. Não obstante, uma das ações mais relevantes a ser ado-

tada em qualquer dos casos é o armazenamento de todas as discussões (e-mails, mensa-

gens, minutas, etc.) antecedentes à formalização de qualquer instrumento, a fim de formar 

um substancial conjunto probatório para depor contrariamente à eventual alegação de que 

a anuência decorreu de uma postura coativa por parte do representado. 

 

6.2.1 Propostas direcionadas ao contrato originário 

 

(i) Inserir como anexo do contrato, se houver, o business plan das partes. Caso inexista 

exatamente um business plan, a inserção de algum documento que indique da forma mais 

precisa possível as premissas comerciais originárias e as expectativas das partes. Com a 

inserção, como elemento contratual, desse plano de negócios, conferir-se-á maior viabi-

lidade a adequada contextualização das circunstâncias ao momento da contratação; 

 

(ii) Deixar bastante claro, por meio de cláusula própria, que os critérios remuneratórios 

convencionados estão diretamente vinculados ao cenário econômico vigente naquele 

 
306 STJ, Recurso Especial nº 1.162.985/RS, Relatora: Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, J 18.06.2013. 
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momento e, por isso, havendo relevante mudança de contexto, as partes poderão vir a ter 

de rever as condições, conforme exemplo abaixo: 

Cláusula “x’: As partes reconhecem que a remuneração convencionada neste 
instrumento está diretamente relacionada ao cenário econômico existente neste 
momento. Sendo assim, concordam que, havendo relevante mudança desse ce-
nário, será necessária a renegociação das condições para fins de viabilizar a con-
tinuidade do contrato. 

 

(iii) Disciplinar, na maior intensidade possível, os efeitos de eventual alteração contextual 

logo na contratação originária, evitando-se ao máximo a formalização de aditamento que 

impactem nos resultados dos representantes comerciais. Essa disciplina é feita pelas cha-

madas “normas processuais do contrato”307, que foram referidas no item 4.3 deste traba-

lho, e que pode ser exemplificada abaixo: 

 
Cláusula “x”: O percentual da comissão do representante convencionado neste 
instrumento será automaticamente reduzido caso a cotação do dólar comercial 
supere o valor de R$ 5,10. A redução da comissão observará uma proporção 
inversa ao aumento da moeda estrangeira, de forma que, exemplificativamente, 
se o aumento for de 10%, este também será o percentual a ser reduzido da co-
missão ora convencionada. 
 
 

6.2.1 Propostas direcionadas à redução de resultado via aditamento contratual 

 

(i) Mencionar, no preâmbulo do aditamento, a racionalidade econômica das condições ali 

alteradas, deixando claro que há (e indicando qual é) uma compensação à parte contrária 

por força da redução convencionado, ainda que tal compensação fique restrita à manu-

tenção da viabilidade do contrato.  

Considerando que (a) quando da contratação originária, a representada possuía 
uma participação de mercado (market share) de 70%; (b) há algumas semanas, 
um novo concorrente passou a adotar estratégia agressiva de preços, reduzindo 
o volume de vendas da representada; (c) a manutenção dos preços atualmente 
cobrados ao cliente final, por força do novo concorrente, acentuará a perda de 
competividade dos produtos da representada e, por conseguinte, a diminuição 
das vendas prospectadas pelo representante; (d) a redução dos preços demanda 
que o custos incorridos pela representada sejam diminuídos; (e) é interesse tam-
bém do representante a redução do preço para que, no atual contexto, seja pos-
sível restabelecer o volume de vendas. 

 
307 SILVA, Leonardo Toledo da. Contrato de Aliança: Projetos Colaborativos em Infraestrutura e Cons-
trução. São Paulo: Almedina, 2017, p. 133. 
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(ii) Prever expressamente que as partes não desconhecem a regra contida no art. 32, § 7º, 

da Lei nº 4.886/65, a qual é entendida pelas partes como norma de caráter não cogente e, 

por isso, que ambas reconhecem a validade da alteração contratual ali firmada. 

Cláusula “x”: As partes ratificam a alteração contratual aqui estabelecido sem 
desconhecer a regra contida no art. 32, § 7º, da Lei nº 4.886/65. Tal ratificação 
decorre do consenso das partes no sentido de que o referido artigo não veda as 
alterações firmadas de maneira bilateral e, ainda, do fato de que é interesse de 
ambas as partes a efetivação da alteração para manter a viabilidade da operação 
econômica contratada. 
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