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RESUMO 

 

FABIANI, Igor Longo.  Dependência econômica no contrato de agência: a proteção do 

agente na resilição unilateral pelo proponente.  2018. 207 f. Dissertação (Mestrado) - 

Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. 

 

O tema desenvolvido na presente pesquisa refere-se ao contrato de agência, no qual se 

identifica a inerência da situação de dependência econômica do agente, parte normalmente 

mais frágil em relação ao proponente. Esta situação de dependência econômica, apesar de não 

ser vedada a priori pelo ordenamento jurídico, pode dar ensejo ao seu abuso por parte do 

proponente, mediante a imposição de condições ao agente, às quais este deve anuir por não 

possuir alternativa viável. Dentre as possibilidades de abuso de dependência econômica pelo 

proponente, concentrou-se naquela manifestada na resilição unilateral abusiva do contrato, 

especialmente quando existem investimentos específicos, exigidos do agente, que ainda não 

foram amortizados ou recuperados pela duração do contrato. Tomando-se como premissa o 

fato de que tanto a Lei nº 4.886/1965 quanto o Código Civil de 2002 disciplinam 

especificamente a relação de agência, pode-se verificar que ambos os diplomas normativos 

possuem dispositivos legais que visam à proteção do agente, mitigando os efeitos da posição 

de supremacia do proponente no contrato e diminuindo a possibilidade de exercício abusivo 

da dependência econômica do agente. Esses mecanismos protetivos, no entanto, por estarem 

previstos em dois diplomas legais diversos, que não possuem qualquer referência expressa um 

ao outro, não se encontram adequadamente sistematizados, causando dúvidas sobre a sua 

correta interpretação e aplicação. Dessa forma, após a identificação e estudo de cada uma das 

ferramentas protetivas consagradas pela legislação específica, foi proposta uma 

sistematização que se entende a mais adequada para conferir proteção ao agente, conforme 

pretendido tanto pela Lei nº 4.886/1965 quanto pelo Código Civil, assim como segurança e 

certeza às partes, servindo como estímulo para as contratações de longo prazo e para a 

realização de investimentos, de modo a contribuir para a eficiente utilização do contrato de 

agência, que é importante ferramenta para a promoção do desenvolvimento econômico e 

social. 

 

Palavras-chave: contrato de agência – representação comercial – dependência econômica – 

denúncia abusiva 



 

 

 

  



 

 

 

 
 

ABSTRACT 

 

FABIANI, Igor Longo.  Economic dependence in the agency agreement: the protection of 

the agent in the unilateral termination by the proponente.2018. 207 f. Dissertação (Mestrado) - 

Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. 

 

The theme developed in the present research refers to the agency agreement, in which exists a 

inherent economic dependence of the agent, usually the more fragile part in relation to the 

principal. This situation of economic dependence, although not prohibited by the legal system, 

can give rise to its abuse by the principal, by imposing conditions on the agent, which the 

agent must accept because he has no viable alternative. Among the possibilities of abuse of 

economic dependence by the principal, this research focused on the unilateral termination of 

the contract especially when there are specific investments made by the agent that have not 

yet been amortized or recovered during the contract. Taking as a premise that both the Lei nº 

4.886/1965 and the Civil Code of 2002 specifically regulate the agency agreement, it can be 

verified that both normative documents have legal provisions that aim at the protection of the 

agent, mitigating the effects of the principal supremacy position in the contract and reducing 

the possibility of abusive exercise of the agent's economic dependence. These protective 

mechanisms, however, because they are in two different legal texts, which do not have any 

express reference to each other, are not adequately systematized, causing doubts about their 

correct interpretation and application. Thus, after the identification and study of each of the 

protection tools provided by the specific legislation, a systematization was proposed that is 

considered the most appropriate to grant protection to the agent, as intended by the Lei nº 

4.886/1965 and by the Civil Code, and to provide security and certainty to the parties, serving 

as a stimulus for long-term contracting and for the realization of investments, in order to 

contribute to the efficient use of the agency contract, which is an important tool for the 

promotion of economic and social development. 

 

Keywords: agency contract - commercial representation - economic dependence - abusive 

unilateral termination 
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INTRODUÇÃO 

 

O contrato de agência, anteriormente nomeado de “representação comercial 

autônoma”, é um contrato de intermediação empresarial, que tem como escopo econômico a 

distribuição (lato senso) de bens ou serviços. O agente, assim, assume a obrigação de 

habitualmente intermediar a relação entre o produtor (proponente) e o mercado, atuando 

ativamente para angariar propostas de negócios perante os interessados e repassá-las ao 

proponente para que ele realize o negócio jurídico diretamente com aqueles, recebendo, para 

tanto, uma retribuição. 

A utilização do contrato de agência popularizou-se especialmente por se tratar de uma 

forma de exploração de mercados mais distantes do centro de produção sem a necessidade de 

serem realizados grandes investimentos na instalação de filias ou sucursais ou, ainda, incorrer 

nos custos e nas dificuldades de controle e coordenação à distância de empregados 

subordinados (viajantes ou pracistas) (MONTEIRO, 2010, p. 44). 

Nesse aspecto, o contrato de agência insere-se em uma tendência de desverticalização 

da atividade empresarial, na qual as empresas passam a dispensar o controle societário de seus 

fornecedores e distribuidores, preferindo um sistema de vinculação horizontal com estes, 

tendo por base a celebração de contratos estáveis de longa duração (FORGIONI, 2016, p. 

191-192). 

As relações contratuais provenientes dessa tendência são geralmente reunidas sob a 

rubrica dos contratos relacionais
1
. Esses contratos têm em comum a característica de criação 

de um vínculo econômico duradouro entre as partes, o que abrange não somente as trocas 

comerciais, mas o próprio estreitamento da relação havida entre as partes (SALOMÃO 

FILHO, 2003, p. 215). Estabelecem, portanto, uma conexão entre as partes, as quais têm o 

intuito de manter a relação por um longo prazo. 

O contrato de agência amolda-se perfeitamente ao conceito de contrato relacional. Isso 

porque, para atingir a sua finalidade econômica, é necessário que o contrato tenha uma longa 

vigência, possibilitando a fixação de clientela pelo agente e a exploração eficiente do mercado 

determinado. Nesse sentido, há, no bojo da relação entre o agente e o proponente, um 

verdadeiro vínculo de proximidade e colaboração, que o transforma no substrato de um 

relacionamento estreito entre as partes. 

                                                           
1
 Também são designados como contratos de colaboração ou contratos híbridos (FORGIONI, 2014, p. 190). 
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Ocorre que a intensa proximidade entre as partes e a longa duração do vínculo, 

características dos contratos relacionais, fazem surgir uma situação de dependência 

econômica
2
, na qual a parte mais frágil passa a depender em grande medida – ou, até mesmo, 

exclusivamente – da relação contratual com a parte mais forte economicamente para se 

manter no mercado, decorrendo desta relação grande parte do seu lucro. A parte mais frágil, 

assim, passa a depender do vínculo contratual e da contraparte para que tenha sua viabilidade 

econômica e possa subsistir no mercado. No contrato de agência, a parte normalmente em 

sujeição é o agente, mais fraco economicamente que o proponente. 

A situação de dependência econômica tem como fator agravante a realização de 

investimentos específicos
3
, pelo agente, tanto em bens materiais quanto em capital humano, 

destinados exclusivamente ao cumprimento do contrato celebrado com o proponente 

(FORGIONI, 2014, p. 232), que podem ser irrecuperáveis com a extinção do contrato. Ou 

seja, são investimentos que, por seu grau de especificidade ao negócio, não podem ser 

aproveitados fora da relação contratual e são perdidos quando do encerramento desta. 

A intensificação da dependência econômica nesta hipótese se dá pelo aumento dos 

prejuízos do agente com o término prematuro do contrato – antes de amortizados os 

investimentos –, o que confere ao proponente a possibilidade de comportar-se abusivamente, 

impondo condições contratuais para a continuação da relação, às quais o agente deve 

necessariamente anuir por não dispor de alternativa viável. 

Dessa maneira, a existência de dependência econômica que, a princípio, não é vedada 

pelo ordenamento jurídico por se tratar de um fato (FORGIONI, 2014, p. 227; FERRAZ 

JUNIOR, 1995, p. 25) característico de alguns contratos, como o de agência (DINIZ, 2014, p. 

98), pode dar ensejo a abusos pela parte em predominância, que devem ser coibidos pelo 

ordenamento. Esses abusos podem ocorrer em diversas oportunidades durante a relação entre 

as partes, como nas tratativas comerciais, na execução do contrato e na resilição unilateral. 

Este trabalho concentrar-se-á na resilição abusiva, pelo proponente, do contrato de agência.  

Em face do constatado panorama, a lei não se omitiu em reconhecer a ocorrência de 

dependência econômica nas relações comerciais e a possibilidade do abuso desta situação no 

momento da resilição unilateral. 

                                                           
2
 Juntamente com o poder relacional – detido pela parte em posição de supremacia – Paula A. Forgioni (2014, p. 

227-231) identifica outras situações causadoras de dependência econômica, tais como a dependência de marca 

famosa, o poder de compra e o período de crise. Somente o poder relacional, entretanto, é causa de dependência 

econômica que decorre do contrato (ARAUJO, 2011, p. 235).  
3
 Além da realização de investimentos específicos pela parte em posição de sujeição, a dependência econômica 

também pode ser reforçada pela imposição de certas cláusulas contratuais, como a cláusula de exclusividade, a 

cláusula de não concorrência e a cláusula de divisão de mercado (FAVA, 2010, p. 69; GRANZOTI, 2005, p. 67). 
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Apesar de a resilição unilateral ser o meio próprio de extinção dos contratos de 

duração firmados sem prazo certo, já que ninguém pode ser compelido a permanecer obrigado 

perpetuamente, ela não é um direito absoluto do proponente, principalmente quando realizada 

em uma situação de dependência econômica. 

Justamente por isso, a legislação trouxe, em caráter geral, limites à denúncia 

imotivada, impedindo que esta seja realizada com o intuito de causar danos à contraparte ou 

que os cause a partir de uma atitude que fira os legítimos interesses desta, servindo-se das 

cláusulas gerais da boa-fé objetiva, da vedação ao abuso do direito e ao enriquecimento sem 

causa. 

No que tange especificamente ao contrato de agência, entrou em vigor a Lei nº 

4.886/1965, posteriormente alterada pela Lei nº 8.420/1992, que trouxe alguns dispositivos 

protetivos ao agente, como a obrigatoriedade do aviso prévio (artigo 34) e a obrigação de 

pagamento de quantia predeterminada, pelo proponente, nas hipóteses de extinção do contrato 

sem motivo imputável ao agente (alínea “j” do artigo 27), o que o próprio dispositivo legal 

chamou de “indenização”. 

Contemporaneamente, também o Código Civil de 2002 optou por trazer dispositivos 

legais aplicáveis particularmente ao contrato de agência (artigos 710 a 721), tratando 

novamente do aviso prévio. Outrossim, inovando em nosso ordenamento jurídico, estabeleceu 

proteção singular para os investimentos específicos do agente. 

Essas disposições têm como intuito reequilibrar as partes do contrato, na medida em 

que amenizam os efeitos do poder econômico e da posição de supremacia de uma parte sobre 

a outra, diminuindo as brechas para comportamentos oportunistas calcados no abuso de 

dependência econômica. Tem-se, assim, a preocupação com a proteção da parte 

economicamente dependente, temperada com a busca da eficiência do sistema global.  

Entretanto, em que pese a Lei nº 4.886/1965 e o Código Civil terem como objeto a 

regulamentação da mesma figura contratual
4
, a relação entre estes diplomas normativos não 

foi expressamente tratada pelo legislador, criando grande celeuma acerca de quais os 

dispositivos legais estariam em vigor e quais teriam sido derrogados tacitamente. 

Também falta sistematização dos mecanismos de proteção ao agente na relação com o 

proponente nos casos em que aquele realiza investimentos em virtude do contrato, celebrado 

                                                           
4
 Esta posição, apesar de majoritária, não é unânime na doutrina, com será demonstrado, existindo discussão 

acerca da identidade dos contratos de “agência” e de “representação comercial autônoma”, o que reflete 

diretamente na existência de conflito entre os citados diplomas normativos. 
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normalmente por prazo indeterminado, e que pode, portanto, ser resilido de forma unilateral e 

imotivada pelo proponente. 

A possibilidade de haver, em uma relação contratual, um comportamento da parte que, 

a despeito das obrigações de colaboração assumidas, cause prejuízo à contraparte, gera, no 

mercado, custos transacionais e incertezas jurídicas. 

Para Douglass North (1992, p. 9), um mercado eficiente é decorrente das instituições 

que, em determinado momento, oferecem avaliações e execuções contratuais de baixo custo. 

Instituições, por sua vez, são as regras formais (por exemplo, a lei), informais (normas de 

comportamento e convenções sociais) e os mecanismos responsáveis pela eficácia desses dois 

tipos de normas. 

As instituições atuam como estruturas de incentivo que moldam as escolhas 

individuais e, ao mesmo tempo, objetivam reduzir a incerteza em relação ao futuro e garantir 

um ambiente estável e previsível aos investimentos, assegurando, igualmente, a lucratividade 

do capital (LOPES, 2013, p. 623). 

Desta ideia, pode-se retirar que a inexistência de instituições adequadas é uma 

importante restrição ao desenvolvimento do mercado (PISTOR; RAISER; GELFER, 2000, p. 

356). Ou seja, o desenvolvimento econômico tem como um importante fator para a sua 

promoção o fortalecimento e a organização das instituições que, sendo eficientes, têm a 

confiança dos agentes e podem irradiar externalidades positivas, esculpindo um ambiente 

negocial que afaste os comportamentos abusivos, de modo a conferir, como já dito, segurança 

e certeza para as trocas comerciais. 

Exatamente por isso é importante reconhecer as normas de regência de uma 

determinada relação jurídica e estabelecer parâmetros para que estas sejam uniforme e 

corretamente aplicadas, uma vez que contribuem para a preservação da segurança e da higidez 

do sistema jurídico, diminuindo as incertezas e os custos de transação, o que protege os 

investimentos específicos e incentiva as contratações de longa duração. 

É necessário, no contrato de agência e, especificamente, na sua extinção pela denúncia 

do proponente, que os dispositivos legais aplicáveis tenham a sua interpretação já fixada de 

forma clara, permitindo às partes o cálculo da conveniência em se relacionar com aquela 

referida contraparte, sopesando os benefícios e os possíveis riscos do negócio. 

Ter a segurança de que as instituições não permitirão a ocorrência de comportamentos 

oportunistas do proponente, baseados na dependência econômica do agente, possibilita que 

este desempenhe da forma mais eficiente possível as obrigações assumidas, realizando os 

investimentos necessários para tanto sem a preocupação de sofrer prejuízos por riscos 
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anormais à sua atividade. Incentiva-se, assim, a realização de investimentos, sem os quais não 

poderá haver desenvolvimento econômico. 

Atingir essa segurança, por sua vez, perpassa pela estável aplicação das normas 

jurídicas que conformam a relação contratual em questão, sendo este o objetivo buscado por 

este trabalho. 

Por isso, o intuito deste trabalho é verificar, primeiramente, a interação entre a Lei nº 

4.886/1965 e o Código Civil, identificando, em seguida, quais mecanismos foram previstos 

em ambos os diplomas legislativos para a proteção do agente, como parte mais frágil, na 

resilição unilateral pelo proponente do contrato celebrado por prazo indeterminado. A partir 

da identificação destes instrumentos, tem-se como objetivo o estudo de seus pressupostos e a 

sua correta interpretação, considerando, especialmente, a finalidade da norma e o bem jurídico 

que esta visa a proteger.  

Por fim, pretende-se, com base nos parâmetros obtidos, traçar quais as possíveis 

interações entre esses mecanismos, ou seja, se são excludentes ou cumulativos; se podem se 

aplicados às mesmas situações; se as consequências da aplicação de um impactam, de algum 

modo, na forma de interpretação de outro, etc., finalizando com a propositura daquela relação 

que parece a mais adequada. 

O trabalho foi dividido, assim, em três grandes capítulos. O primeiro deles dedica-se à 

fixação das bases do contrato de agência, bem como sua caracterização, os elementos 

essenciais e as formas de extinção do contrato, gerais e específicas, dando especial ênfase à 

resilição unilateral. O segundo capítulo tem como objeto de estudo a obrigação prevista no 

artigo 27, j, da Lei nº 4.886/1965, que determina o pagamento de quantia cuja forma de 

cálculo é predeterminada, pelo proponente ao agente, pela extinção do contrato sem causa 

imputável a este. Trata-se de mecanismo protetivo cujo tratamento, embora escasso pela 

doutrina, tem enorme importância para as relações de agência. 

Por fim, o terceiro e último capítulo trata da identificação das situações de 

dependência econômica em contratos relacionais, notadamente nos contratos de agência em 

que foram exigidos investimentos específicos do agente, individualizando os demais 

mecanismos de proteção legalmente previstos contra a denúncia abusiva do proponente e 

propondo a relação adequada entre estes mecanismos. 

 

Referencial Metodológico 
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Não se pode negar a importância do rigor metodológico para o avanço e higidez do 

conhecimento científico e da produção acadêmica, quaisquer que sejam os seus objetos de 

estudo. Esta afirmação, que é óbvia para os ramos das ciências naturais, fortemente marcados 

por protocolos e procedimentos, também pode ser transposta para as ciências sociais, nas 

quais se enquadra o Direito. Diversos foram os autores que se valeram do cuidado 

metodológico para validarem seus argumentos, dotando suas pesquisas de cientificidade
5
. 

Para Pedro Demo (2002, p. 359), qualidade metodológica é o dedicar-se à reflexão e à 

prática do conhecimento, seja no sentido pessoal – como o pesquisador pensa o método –, 

seja no sentido intersubjetivo – como a comunidade científica discute e analisa o 

conhecimento científico. 

A ciência, nesse sentido, somente pode ser considerada como tal por conta do método. 

É o que dá sustentação ao conhecimento científico, sendo este efetivamente científico 

somente porque é feito sob uma estratégia metodicamente controlada. 

Por isso, o cuidado metodológico constitui um passo indispensável da pesquisa que 

tem o objetivo de ser científica, contribuindo para o afastamento do argumento de autoridade 

e predominância da autoridade do argumento. 

A falta de rigor metodológico, tratando-se especificamente das ciências sociais, faz 

com que a pesquisa se perca na repetição ou sobreposição de teorias, sem a devida reflexão, 

perdendo, também, a capacidade de gerar o movimento disruptivo que faz avançar o 

conhecimento científico. 

Para que a pesquisa ultrapasse o mero lançamento de dados para se tornar reflexão 

científica, é importante o processo de escolha, filtragem e tratamento da informação recolhida. 

Isso se deve ao fato de a pesquisa científica não ser um compilado de dados esparsos, mas 

criação a partir da testabilidade de teses e hipóteses, verificando-se a correlação entre os fatos. 

O método será o guia da pesquisa, o que evidencia o caráter instrumental deste. É o 

caminho percorrido pelo pesquisador para ligar as premissas e as informações levantadas com 

as conclusões obtidas. 

Também será o método a forma pela qual a informação será processada pelo 

pesquisador. Isso porque a ciência realizada na ausência de método cederia à primeira 

contestação recebida. Nesse ponto, o método é o elemento de escora, segurança e estabilidade 

das teses científicas (BITTAR, 2007, p. 25). 

                                                           
5
 Pedro Demo (2002, p. 349-350), no início de seu artigo que discorre sobre a importância metodológica, traz 

uma lista extensa de reconhecidos autores que se importaram com o rigor metodológico de suas obras. 
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Superado o paradigma da estrita neutralidade e objetividade do método e da pesquisa 

científica
6
 (DEMO, 2002, p. 365), trabalha-se atualmente com o paradigma intersubjetivo de 

trabalho, controlado, entre a comunidade científica, pelos parâmetros metodológicos que, por 

sua vez, são discutíveis, não peremptórios. 

Assim, reconhece-se que inúmeros são os métodos pelos quais é possível realizar 

ciência, pois um único método não será suficiente para explicar toda a realidade. No entanto, 

a técnica da pesquisa deve ser adequada ao campo de trabalho em que está situada a 

discussão. Ainda que se tome, por exemplo, somente o Direito, diversos são os métodos que 

podem ser utilizados, a partir da adequação de cada um às respectivas áreas a serem 

estudadas. De outro modo, a inadequação técnica poderia viciar os resultados que se deseja 

alcançar (BITTAR, 2007, p. 213). 

Miracy B. S. Gustin e Maria Teresa Fonseca Dias (2015, p. 21-22), após proporem o 

estabelecimento de três grandes linhas metodológicas
7
, expõem, com base em Jorge Witker e 

Enrique Herrera, que, na visão desses autores, estas dão origem a três grandes vertentes 

teórico-metodológicas diferenciadas: a jurídico-dogmática, a jurídico-sociológica e a jurídico-

teórica. 

A vertente jurídico-sociológica, ainda segundo as citadas autoras, compreende o 

fenômeno jurídico no ambiente social, preocupando-se com a relação entre o direito e os 

demais campos sociais, especialmente em relação à sua eficácia e às consequências das 

políticas públicas adotadas. 

A vertente jurídico-teórica, por sua vez, preocupa-se com os aspectos conceituais, 

ideológicos e doutrinários do tema de pesquisa
8
. 

Por fim, a vertente jurídico-dogmática lida com elementos internos ao ordenamento 

jurídico, desenvolvendo investigações com vistas à eficiência das relações normativas, 

restringindo a análise dentro dos limites do ordenamento. Entretanto, ela não deve ser 

considerada metodologicamente autossuficiente, pois o trabalho com as relações normativas 

                                                           
6
 Pedro Demo (2002, p. 365) e Bittar (2016, p. 29) demonstram que o paradigma da objetividade e neutralidade 

do método foi atualmente temperado com a inclusão e aceitação de que a sua aplicação, ainda que realizada com 

rigor, não é suficiente para retirar a ideologia e, ainda menos, o sistema de referências que cada autor utiliza 

como premissas – e que, inevitavelmente, impactará em suas conclusões. O método, no entanto, continua de 

grande importância para preencher de objetividade a prática subjetiva da pesquisa científica. Para Bittar (2016, p. 

30), a aplicação do método é o principal elemento distintivo entre o científico, investigativo e o opinativo. 
7
 Para as citadas autoras, as grandes linhas metodológicas são a “tecnologia social científica”, a de “sentido 

jurisprudencial” e a “crítico-metodológica” (GUSTIN; DIAS, 2015, p. 21-22). 
8 

Para Miracy B. S. GUSTIN e Maria Teresa Fonseca DIAS (2015, p. 22), linha metodológica jurídico-teórica 

não deveria existir, mantendo-se apenas as duas linhas expostas anteriormente. Segundo as referidas autoras, as 

pesquisas jurídico-dogmáticas ou jurídico-sociológicas também podem ser realizadas de forma teórica, de modo 

que incorporam as características dessa terceira linha metodológica. 
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não pode ser orientado para dentro do próprio ordenamento. Antes, deve ser pensado de forma 

externa, preocupando-se não só com a eficiência das relações normativas, mas também com a 

sua eficácia nas relações da vida. 

Em complemento, José Rodrigo Rodriguez (2009, p. 4) expõe que a dogmática 

jurídica é um conjunto de raciocínios que tem o intuito de sistematizar, com a utilização de 

conceitos, institutos e princípios jurídicos, as normas – leis, atos normativos, decisões 

judiciais, dentre outras – de um determinado ordenamento jurídico de modo a fornecer balizas 

decisórias às instâncias jurisdicionais. 

Em outro sentido, a dogmática também se preocupa com a efetivação do princípio da 

igualdade, de modo que a sistematização do direito promovida pela dogmática também é uma 

forma de garantir que casos semelhantes tenham respostas semelhantes. 

Com isso, esta última vertente – jurídico-dogmática – é a que melhor se adequa à 

investigação desenvolvida, uma vez que tem como foco principal as relações havidas dentro 

do próprio ordenamento jurídico.  

Não se buscará, neste trabalho, a sistematização pura e simples das normas jurídicas, 

concentrando-se apenas no debate teórico e desassociado da realidade e tomando como 

dogmas os conceitos apresentados
9
. Pelo contrário, pretende-se a realização de uma pesquisa 

crítica, em que não se adote a ordem vigente como uma realidade imutável, mas, sim, como 

ponto de partida para a proposição de novas interpretações, fornecendo novos critérios 

decisórios para a aplicação do Direito. 

Pretende-se, desse modo, sistematizar os textos legais afetos ao corte temático, 

compreendendo a sua aplicação e interação dentro do ordenamento jurídico. 

A pesquisa realizada teve como fonte primordial a legislação, doutrina e 

jurisprudência, que podem ser classificadas como fontes diretas do conhecimento jurídico
10

. 

No entanto, reconhecendo-se a interdisciplinaridade do tema, não foram ignoradas as fontes 

indiretas, ou seja, aquelas provenientes de fora do âmbito jurídico. Por isso, no decorrer da 

pesquisa, foram incorporados termos e conceitos de origem na linguagem econômica ou 

administrativa. 

                                                           
9
 José Rodrigo Rodriguez (2009, p. 4) expõe também o problema da exacerbação da dogmática, em que a 

sistematização das normas jurídicas assume um caráter de fim em si mesma, descolando-se de seu verdadeiro 

objetivo, que é a promoção da eficácia do Direito aplicado aos casos concretos pelas instâncias decisórias. 
10

 A classificação adotada pode ser encontrada na obra de Miracy B. S. GUSTIN e Maria Teresa Fonseca DIAS 

(2015, p. 29-30). Eduardo C. B. Bittar (2016, p. 230-231), adotando a classificação de Paulo Dourado de 

Gusmão (1999, p. 86-89), nomeia as fontes como “imediatas jurídico-formais de pesquisa”. 
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Pela própria natureza da pesquisa proposta, serão utilizadas predominantemente fontes 

secundárias de produção de conhecimento (GUSTIN; DIAS, 2015, p. 30)
11

. Admite-se, 

contudo, a utilização de fontes primárias, quando necessárias, por exemplo, para perquirir a 

interpretação majoritária em tribunais sobre determinado tema. 

Por fim, o raciocínio
12

 utilizado para a realização da investigação foi o dedutivo. Para 

Miracy B. S. Gustin e Maria Teresa Fonseca Dias (2015, p. 23), o raciocínio dedutivo lida 

com a suposição de subordinação, ou seja, com a ideia de que o um caso específico se 

subordina à regularidade geral. Assim, parte-se do estudo e clarificação das premissas para 

que se possa, após este primeiro passo, extrair conhecimento com a sua aplicação às situações 

concretas.  

Logo, para a realização deste trabalho, partiu-se da análise da regulação geral, prevista 

formalmente no ordenamento jurídico, para que, após fincadas as bases dos institutos 

utilizados, fosse testada a sua aplicação ao caso específico. 

  

                                                           
11

 A divisão das fontes entre primárias e secundárias leva em consideração o levantamento dos dados da 

pesquisa. As fontes primárias são aquelas que têm abordagem direta pelo pesquisador, sem qualquer 

intermediário. São exemplos de fontes primárias os documentos, arquivos, entrevistas, questionários, dentre 

outras (GUSTIN; DIAS, 2015, p. 30). Já as fontes secundárias são aquelas em que os dados já foram organizados 

por um intermediário, seja outro pesquisador, autor ou escritor. Esses dados, que já foram previamente 

levantados e organizados, são utilizados para novas pesquisas. 
12

 Novamente, adota-se a nomenclatura trazida por Miracy B. S. Gustin e Maria Teresa Fonseca Dias (2015, p. 

23). Entretanto, admite-se que outros autores, como Eduardo C. B. Bittar (2016, p. 34), denominem a ótica pela 

qual se realiza a observação do objeto pesquisado de “método”. 
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1 DO CONTRATO DE AGÊNCIA E SEUS ELEMENTOS 

 

O presente capítulo tem como intuito apresentar, de forma ampla, o objeto desta 

dissertação, qual seja, o contrato de agência. 

Tratar-se-á, neste primeiro momento, de definir o contrato de agência, expondo os 

elementos que o compõem e que lhe são essenciais, bem como aqueles que comumente 

podem ser observados nas avenças, mas que a sua falta não o descaracteriza. 

Também será realizada importante fixação conceitual acerca da similitude – e 

defendida identidade – entre o contrato de agência, assim nominado pelo Código Civil de 

2002 (Lei nº 10.406/2002
13

), e o contrato de representação comercial, positivado pela Lei nº 

4.886/1965, fazendo-se um cotejo analítico de ambas as legislações e suas possíveis 

interações. 

Por fim, após a compreensão das bases teóricas do problema do abuso de dependência 

econômica na denúncia do contrato de agência celebrado por prazo indeterminado, serão 

expostas as formas de extinção da relação contratual, de forma geral e em específico para o 

contrato em estudo. Entretanto, antes de se ingressar propriamente no tema proposto, cumpre 

deixar expressa a realização do corte metodológico. 

O contrato de agência pode servir de base para uma ampla variedade de relações entre 

agente e proponente. Assim, é utilizado como substrato jurídico de regulação para relações 

diferentes entre si, que podem partir desde o agente que, individualmente, propõe-se a 

angariar clientela para o proponente, em que se evidencia uma grande dependência econômica 

daquele para com este, passando por agentes de médio porte, já organizados e que, 

eventualmente, lançam mão de empregados ou subagentes, realizando investimentos para o 

desempenho da atividade, até culminar em grandes empresas de agenciamento, que detêm 

clientela consolidada e poderio econômico que, não raras as vezes, é superior ao do 

proponente. 

Dada esta ampla gama de situações, que ensejam consequências práticas diversas, foi 

necessário realizar um recorte metodológico, de forma a compreender especificamente as 

consequências da dependência econômica do agente em relação ao proponente e o tratamento 

dado ao abuso desta condição. 

Por isso, ainda que não se ignore a existência de grandes empresas especializadas no 

agenciamento de propostas, cuja força econômica e clientela aderida lhe deixem imunes às 

                                                           
13

 A Lei nº 10.406/2002 será chamada doravante somente de “Código Civil” ou “Código Civil de 2002”, esta 

última quando se quiser dar ênfase à data de sua promulgação. 
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pressões de determinado proponente, o foco do presente estudo serão as relações de agência 

em que exista preponderância econômica do proponente, dando ensejo a uma situação de 

dependência econômica do agente em relação àquele. 

 

1.1 Definição 

 

O contrato de agência, que entre nós também é denominado de contrato de 

representação comercial autônoma
14

, é o negócio jurídico pelo qual uma parte se obriga a 

angariar, habitual e autonomamente, negócios à outra, sob orientação e à conta desta, 

recebendo, em contrapartida, uma remuneração. 

A construção do conceito do contrato de agência, com a fixação dos seus elementos 

típicos e caracterizadores, é recente, porque também recente é o seu surgimento, se 

comparado com os demais contratos comerciais de distribuição (PONTES DE MIRANDA, 

2013b, p. 80; HAICAL, 2012, p. 27; REQUIÃO, 1995, p. 2). Prova disso é o Código 

Comercial de 1850 (Lei nº 556/1850, parcialmente revogada pelo Código Civil de 2002), que 

previa outras figuras de intermediação comercial, como o mandato mercantil e a comissão 

mercantil, mas nada tratava sobre a agência (REQUIÃO, 1995, p. 1). 

O surgimento do contrato de agência, assim como o dos demais contratos que 

instrumentalizam a relação de intermediação do comércio, se deu no bojo do processo de 

expansão do comércio pós-Revolução Industrial, em que foi superada a forma tradicional de 

comercialização e novos mercados, mais distantes dos centros de produção, precisavam ser 

explorados (MONTEIRO, 2010, p. 44). 

As demais figuras contratuais, antecedentes históricas do contrato de agência, em 

particular o contrato de comissão mercantil, eram as formas escolhidas para as empresas 

realizarem a distribuição de bens a praças distantes (REQUIÃO, 1995, p. 2). As dificuldades 

logísticas do Brasil no ano de 1850 justificavam a escolha pela comissão mercantil
15

. 

Entretanto, o desenvolvimento da malha ferroviária, as melhorias das estradas e as 

rotas de navegação passaram a permitir aos produtores o envio de seus intermediários para as 

praças distantes, angariando pedidos para entrega futura dos bens. Afastou-se, assim, o 

incômodo de fornecer ao comissário a mercadoria para que ele vendesse em seu próprio nome 

                                                           
14

 Vide tópico 1.2 deste trabalho. 
15

 O contrato de comissão mercantil era disciplinado pelos artigos 165 a 190 do Código Comercial de 1850, que 

foram revogados pelo Código Civil de 2002. O Código Civil, em seu artigo 693, define o contrato de comissão 

como sendo aquele que tem como objeto a compra ou venda de bens pelo comissário, em seu próprio nome, à 

conta do comitente. O comissário se obriga diretamente com as pessoas com quem contratar, não cabendo ação 

destas contra o comitente ou do comitente contra os clientes do comissário (GOMES, 2008, p. 439). 



27 

 

 
 

e lhe pagasse apenas futuramente, permitindo, também, a venda de bens de maior valor com 

menores riscos. 

Gustavo Haical (2012, p. 27) também relaciona a derrocada do contrato de comissão 

mercantil à necessidade de se estabelecer uma relação mais próxima e perene entre o produtor 

e o seu cliente, o que não era possível com a atuação do comissário, já que ele atuava em 

nome próprio, separando o produtor do cliente. 

Nesse sentido, a necessidade de um contato estável e frequente com o cliente gerou a 

opção pela utilização de recursos da própria produtora, com o envio de empregados 

juridicamente subordinados, os pracistas e viajantes, ou a abertura de filiais e sucursais nos 

mercados desejados, alternativas que se mostraram inviáveis. Logo, os elevados custos e as 

dificuldades com a organização e coordenação dos empregados à distância fizeram com que a 

opção fosse cada vez mais ineficaz (MONTEIRO, 2010, p. 44). 

A partir desse ponto, surgiu a necessidade de uma nova figura para realizar a função 

de intermediário entre o produtor e seus clientes: o agente, que atua de forma autônoma e 

estável. 

Esta nova figura, que atua por conta do produtor, o proponente, não se vincula com os 

clientes. Da mesma forma, não recebe, normalmente, remuneração fixa, sendo remunerado 

proporcionalmente aos resultados que gera ao proponente, comumente por via de comissão 

em percentual do valor do negócio. 

Assume, ainda, os riscos e os custos decorrentes da função, gozando de relativa 

independência, já que não é subordinado ao controle estrito do proponente, podendo 

estabelecer novas relações e aumentar sua lucratividade (HAICAL, 2012, p. 29). 

Isso posto, pode-se perceber que o surgimento do contrato de agência foi derivado de 

outras formas de distribuição de bens, incorporando características de cada uma delas para se 

tornar um contrato autônomo e original. 

No Brasil, o contrato de agência é regulado pela Lei nº 4.886/1965, que lhe dá o nome 

de “contrato de representação comercial autônoma” e, contemporaneamente, pelo Código 

Civil de 2002, que lhe denomina “contrato de agência”
16

. 

Seguindo a tendência de outros países europeus
17

 (PARENTE, p. 13), o legislador 

pátrio optou por positivar o conceito de contrato de agência, de modo a caracterizá-lo com o 

maior rigor possível, afastando-o dos demais contratos com os quais se assemelha
18

.  

                                                           
16

 Existe discussão acerca da identidade dos contratos de agência e representação comercial autônoma, tema este 

que será efetivamente tratado no tópico 1.2. 
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A Lei nº 4.886/1965, apesar de não definir diretamente o contrato, o faz reflexamente, 

em seu artigo 1º, ao delinear o conceito de representante comercial autônomo como sendo a 

pessoa, física ou jurídica, que, em caráter não eventual e sem relação de emprego, 

desempenha, por conta de outrem, a mediação para a realização de negócios mercantis, 

agenciando propostas ou pedidos, para transmiti-los aos representados, podendo praticar atos 

relacionados à execução dos negócios. 

O Código Civil, por sua vez, conceitua o contrato de agência em seu artigo 710, 

afirmando que é o contrato pelo qual “uma pessoa assume, em caráter não eventual e sem 

vínculos de dependência, a obrigação de promover, à conta de outra, mediante retribuição, a 

realização de certos negócios, em zona determinada”. 

A parte que se obriga a agenciar propostas é chamada de agente ou representante 

comercial (REQUIÃO, 1995, p. 5). De outro lado, aquele em favor de quem os negócios são 

agenciados é chamado comumente de agenciado ou representado (MARTINS, 2017, p. 222). 

A Lei nº 4.886/1965 denomina as partes como “representante comercial” e “representado”. Já 

o Código Civil trata-as como “agente” e “proponente”, nomenclatura que será utilizada neste 

trabalho para fins de padronização e adequação à legislação. 

Desse modo, pode-se entender uma relação de agência como aquela em que o agente 

se obriga a, em determinada zona e sem vínculo de subordinação, promover os negócios do 

proponente, angariando propostas e ofertas e transmitindo-as a este para que celebre os 

contratos, mediante remuneração. 

O agente, como identificado por Pontes de Miranda (2013b, p. 80), “não medeia, nem 

intermedeia, nem comissiona, nem representa”, mas apenas aproxima as pessoas interessadas 

em determinado negócio (REQUIÃO, 2003, p. 18). Ou seja, não há conclusão dos negócios 

por parte do agente, pois este se limita a angariar propostas e ofertas.  

A sua atividade desenvolvida e instrumentalizada em um contrato de agência é a de 

mediação ou intermediação, exercida por meio de técnicas próprias, visando à fixação das 

bases do negócio – preço, quantidade, prazo, dentre outras – que, posteriormente, será 

celebrado pessoalmente pelo proponente (REQUIÃO, 2003, p. 18). 

                                                                                                                                                                                     
17

 Em Portugal, o contrato de agência é definido no artigo 1º do Decreto-Lei nº 178/86, de 3 de julho, alterado 

pelo Decreto-Lei nº 118/93, de 13 de abril, enquanto na Espanha é definido no artigo 1º da Lei nº 12/1992, e, na 

Itália, no artigo 1.742 do Código Civil. Na França, era definido no artigo 1º do Decreto 58-1.345/1958 e, 

atualmente, encontra sua definição no artigo L134-1 do Código Comercial. 
18

 Para a diferenciação entre o contrato de agência e outras figuras correlatas, conferir Gustavo Haical (2012, p. 

86-99), Humberto Theodoro Júnior (2002, p. 143-152) e, com ressalvas quanto à diferenciação entre agência e 

representação comercial autônoma, Rubens Requião (1995, p. 33-49). 



29 

 

 
 

A maioria dos autores
19

 se detém na repetição do conceito legalmente consagrado, 

com pequenas modificações de termos que não alteram o seu sentido, já que consideram, 

assim como este trabalho, que a definição legal é suficiente para caracterizar o contrato de 

agência
20

, em especial, a forma genérica como foi tratada no artigo 710 do Código Civil, que 

aperfeiçoou a redação, aproximando-a daquela consagrada nos demais ordenamentos 

jurídicos, notadamente, os europeus. 

 

1.2 Agência ou Representação Comercial Autônoma 

 

Antes de dar início à análise de cada um dos elementos essenciais e não essenciais que 

caracterizam a figura contratual da agência, é importante participarmos da discussão existente 

na doutrina nacional acerca da diferenciação (ou identidade) entre os contratos chamados de 

“agência” e de “representação comercial autônoma”. 

A doutrina e, também, a jurisprudência pátria
21

 têm dificuldade em atingir um 

consenso sobre a questão. Diversos autores, dentre eles Rubens Edmundo Requião (2003, p. 

18-19), Ricardo Nacim Saad (2003, p. 1), Vivian Sapienza Cardozo (2016, p. 33), Silvio de 

Salvo Venosa (2011, p. 505), Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho (2011, p. 425 

e 693) e outros, defendem que os contratos legalmente nominados de “agência” e 

“representação comercial autônoma” são contratos diversos. 

Por outro lado, a doutrina majoritária, representada por autores como Gustavo Haical 

(2012, p. 89), Fran Martins (2017, p. 222), Paula A. Forgioni (2014, p. 670), Orlando Gomes 
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 Entre outros, Fran Martins (2017, p. 222), Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho (2011, p. 420) e 

Jairo Saddi (2003, p. 54). 
20

 Waldirio Bulgarelli (1995, p. 512), por sua vez, faz uma pequena crítica ao conceito trazido no artigo 1º, da 

Lei nº 4.886/1965, afirmando que foram utilizados diversos verbos diferentes, identificando confusão em relação 

ao intuito que o legislador tinha quando colocou cada um deles, especialmente no sentido de separar a figura 

contratual de outras correlatas. Não se concorda com tal crítica, pois se entende que o conceito positivado já no 

ano de 1965, apesar de apresentar alguns defeitos – como a locução “pessoa física” (SAAD, 2003, p. 15) – 

consegue expressar e definir a atividade instrumentalizada por meio do contrato de agência, nominado, à época, 

de contrato de representação comercial autônoma. 
21

 Sem a pretensão de se fazer um levantamento jurisprudencial amplo, tem-se, para exemplificar a celeuma 

instaurada também em nossos tribunais, os seguintes julgados que pregam a distinção entre as figuras: TJ-SP – 

APL: 0078903-86.2009.8.26.0114, Relator: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 13/05/2015, 12ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2015; TJ-MG – AC: 10259090051121001, Relator: Eduardo 

Mariné da Cunha, Data de Julgamento: 14/11/2013, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/11/2013; e TJ-RS 

– AC: 70074261322, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 26/10/2017, 16ª Câmara Cível, Data 

de Publicação: 30/10/2017. 

Em sentido contrário, defendendo a identidade dos contratos: TJ-SP – APL: 1024436-57.2016.8.26.0224, 

Relator: Jonize Sacchi de Oliveira, Data de Julgamento: 05/10/2017, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 10/10/2017; TJ-RJ – APL: 0022551-28.2012.8.19.0202, Relator: Cherubin Helcias Schwartz Júnior, 

Data de Julgamento: 15/08/2017, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/08/2017; e TJ-RS – AC: 

70048313316, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Data de Julgamento: 13/03/2014, 16ª Câmara Cível, Data 

de Publicação: 17/03/2014.  
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(2008, p. 450), Jairo Saddi (2003, p. 55), Humberto Theodoro Júnior (2002, p. 130), dentre 

outros, identifica o contrato de agência, assim nomeado pelo Código Civil de 2002, com a 

representação comercial autônoma, chamada desta forma pela Lei nº 4.886/1965, 

argumentando que, em síntese, trata-se do mesmo contrato. 

A discussão, apesar de, em um primeiro momento, parecer meramente teórica, tem 

profundas implicações práticas que impactam diretamente na atividade econômica subjacente, 

impactando a opção dos empresários pela utilização da figura. 

Isso porque, se for considerada a identidade entre os contratos, estar-se-á diante de um 

conflito entre normas, ou seja, entre a Lei nº 4.886/1965, lei anterior e específica, e o Código 

Civil de 2002, lei posterior e geral, que serviriam para regular o mesmo contrato e possuem 

posições antagônicas em certos aspectos
22

. 

Ao contrário, se for adotado o posicionamento que defende serem contratos 

autônomos o da representação comercial autônoma e o da agência, não haverá qualquer 

interação entre os referidos diplomas legais, tendo o Código Civil introduzido uma nova 

figura contratual típica no ordenamento jurídico brasileiro. 

A questão é especialmente sensível ao tema, já que a Lei nº 4.886/1965 estabelece, na 

alínea “j” do artigo 27, o patamar mínimo da indenização devida ao representante comercial 

em certos casos de extinção do contrato de representação comercial que, se adotada a segunda 

posição, em tese, não seria aplicável ao contrato de agência
23

. 

Da mesma forma, adotada a segunda posição, poderia ser defendida a não aplicação ao 

contrato de representação comercial autônoma da regra que prevê a ineficácia da denúncia 

quando o contrato for celebrado por prazo indeterminado, e o lapso temporal decorrido entre a 

celebração do contrato e a denúncia não seja compatível com a natureza e o vulto do 

investimento realizado pelo representante, prevista no artigo 720 do Código Civil
24

. 

A controvérsia instaurada tem como origem, no Brasil, justamente a sua positivação, 

que decorre diretamente de sua popularização e do crescimento do número de profissionais 

que exercem a profissão de agente, chamados popularmente de representantes comerciais 

(HAICAL, 2012, p. 32). 

                                                           
22

 A interação entre a Lei nº 4.886/1965 e o Código Civil de 2002, tomando-se em conta a posição de identidade 

adotada, será tratada no tópico 1.3. 
23

 Ainda que se possa defender que o artigo 718 do Código Civil determina o seu pagamento também para o 

contrato de agência, já que determina que serão aplicáveis as “indenizações previstas em lei especial”.  
24

 Em que pese existir uma determinação semelhante na parte geral do Código Civil (parágrafo único do artigo 

473), Rubens Edmundo Requião (2003, p. 107) defende a sua não aplicação ao contrato de representação 

comercial autônoma. 
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Com o aumento na celebração dos contratos de agência, houve a necessidade de 

tipificar o contrato
25

, que ocorreu principalmente por força das entidades representativas dos 

representantes (REQUIÃO, 1995, p. 10), especialmente para conferir maior proteção à classe, 

que não dispunha dos direito dos trabalhadores subordinados – corretamente, já que com estes 

não se identificavam. Além disso, não eram raros os casos de representantes “dispensados” 

abruptamente e sem qualquer contrapartida após a conquista de relevante clientela em 

determinada área para o representado (WALD, 1993, p. 20). 

Nesse sentido, após a superação de outras propostas legislativas, foi aprovada a Lei nº 

4.886/1965, que, ao regular a relação jurídica entre o agenciador de negócios (agente) e 

aquele que efetivamente celebra os contratos a partir das propostas e ofertas trazidas 

(proponente), tratou de denomina-la pelo nome utilizado popularmente de “representação 

comercial autônoma”, ao contrário dos diversos diplomas normativos estrangeiros, que já 

chamavam esta relação de “agência”. 

A entrada em vigor do Código Civil de 2002, que regula, dentro de seu Título VI 

(Capítulo XII, artigos 710 a 721), o contrato de “agência e distribuição”, foi o estopim da 

discussão aqui trazida, pois definiu o referido contrato de forma muito similar àquele 

encontrado na Lei nº 4.886/1965, passando-se a ter dois diplomas normativos regulando 

figuras contratuais cuja atividade desempenhada tem o mesmo núcleo, qual seja, a mediação 

para a realização de negócios (OLIVEIRA, 2006, p. 106), sob diferentes denominações, o que 

gerou a divisão na doutrina. 

Aqueles que defendem a tese de autonomia entre os contratos, ou seja, de que 

coexistem no ordenamento jurídico pátrio os contratos de “representação comercial 

autônoma” e de “agência”, cada um com suas características e elementos caracterizadores, o 

fazem com base em alguns argumentos principais. 

O primeiro deles afirma que, apesar da semelhança entre as definições legais, a 

representação comercial autônoma é restrita aos negócios mercantis, como fixado no artigo 1º 

da Lei nº 4.886/1965, sendo que o Código Civil não delimitou o objeto do contrato de 

agência, reservando a este os demais negócios de natureza não comercial (REQUIÃO, 2003, 

p. 19)
26

. 

                                                           
25

 Sobre o histórico do surgimento, no Brasil, da legislação que trata do contrato de representação comercial e 

agência, conferir a obra de Rubens Requião (1995, p. 8-13) e, após a edição do Código Civil de 2002, Gustavo 

Haical (2012, p. 32-34). 
26

 O mesmo autor (REQUIÃO, 2003, p. 19) chega a exemplificar os negócios que, a seu ver, poderiam ser 

intermediados por meio do contrato de agência, tais como alienação de direitos, títulos de clubes e “vendas” de 

jazigos, que não teriam características de negócio mercantil. 
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Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho (2011, p. 425 e 693) aceitam que os 

contratos de agência e representação comercial autônoma tenham um tronco comum, mas 

defendem que a especialização e o aumento das atribuições fazem com que se separem em 

duas figuras distintas, justamente porque, dentre outros motivos trazidos pelos autores
27

, o 

contrato de representação comercial autônoma somente pode ser feito entre empresários, com 

finalidade mercantil. 

Essa posição é calcada na exclusão da expressão “negócios mercantis” do conceito 

consagrado pelo artigo 720 do Código Civil ao definir o contrato de agência. Entretanto, o 

argumento não pode ser aceito, já que a ausência de limitação expressa no Código Civil para 

os negócios mercantis é justificada coerentemente pela unificação do direito obrigacional a 

partir da vigência do novo diploma civil, que extinguiu a diferença, para fins de normatização, 

entre os negócios civis e mercantis no Brasil (SADDI, 2003, p. 55). 

De fato, seria um contrassenso a manutenção de dois contratos típicos de função 

semelhante, cuja diferenciação seria apenas quanto à classificação dos negócios que são 

celebrados a partir da atuação do sujeito que, a rigor, desenvolve a mesma atividade: promove 

a venda dos produtos da contraparte, aproximando-a de seus clientes. 

A distinção baseada na mercantilidade ou não dos negócios promovidos está em 

descompasso, também, com a realidade, já que o agente, na experiência nacional e 

internacional
28

, intermedia a realização de negócios mercantis, não sendo utilizado apenas 

para negócios de natureza civil. 

Ainda que o fosse, a distinção proposta seria um argumento falho para defender a 

coexistência da representação comercial autônoma e da agência, pois o agente, mesmo que 

intermedeie negócios de natureza civil, o faz profissionalmente, de forma a organizar sua 

atividade econômica para prestação de serviços e com o intuito de lucro (remuneração por sua 

atividade), caracterizando-se como uma atividade empresarial
29

 (OLIVEIRA, 2006, p. 114), 

idêntica àquela exercida pelo representante comercial. 

Outra tese a favor da distinção entre as figuras em comparação é defendida por Rubens 

Edmundo Requião (2003, p. 20-21) e aceita por Eugênio Duarte Vasques (2016, p. 47), pela 

                                                           
27

 Os demais argumentos apresentados pelos autores para advogar a distinção entre as figuras serão apresentados 

a seguir. 
28

 Como já narrado, o contrato de agência é figura de intermediação utilizada para a distribuição de bens em 

diversos países, sendo regulamentada em muitos deles, vide nota de rodapé nº 17. 
29

 É o que se retira da redação do artigo 710, que, ao conceituar o contrato de agência, prevê que este seja 

desempenhado pelo agente em caráter não eventual e mediante retribuição. No mesmo sentido, Rubens Requião 

(1995, p. 79) também defende possibilidade de contratação de representante comercial para promover negócios 

civis, sujeitando a relação aos ditames da Lei nº 4.886/1965 (já que referido texto foi escrito antes da entrada em 

vigor do Código Civil de 2002). 
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qual o contrato de agência somente pode ser exercido por pessoa natural, já que o artigo 710 

Código Civil fala somente em “pessoa”, enquanto o artigo 1º da Lei nº 4.886/1965 permite o 

desempenho da atividade de representante comercial pela pessoa “física ou jurídica”. Soma-se 

a este argumento o fato de o artigo 719 do Código Civil também estabelecer que a 

remuneração decorrente dos serviços prestados pelo agente é transmitida a seus herdeiros em 

caso de morte daquele. 

O argumento se mostra sobremaneira raso, já que o fato de o artigo não ter sido 

minucioso a ponto de permitir expressamente à pessoa jurídica a possibilidade de 

desempenhar a função de agente não pode afastar o fato de que a “pessoa jurídica” também é 

uma espécie de “pessoa” prevista no Código Civil, pois o Título II que a disciplina se 

encontra inserido no Livro I do diploma civil, juntamente com o Título I, que trata das 

pessoas naturais (“pessoa física”). 

É, portanto, a pessoa jurídica, uma pessoa para os fins do Código Civil, estando 

implicitamente acobertada no artigo 710 do Código Civil, que define o contrato de agência, 

podendo desempenhar as funções tanto de agente quanto de proponente
30

. 

O terceiro argumento a favor da distinção é a alegada necessidade de registro dos 

representantes comerciais nos respectivos Conselhos Regionais, como impõe o artigo 2º da 

Lei nº 4.886/1965, não sendo necessária – e, para Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona 

Filho (2011, p. 425), sequer permitida – para os agentes (COELHO, 2012, p. 134; VENOSA, 

2011, p. 314; FRANCO, 2013, p. 266). 

No entanto, em que pese a opinião de diversos autores no sentido de que a inscrição no 

Conselho Regional
31

 é obrigatória para aqueles que desejem exercer a atividade de 

representante comercial, a jurisprudência pátria, consolidada por Acórdão do Superior 

Tribunal de Justiça
32

, já declarou que os artigos 2º (que prevê a necessidade de inscrição do 

representante comercial no Conselho Regional) e 5º (que impõe o registro no Conselho 

Regional para que a remuneração seja devida ao representante comercial) da Lei nº 

4.886/1965 foram revogados pela Constituição Federal de 1988, não estando, portanto, em 

vigor.  

                                                           
30

 Gustavo Haical (2012, p. 38) defende que também a sociedade em comum pode ser agente, já que, apesar de 

não ter personalidade jurídica, é sujeito de direito. 
31

 Incluem-se aqui tanto autores que advogam pela diferenciação entre os contratos, como Rubens Edmundo 

Requião (2003, p. 42) e Silvio de Salvo Venosa (2011, p. 506), como aqueles que entendem ser idênticos os 

contratos chamados de agência e representação comercial autônoma, como Jairo Saddi (2003, p. 56). 
32

 O Acórdão paradigma citado é aquele proferido pela Quarta Turma no Recurso Especial nº 26.388 (STJ – 

REsp: 26.388/SP, Relator: Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Data de Julgamento: 10/08/1993, 4ª Turma, 

Data de Publicação: 06/09/1993. 
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A revogação e incompatibilidade do texto legal com a Constituição foram 

identificadas porque aquele fazia indevida restrição ao exercício livre de qualquer trabalho, 

ofício ou profissão, princípio constitucional insculpido no inciso XIII do artigo 5º da 

Constituição Federal, sendo arbitrária a necessidade de registro no Conselho Regional, pois a 

profissão de representante comercial não exige qualificação profissional específica a ser 

controlada pelo Conselho Profissional. 

Rubens Edmundo Requião (2003, p. 43), apesar de fazer menção ao citado Acórdão 

para concordar que a ausência de inscrição no Conselho Regional não pode servir de óbice 

para o não pagamento pelos serviços prestados pelo representante comercial, como dispõe o 

artigo 5º da Lei nº 4.886/1965, continua a defender a necessidade de inscrição para que o 

representante comercial desempenhe regularmente a sua profissão, advogando até mesmo a 

configuração de contravenção penal na prática de representação comercial sem o regular 

registro. 

Contudo, a posição não pode ser aceita, já que o Acórdão do Superior Tribunal de 

Justiça foi claro, tanto na ementa quando no voto do Ministro Relator, ao afirmar que também 

o artigo 2º da Lei nº 4.886/1965 (em adição ao artigo 5º da mesma lei) não estava mais em 

vigor, eliminando a necessidade de registro do representante comercial no Conselho Regional. 

Assim, a imprescindibilidade de registro em Conselho Regional para o exercício da 

atividade de representante comercial não pode mais ser utilizada para diferenciar os contratos, 

em especial os “representantes comerciais” dos “agentes”, pois a referida obrigatoriedade não 

está mais em vigor, apesar de não estar revogada expressamente. 

Mesmo na hipótese de se entender que estão em vigor as disposições referentes à 

obrigatoriedade de Registro no Conselho Regional, não seria este um argumento idôneo para 

afastar a identidade entre as figuras nomeadas de “representação comercial autônoma” e 

“agência”. Isso porque o artigo 721 do Código Civil estabeleceu claramente que se aplicam as 

normas constantes de lei especial, no caso, a Lei nº 4.886/1965, ao contrato de agência, 

bastando, portanto, que se defendesse a obrigatoriedade de inscrição também dos agentes nos 

Conselhos Regionais dos Representantes Comerciais. 

Ainda com o intuito de separar a agência da representação comercial autônoma, 

Viviane Sapienza Cardozo (2016, p. 34-35) afirma que outra característica distintiva é o fato 

de o representante comercial assumir, perante o representado, uma obrigação de resultado, 

enquanto o agente assumiria uma obrigação de meio para com o proponente. 

Para a autora, a representação comercial autônoma não ocorre apenas com a promoção 

das atividades de negociação, mas prescinde da conclusão do negócio entre representado e o 
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cliente aproximado, inclusive para que o representante faça jus à remuneração – normalmente 

por meio de comissão. Já o contrato de agência, ainda para referida autora, tem o seu 

cumprimento regular pelo agente apenas pela promoção dos negócios do proponente perante 

seus clientes, em nada influenciando o resultado útil do agenciamento – a conclusão do 

negócio –, já que recebe remuneração fixa, em regra. 

No entanto, não se pode concordar com a posição da autora, uma vez que a 

interpretação realizada não encontra acolhida no texto legal. 

A Lei nº 4.886/1965, em seus artigos 31 e 32, prevê que o representante adquira o 

direito às comissões quando o cliente angariado realizar o pagamento dos pedidos ao 

representado
33

, sendo-lhe devida a comissão também se o representado realizar, diretamente 

ou por intermédio de terceiros, negócios na zona de atuação do representante – exceto se o 

contrato afastar expressamente a exclusividade de zona. 

O Código Civil, por sua vez, em seus artigos 714
34

, 715
35

 e 716
36

, prevê, 

respectivamente, que o agente receberá a remuneração (comissão) correspondente ao negócio 

fechado em sua zona de exclusividade – exceto se essa tiver sido expressamente afastada – 

diretamente pelo proponente ou por terceira pessoa; que o agente tem direito à indenização se 

o proponente, sem justa causa, cessar ou diminuir o atendimento das propostas levadas pelo 

agente; e que o agente receberá a remuneração (comissão) se o negócio agenciado deixar de 

ser realizado por culpa do proponente. 

Percebe-se, portanto, que, assim como na Lei nº 4.886/1965, a sistemática da 

retribuição do agente prevista no Código Civil – apesar de ter sido deixada mais em aberto 

pelo texto legal – também traz como regra o pagamento posterior, apenas a partir da 

conclusão do negócio pelo proponente com o cliente angariado pelo agente. 

Caso fosse verdadeira a premissa levantada pela autora, ou seja, de que há uma 

diferença na natureza das obrigações assumidas pelo agente (obrigação de meio) e pelo 

representante comercial (obrigação de resultado), não teria o Código Civil adotado a mesma 

regra de remuneração que era adotada na Lei nº 4.886/1965, vinculando, em três dos doze 
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 Ainda que a regra do contrato seja a remuneração do representante comercial em função dos negócios 

concluídos com sua intermediação, por meio de comissões, também é aceita e utilizada a remuneração do 

representante comercial de forma fixa, conforme tópico 1.4.1.7. 
34

 Art. 714. Salvo ajuste, o agente ou distribuidor terá direito à remuneração correspondente aos negócios 

concluídos dentro de sua zona, ainda que sem a sua interferência. 
35

 Art. 715. O agente ou distribuidor tem direito à indenização se o proponente, sem justa causa, cessar o 

atendimento das propostas ou reduzi-lo tanto que se torna antieconômica a continuação do contrato. 
36

 Art. 716. A remuneração será devida ao agente também quando o negócio deixar de ser realizado por fato 

imputável ao proponente. 
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artigos que dedica ao tema, a remuneração do agente à conclusão do negócio pelo 

proponente
37

.  

Nesse aspecto, a afirmação realizada pela autora, no sentido de que os a retribuição 

devida ao agente é acordada, normalmente, de modo fixo – independentemente da conclusão 

de negócios (CARDOZO, 2016, p. 35) – não se mostra em consonância com a realidade, no 

Brasil e em outros países
38

, já que, em regra, o agente é remunerado a partir de comissões 

devidas pela conclusão de negócios entre o proponente e os clientes por aquele angariados. 

A obrigação principal do representante comercial autônomo e do agente, prevista nos 

contratos de “representação comercial autônoma” e de “agência”, portanto, é materialmente 

igual, já que em ambos os contratos esta se consubstancia na promoção dos negócios do 

proponente ou do representado, com o intuito de encaminhar propostas para que este conclua 

os negócios. Em ambos os contratos, a regra da remuneração do agente e do representante 

comercial é semelhante, ou seja, somente há remuneração a partir do resultado útil de seu 

trabalho, não havendo razão para qualquer diferenciação entre os contratos com base na 

natureza da obrigação assumida pelo agente ou representante comercial. 

Ademais, entende-se equivocada também a tese defendida pela autora (CARDOZO, 

2016, p. 34)
39 e 40

 pela qual a obrigação principal do representante comercial (e do agente) é de 

resultado, pois o representante somente será remunerado a partir da geração de resultados 

úteis ao representado, pela conclusão dos negócios com os clientes. 

A classificação das obrigações como “de meio” e “de resultado” – além daquelas “de 

garantia”, que não é relevante ao objeto em estudo – tem como critério o fim a que se destina 

(GONÇALVES, 2011, p. 190), ou seja, o conteúdo da prestação a que está obrigado o 

devedor (CASTILHO, 2011, p. 12). 
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 Conforme já tratado na nota de rodapé nº 33, apesar de, em regra, a remuneração devida ao agente ter como 

base os contratos concluídos a partir da aproximação realizada por este, não se pode afastar de plano a 

possibilidade de a remuneração ser acertada de forma fixa ou híbrida. 
38

 Em Portugal, o artigo 16º do Decreto-Lei 178/1986, de 03 de julho, alterado pelo Decreto-Lei nº 118/1993, de 

13 de abril, prevê expressamente que o agente terá direito à comissão pelos negócios concluídos entre o 

proponente e o cliente aproximado, denotando a remuneração variável e dependente da aproximação útil entre as 

partes. 
39

 Igualmente, Rubens Edmundo Requião (2003, p. 55) também defende que a obrigação principal assumida pelo 

representante comercial é de resultado, com base no mesmo argumento de que a remuneração deste depende do 

resultado efetivo do contrato.  
40

 Gustavo Haical (2012, p. 124-126), após demonstrar a existência de discussão da doutrina no que tange à 

natureza da obrigação assumida pelo agente, filia-se à corrente que entende ter natureza de resultado a obrigação 

principal do agente, que é de promover negócios ao proponente. No entanto, ao estudar todas as obrigações 

assumidas pelo agente no bojo de uma relação de agência, o referido autor afirma que estas devem ser 

classificadas como mistas, porquanto as obrigações laterais e secundárias podem ser classificadas como de meio, 

existindo no bojo do processo obrigacional do contrato de agência, portanto, obrigações de resultado e de meio 

(HAICAL, 2012, p. 125-126). 
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Toda obrigação comporta naturalmente um resultado esperado, que corresponde à sua 

utilidade econômico-social para o credor (COMPARATO, 1967, p. 94). A separação 

existente, no entanto, coloca, de um lado, algumas obrigações em que o resultado é elemento 

essencial da prestação, e de outro, obrigações em que o devedor se obriga apenas a fazer o que 

está em seu alcance para conseguir o resultado esperado (COMPARATO, 1967, p. 90). 

Nas primeiras, consideradas obrigações “de resultado”, o objeto da prestação é o 

resultado esperado, exonerando-se o devedor somente da obtenção do fim alcançado. 

Nas demais, chamadas de obrigações “de meio”, o devedor não se responsabiliza por 

alcançar o resultado esperado, mas se obriga apenas a empregar todos os seus conhecimentos, 

meios e técnicas para a obtenção da finalidade pretendida (GONÇALVES, 2011, p. 190). O 

resultado deixa de ser o conteúdo da obrigação para ser tão somente a sua causa, no sentido 

teleológico (COMPARATO, 1967, p. 94). 

A principal relevância desta classificação e da divisão das obrigações em “de meio” e 

“de resultado” está na verificação da responsabilidade civil contratual, ou seja, pelo 

inadimplemento (CASTILHO, 2011, p. 42). Também o inadimplemento pode ser utilizado 

como forma de verificação da caracterização de determinada obrigação. 

Nas obrigações “de resultado”, tendo o devedor se obrigado a atingir o escopo 

definido no contrato, o inadimplemento se caracteriza apenas pela inexistência do resultado 

final esperado. Por outro lado, nas obrigações “de meio”, a falta do resultado, pura e 

simplesmente, não pode levar à conclusão do inadimplemento, devendo ser perquirida a 

atitude do devedor, não existindo quando o devedor agir diligentemente. 

No contrato de agência, ao contrário do que afirmam Vivian Sapienza Cardozo (2016, 

p. 35), Rubens Edmundo Requião (2003, p. 55) e Gustavo Haical (2012, p. 124-126), a 

obrigação principal do agente não é “de resultado”, mas, sim, “de meio”, pois este apenas se 

compromete a agir perante o mercado de modo agenciar negócios para o proponente. A sua 

atividade, como será melhor demonstrado no tópico 1.4.1.2, é complexa e exige desde 

medidas preparatórias como a realização de publicidade, estudo de mercado e visitas a 

possíveis clientes até medidas efetivas de intermediação comercial para a celebração de 

contratos. 

O agente, portanto, não se vincula ao resultado “conclusão de negócios entre o 

proponente e clientes angariados”, não se vislumbrando a possibilidade de ser considerado 

inadimplido o contrato por parte do agente na hipótese de, apesar de ter agido com a 

diligência necessária e esperada, não ter obtido sucesso na promoção de negócios. 
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É justamente por isso que o artigo 35 da Lei nº 4.886/1965 não prevê que seja justo 

motivo para a “rescisão” (rectius resolução) do contrato por culpa do representante comercial 

a ausência de mediação efetiva de negócios. Por outro lado, corroborando o entendimento 

esposado, a alínea “a” desse mesmo artigo dispõe que a desídia do representante no 

cumprimento das obrigações constitui motivo justo para a resolução. 

Não prospera também vincular o conteúdo da obrigação assumida pelo agente com a 

condição a qual está subordinado o nascimento do direito à retribuição, uma vez que esta não 

tem o condão de alterar a natureza daquela. No contrato de agência, o resultado estipulado 

(conclusão de negócios pelo proponente por intermédio do agente) não é objeto da obrigação 

principal assumida, mas apenas condição – em regra – para o pagamento da retribuição 

(COMPARATO, 1967, p. 94)
41

. 

Em síntese, além de não se poder realizar a diferenciação entre os contratos de 

“representação comercial” e “agência”, como defende a citada autora, com base em uma 

suposta diferença na obrigação principal assumida pelo representante comercial e pelo agente, 

já que são materialmente idênticas, também não se sustenta a tese de que a obrigação 

assumida pelo representante comercial é de resultado por conta da respectiva remuneração 

estar vinculada a este. 

Outro argumento que se aproxima deste que acabamos de tratar é aquele cunhado por 

Carlos Alberto Hauer de Oliveira (2006, p. 115-119), que afirma que a diferença entre os 

contratos reside na forma de operação pela qual o agente e o representante comercial realizam 

os atos de viabilização de negócios. 

Para o autor, a diferença pode ser retirada dos conceitos existentes no artigo 1º de Lei 

nº 4.886/1965 e no artigo 710 do Código Civil. Enquanto o representante comercial promove 

a realização de negócios “agenciando propostas e pedidos” para transmiti-los ao representado, 

o agente se obriga apenas a “promover a realização de negócios”. O escopo da atuação do 

agente seria, portanto, mais amplo e genérico do que o da atividade desempenhada pelo 

representante comercial, afirmando que, por consequência, a representação comercial 

autônoma seria uma espécie da qual a agência é gênero. 

                                                           
41

 Pertinente e plenamente aplicável ao contrato de agência o paralelo traçado por Fábio Konder Comparato 

(1967, p. 94) entre a classificação da obrigação do advogado em relação aos honorários advocatícios de êxito. 

Nessa hipótese, o condicionamento do direito ao recebimento dos honorários pelo advogado ao êxito em ação 

judicial não tem o condão de transformar a sua obrigação em uma obrigação de “resultado”. O advogado não se 

obriga pelo resultado do processo, pois, se assim o fosse, o julgamento de forma contrária aos interesses do 

cliente faria com que o advogado tivesse inadimplido a sua obrigação – sujeito, portanto, à responsabilidade civil 

– o que não pode ser aceito. A mesma lógica é aplicável ao contrato de agência, porquanto a subordinação do 

direito à percepção da remuneração à obtenção do resultado útil não altera a natureza e o conteúdo da obrigação 

assumida pelo agente, que tem caráter “de meio”. 
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A divisão, segundo o citado autor, deverá ser verificada no caso concreto, 

investigando qual o método usado pela parte que realiza a promoção de negócios. Se conduzir 

a atividade mediante a obtenção de pedidos e propostas para envio ao representado, estar-se-á 

na presença do contrato de representação comercial autônoma
42

 (OLIVEIRA, 2006, p. 116), 

enquanto que se a atividade não se constituir da retirada e encaminhamento de pedidos, mas 

da simples promoção e aproximação entre as partes, estar-se-á diante de um contrato de 

agência. 

Não se aceita a posição adotada pelo autor, uma vez que se entende que é calcada em 

interpretação demasiadamente literal dos dispositivos legais. Vale dizer que a atividade 

realizada pelo representante comercial e pelo agente, segundo os dispositivos legais que o 

definem, é notadamente igual. 

A pequena diferença trazida pelo Código Civil não tem o condão de separar os 

contratos, até porque o objetivo do Código Civil não foi introduzir uma nova figura jurídica 

típica em nosso ordenamento, mas, sim, renomear aquela já existente sob o nome impróprio 

de representação comercial autônoma (FEDERAL, 2005, p. 44; GOMES, 2008, p. 449), 

padronizando-a em face dos ordenamentos jurídicos estrangeiros. A definição mais 

abrangente também foi proposital no Código, que visou a abarcar outras situações que não 

somente a retirada de pedidos
43

. 

Ademais, no corpo do texto do autor, percebe-se que o intuito de separar as duas 

figuras contratuais é evitar a extensão da legislação protetiva, consubstanciada na Lei nº 

4.886/1965, a casos em que, na sua visão, não poderia ser aplicada, reservando-a para o 

representante comercial que efetivamente necessita da atenção especial do sistema jurídico 

(OLIVEIRA, 2006, p. 117). 

A posição do autor, a nosso ver, comunga com um entendimento antigo em relação ao 

contrato de representação comercial, pelo qual o representante comercial é um trabalhador 

autônomo hipossuficiente em relação ao representado, necessitando de proteção. Ignora, 

portanto, a realidade em que existem, além dos representantes comerciais autônomos, diversas 

empresas de médio e grande porte organizadas com o intuito de exercer a atividade de 

“representação comercial” e que, pela opinião do autor, não deveriam ser acobertadas pela 

proteção da Lei nº 4.886/1965. 
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 Para exemplificar sua posição, o autor compara a atividade exercida pelo representante comercial com a de um 

“tirador de pedidos”. 
43

 Judith Martins-Costa (1998, p. 130) afirma também que as normas com sentido mais amplo do Código Civil, 

cunhado sob a influência de Miguel Reale, são propositais, já que o texto tem o intuito de ser principiológico e 

aberto para que seja suscetível de permanente atualização. 
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Como se não bastasse, a distinção, na forma como proposta pelo autor, poderia até 

mesmo esvaziar a figura do representante comercial e a aplicação da Lei nº 4.886/1965. Isso 

porque, se o critério distintivo fosse apenas a retirada ou não de pedidos para 

encaminhamento ao representado, diversos seriam os casos de empresas que celebrariam com 

seus colaboradores contratos de agência, impedindo estes de retirar pedidos. Continuariam a 

realizar a aproximação com os clientes e a promover os negócios do representado, 

demonstrando todas as condições para o fechamento do negócio. Contudo, no momento da 

retirada do pedido, solicitariam ao cliente para entrar em contato diretamente com o 

representado. Nessa situação hipotética, os mais afetados seriam justamente aqueles que o 

autor visa proteger. 

Por fim, a dificuldade de adoção do entendimento esposado pelo autor se dá, também, 

pela insegurança a ser gerada no mercado. Como o critério adotado baseia-se no efetivo 

cumprimento do contrato e a distinção entre a função exercida por cada figura é tênue – 

encaminhamento de pedidos e propostas ou não –, pode-se afirmar que a possibilidade de 

geração de conflitos será ainda maior, pois não raros serão os casos em que os agentes – que 

detêm menos direitos conferidos pela legislação, na posição do citado autor – ingressarão em 

juízo requerendo a equiparação com o representante comercial, de maneira a gerar 

insegurança e, consequentemente, mais custos de transação, desestimulando o uso da figura, 

que é de clara importância para a distribuição de bens. 

Por conta dos argumentos trazidos, a teoria formulada por Carlos Alberto Hauer de 

Oliveira (2006, p. 115-119) não é suficiente para justificar a distinção entre os contratos de 

“agência” e “representação comercial autônoma”. 

O último argumento é exposto e capitaneado por Silvio de Salvo Venosa (2011, p. 

505-506), encontrando respaldo em Jean Carlos Fernandes (2005, p. 96), Rubens Edmundo 

Requião (2003, p. 21) e Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho (2011, p. 425), que 

afirma que os contratos de agência e representação comercial autônoma, em nosso sistema, 

têm natureza diversa. Para tanto, defende que o ponto central da distinção é o fato de o 

representante comercial ser mais que o agente
44

, pois seus poderes são mais extensos na 

medida em que tem a obrigação precípua de concluir os contratos que negocia. Para o autor, o 

representante comercial detém poderes para representar o representado na conclusão de seus 

negócios. 
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 Defende também que o contrato de agência se encontra em plano inferior em relação ao contrato de 

representação comercial autônoma. 
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Por outro lado, o autor defende que o contrato de agência é limitado aos atos 

preparatórios da celebração do negócio. Caso sejam atribuídos poderes de representação ao 

agente, o negócio se desnatura, convertendo-se em outro (VENOSA, 2011, p. 506). 

Contudo, a posição defendida pelo autor não encontra respaldo em nenhuma 

legislação, seja na Lei nº 4.886/1965, seja no Código Civil. 

Em verdade, a tese defendida pelos autores tem origem nos autores clássicos da 

matéria: Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda
45

 (2013b, p. 154-155) e Rubens Requião 

(1995, p. 46-49), cujas obras originalmente datam de antes da entrada em vigor da Lei nº 

4.886/1965. 

Para ambos, baseados especialmente nas doutrinas e nas codificações estrangeiras, 

mas também no costume do comércio local e no Código Comercial de 1850, existiam dois 

contratos autônomos, denominados de “representação de empresa” e de “agência”, cuja nota 

distintiva era justamente a outorga de poderes de representação à figura do representante para 

que este concluísse em nome do representado os negócios angariados. A agência, assim, 

caracterizar-se-ia pela intermediação sem a possibilidade de concluir os negócios, que ficava a 

cargo do principal, enquanto a representação de empresa se configuraria pela outorga de 

poderes de representação para que o representante concluísse os contratos em nome do 

representado. 

O equívoco, data máxima vênia, dos autores que aceitam a distinção entre o contrato 

de “representação comercial autônoma”, positivada na Lei nº 4.886/1965, e o contrato de 

“agência”, nominado pelo Código Civil, com base na outorga ou não de poderes de 

representação, está no translado da doutrina clássica ao momento atual sem uma atenta análise 

da legislação em vigor
46

. 

Em que pese a Lei nº 4.886/1965 ter tipificado o contrato sob o nome de 

“representação comercial autônoma”, não tipificou entre nós o contrato de “representação de 

empresa” clássico, identificado por Ponte de Miranda (2013, p. 143-182). Em verdade, 

positivou sob o nome popular um contrato cujos elementos são caracterizadores do contrato 
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 Alguns pontos da doutrina de Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda (2013b, p. 99-100), inclusive, são 

repetidos literalmente por Silvio de Salvo Venosa (2011, p. 505). 
46

 Rubens Edmundo Requião (2003, p. 21) incorre no mesmo equívoco ao afirmar que Rubens Requião defendia 

a distinção entre o contrato de “representação comercial autônoma” e o contrato de “agência”, pois o saudoso 

doutrinador defende a diferença entre o contrato clássico da “representação de empresa”, na qual o representante 

é investido de poderes para conclusão de negócios, e o da agência. No tocante à análise do texto da Lei nº 

4.886/1965, afirma que o contrato lá tipificado é o de agência (REQUIÃO, 1975, p. 25), criticando, inclusive, o 

Projeto de Código Civil – que viria a se tornar o Código Civil de 2002 – por não sanar a discussão, 

diferenciando-os de forma correta e tipificando o verdadeiro contrato de representação, já que afirma ser 

benéfico ao tráfico comercial se, apenas pelo enunciado da denominação, pudesse ser inferido se o sujeito está 

ou não munido de poderes de representação. 
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de agência, o que já havia sido identificado por Rubens Requião (1975, p. 25), Orlando 

Gomes (2008, p. 449) e outros, que criticavam o nome legalmente atribuído, já que havia 

positivado o contrato conhecido internacionalmente como de agência. 

Ao se verificar os artigos 1º da Lei nº 4.886/1965 e 710 do Código Civil, pode-se 

perceber que nem o agente e nem o representante comercial, na configuração elementar dos 

contratos, detêm poderes para concluir negócios em nome do representado. A função 

econômica de ambos os contratos é buscar interessados em firmar negócios com o 

representado (OLIVEIRA, 2006, p. 116). A outorga de poderes de representação, apesar de 

permitida em ambos os diplomas legais, o que significa dizer que a sua existência não 

desnatura o contrato e não o transforma em outro (HAICAL, 2012, p. 64), constitui apenas 

uma obrigação acessória, não sendo elemento essencial do contrato de representação 

comercial autônoma e, tampouco, do contrato de agência. 

Dessa forma, a partir dos argumentos acima esposados, não se encontram, em nosso 

ordenamento jurídico, motivos para que haja uma distinção entre os contratos de 

representação comercial autônoma e de agência, levando à conclusão de que os contratos 

previstos na Lei nº 4.886/1965 e nos artigos 710 a 721 do Código Civil são efetivamente 

idênticos, encontrando-se nas duas figuras os mesmos elementos essenciais caracterizadores. 

Os dois diplomas normativos regulam o contrato de intermediação empresarial, 

chamado em diversos países pelo nome de “agência”, pelo qual o agente se obriga, em zona 

determinada e mediante retribuição, a realizar aproximação com os possíveis clientes, 

promovendo os negócios do proponente e agenciando propostas e ofertas, que serão levadas a 

este para que conclua o negócio jurídico. 

O Código Civil, ao tratar novamente de um contrato que já estava positivado em lei 

especial, o fez para, além de alterar tacitamente alguns pontos da sua regulamentação, como a 

presunção de exclusividade (parágrafo único do artigo 31 da Lei nº 4.886/1965 e artigo 711 

do Código Civil) (REQUIÃO, 1975, p. 26), adequar a nomenclatura, padronizando-a com o 

nome internacionalmente reconhecido (FEDERAL, 2005, p. 44; THEODORO JÚNIOR, 

2002, p. 136; MARTINS, 2017, p. 222)
47

. 

Desse modo, concluindo-se que tanto a Lei nº 4.886/1965 quanto o Código Civil, em 

seus artigos 710 a 721, regulamentam a mesma figura contratual, depara-se com o conflito 

entre as normas contidas nestes diplomas, já que, em mais de uma oportunidade, as suas 
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 Rubens Requião (1975, p. 25), no entanto, já em 1975 acreditava que a tentativa do Código Civil em nomear o 

contrato como “de agência” não afastaria, entre nós, a utilização corrente da expressão “representação 

comercial”, o que ainda se verifica na prática comercial. 
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disposições são contraditórias, conferindo solução oposta para a mesma questão. Necessário, 

portanto, analisar com mais afinco qual a relação entre estas normas e a sua correta aplicação, 

já que as questões objeto da legislação possuem grande impacto na utilização do contrato de 

agência. 

 

1.2.1 Agência e Distribuição 

 

O artigo 710 do Código Civil de 2002, já parcialmente citado, também contribuiu para 

o surgimento de uma nova discussão, já que, além de definir o contrato de agência como 

aquele em que “uma pessoa assume, em caráter não eventual e sem vínculos de dependência, 

a obrigação de promover, à conta de outra, mediante retribuição, a realização de certos 

negócios, em zona determinada”, continua e afirma que se caracteriza a “distribuição” quando 

“o agente tiver à sua disposição a coisa a ser negociada”. 

A doutrina, a partir da entrada em vigor do Código Civil, debruçou-se sobre a 

possibilidade de o referido artigo ser utilizado para que se declare a tipicidade do contrato de 

distribuição, que somente era considerado socialmente típico, sem disciplina própria 

positivada, por exceção do contrato de concessão mercantil, utilizado para o contrato de 

revenda de veículos automotores de via terrestre (Lei nº 6.729/1979).  

Como efeito, ao contrato de distribuição
48

 seriam aplicadas as regras dispostas nos 

artigos 710 a 721 do Código Civil, em especial, a presunção de exclusividade em favor de 

ambas as partes, o aviso prévio mínimo e a aplicação subsidiária das “regras concernentes ao 

mandato e à comissão e as constantes de lei especial
49

”.  

A doutrina minoritária, representada por Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona 

Filho (2011, p. 419-422) e Rubens Edmundo Requião (2003, p. 24-37)
50

, defende que, a partir 
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 Importa destacar aqui que a palavra “distribuição” pode também ser utilizada em um sentido mais amplo, para 

designar o processo de colocação dos produtos no mercado. A expressão “contratos de distribuição”, quando 

utilizada com sentido geral, designa um grupo de contratos que tem como objetivo o escoamento da produção 

em direção ao mercado, sendo gênero do qual são espécies os contratos de franquia, agência, concessão 

mercantil, distribuição stricto sensu e outros (THEODORO JÚNIOR, 2002, p. 131).  
49

 Com relação a esta última, certamente grande seria a discussão para se identificar qual a lei especial aplicável 

subsidiariamente ao contrato de distribuição, já que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua 

jurisprudência no sentido da não aplicação da Lei nº 6.729/1979 para outros contratos de distribuição stricto 

sensu. Como exemplo, pode-se citar o seguinte julgado: STJ – REsp: 789.708/RS, Relator: Ministra Nancy 

Andrighi, Data de Julgamento: 25/09/2006, 3ª Turma, Data de Publicação: 11/12/2006. 
50

 Maria Helena Diniz (2011, p. 452-453), apesar de afirmar que o contrato de distribuição é típico em função 

dos artigos 710 e seguintes do Código Civil e da Lei nº 6.729/1979, define o contrato de distribuição como uma 

espécie de agência, distinguindo-se deste pelo fato de haver a venda dos produtos, do fabricante ao distribuidor, 

para posterior revenda. Contudo, o artigo 710 do Código Civil não permite esta interpretação, já que conceitua a 

distribuição, em síntese, como a promoção, pelo agente, de certos negócios em zona delimitada, à conta do 

proponente, mediante retribuição, detendo à sua disposição, previamente, a coisa a ser negociada. Não dá espaço 
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da entrada em vigor do Código Civil, o seu artigo 710 passou a disciplinar duas figuras 

contratuais diferentes: a agência e a distribuição, esta última caracterizada pelo elemento 

diferencial de o “distribuidor” ter em sua posse a coisa negociada. O distribuidor, assim, 

continuaria a fazer negócios à conta do proponente, como no contrato de agência, mas teria 

em seu poder, desde já, o objeto do negócio. 

A melhor intepretação do dispositivo legal, contudo, não alberga esta posição, tendo 

sido muito criticada a redação da parte final do artigo 710 do Código Civil, justamente por 

contribuir para a confusão, atribuindo à figura jurídica que desejava regular uma 

nomenclatura (“distribuição”) que já tinha o seu sentido socialmente definido para designar 

outra figura contratual, cujas características são distintas (GOMES, 2008, p. 465)
51

 
e
 
52

. 

A doutrina majoritária
53

, com a qual se concorda, por outro lado, entende que o artigo 

710 do Código Civil não unificou o regime jurídico da agência e da distribuição stricto sensu 

(THEODORO JÚNIOR; MELLO, 2004, p. 35) e nem conferiu tipicidade ao contrato de 

distribuição (FORGIONI, 2014, p. 77). 

Isso se deve ao fato de a definição delineada ao longo de anos de utilização do 

contrato de distribuição não se amoldar ao conceito legal do artigo 710. São duas modalidades 

negociais diversas, que se desenvolvem a partir de pressupostos também diversos 

(THEODORO JÚNIOR; MELLO, 2004, p. 36). 

O contrato de distribuição stricto sensu, historicamente, configura-se quando há a 

revenda de bens. Ou seja, o distribuidor adquire, em caráter não eventual, a mercadoria do 

fornecedor para, posteriormente, revendê-la, provindo o lucro do distribuidor da diferença 

entre o preço de compra e o preço de venda. Pode-se perceber que, no contrato de 

distribuição, há a efetiva transferência da propriedade da mercadoria ao distribuidor, atuando 

este, na revenda, em nome próprio e assumindo todo o risco do negócio a partir de então. 

Caso não realize a revenda dos produtos, nada poderá reclamar, a princípio, daquele que lhe 

forneceu. 

                                                                                                                                                                                     
para que se fale em transferência de propriedade da coisa, ainda mais porque se trata de negócio à conta do 

proponente. 
51

 Alexandre Targino Gomes Falcão (2014, p. 6.795), aceitando a distinção explicitada na nota nº 48, assevera 

que o intuito do Código Civil também não foi o de regular, de modo unificado, todos os contratos do gênero de 

distribuição. 
52

 Para Paula A. Forgioni (2014, p. 79), a referência ao termo “distribuição” se deve ao fato de que, à época da 

elaboração do texto, o conceito do contrato de distribuição stricto sensu não estava bem fixado em nosso 

ordenamento jurídico, o que acabou ocorrendo pela prática e consolidada na doutrina e jurisprudência. 
53

 Na qual podemos destacar Paula A. Forgioni (2014, p. 76-79), Gustavo Haical (2012, p. 87-88), Jairo Saddi 

(2003, p. 60) e outros. 
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Não é o que ocorre com a “distribuição” prevista no Código Civil. O que o artigo 710 

fez foi normatizar a figura do “agente-distribuidor”, que é um desdobramento do contrato de 

agência. Trata-se de uma modalidade de agência, a “agência-distribuição”, pela qual o agente-

distribuidor continua somente a promover os negócios do proponente, agenciando-lhe ofertas 

e propostas, em caráter não eventual, em zona delimitada e em troca de remuneração, com a 

qualificante de que possui à sua disposição a coisa negociada. 

O fato de os bens que são objeto dos contratos firmados pelo proponente estarem em 

poder do agente-distribuidor não transforma o contrato de agência em contrato de 

distribuição. Não há transferência da propriedade dos bens ao agente. O que ocorre é o 

surgimento de uma nova obrigação deste, no cumprimento do contrato, que é a de guardar a 

coisa e realizar a tradição do bem ao cliente quando o negócio jurídico for celebrado 

(HAICAL, 2012, p. 88). 

Em nenhum momento, o agente-distribuidor assume o risco da atividade de revender 

os bens em seu poder, motivo pelo qual continua atuando por conta do proponente 

(FORGIONI, 2014, p. 78). 

Demonstrada a distinção
54

 entre a figura regulada no artigo 710 do Código Civil e o 

contrato de distribuição clássico, este último continua a ser um contrato sem tipicidade 

conferida pela legislação
55

, permanecendo socialmente típico, com suas características e 

elementos definidos pela doutrina e pela jurisprudência a partir da observação da prática 

comercial. 

 

1.3 Regulamentação Legal do Contrato de Agência 

 

Tomando-se como premissa a posição de que, em nosso ordenamento jurídico, não há 

diferença entre os contratos de “representação comercial autônoma” e de “agência”
56

, cumpre 

estudar qual a regulamentação legal aplicável a esta figura contratual, já que existem duas 

legislações “em vigor” – nenhuma foi expressamente revogada – que cuidam especificamente 

dela. 
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 Paula A. Forgioni (2014, p. 78) também destaca como ponto de distinção entre as figuras a remuneração do 

agente-distribuidor. Ao contrário do distribuidor socialmente típico (parte do contrato de distribuição stricto 

sensu), que, como afirmado, retira sua remuneração do lucro na diferença entre o preço de compra e de revenda, 

para a autora, o artigo 710 do Código Civil traz a ideia de uma remuneração não baseada no lucro, mas, sim, em 

uma contrapartida oferecida pelo proponente pela intermediação, já que o termo “retribuição” significa a 

contraprestação pela execução do serviço. 
55

 Exceto pelo contrato de distribuição específico de veículos automotores de via terrestre, que é tipificado na Lei 

nº 6.729/1979 sob o nome de “concessão mercantil”. 
56

 Como já fixado no tópico 1.2. 
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O contrato de agência foi primeiro regulamentado em nosso ordenamento jurídico – 

sob o popular nome de representação comercial autônoma
57

 – pela Lei nº 4.886/1965, cujo 

contexto de aprovação já foi citado anteriormente. 

A referida lei, com grande influência da legislação trabalhista, sem, contudo, ter a 

intenção de equiparar as figuras, teve uma grande importância social
58

 tendo como objetivo 

claro a proteção dos agentes – representantes comerciais autônomos – que ficavam, muitas 

vezes, à mercê dos representados, especialmente após desenvolverem o trabalho de captação e 

fidelização da clientela em favor destes (OLIVEIRA, 2006, p. 108; SADDI, 2003, p. 57). 

Justamente por isso, na visão de Carlos Alberto Hauer de Oliveira (2006, p. 109), é que a Lei 

nº 4.886/1965 trouxe regras de ordem pública, inderrogáveis pela vontade das partes. 

Devido à rápida tramitação da Lei nº 4.886/1965, por pressão política do Poder 

Executivo da época (que havia acabado de vetar projeto de lei aprovado para regular a 

matéria) e das entidades de representação da classe, sem a possibilidade de debates ou 

emendas, gerou-se um texto falho e defeituoso, com lacunas e erros, mas que serviu para 

estabilizar as relações entre as partes (REQUIÃO, 1995, p. 11). 

Após vigência de forma inalterada por longos anos, nos quais a jurisprudência tratou 

de dar interpretação conforme o intuito da lei, corrigindo as imperfeições do texto
59

, o 

diploma normativo sofreu importante reforma com a entrada em vigor da Lei nº 8.420/1992, 

que além de ter atuação corretiva, também trouxe novas proteções aos representantes
60

. 

Ao entrar em vigor, o Código Civil de 2002 trouxe, em seus artigos 710 a 721, a 

disciplina do contrato de agência, que, como defendido, é o mesmo contrato tipificado pela 

Lei nº 4.886/1965 sob o nome de representação comercial autônoma. 

Nesse cenário, passou-se a ter dois diplomas normativos para regular a situação 

específica do contrato de agência – nova denominação, adotada pelo Código Civil –, o que 

gera uma antinomia de normas, demandando uma interpretação dos textos para compatibilizá-

las dentro do ordenamento, visto que, em alguns pontos, os textos trazem regras 

contraditórias. 
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 Como já afirmado, a denominação recebeu críticas porque o contrato ali disciplinado não envolvia, 

necessariamente, a representação de uma parte pela outra (GOMES, 2008, p. 449). 
58

 O próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 81.128, reconheceu o 

caráter social da norma e a sua inspiração “no contrato de trabalho e no Direito Trabalhista” (STF – RE 81.128, 

Relator: Min. Cordeiro Guerra, Data de Julgamento: 12/08/1975, Segunda Turma, Data de Publicação: 

19/09/1975). 
59

 O Recurso Extraordinário nº 81.128, acima comentado, é exemplo desta atuação jurisprudencial na correção 

de equívocos do texto legal, uma vez que tratou especificamente do erro de remissão cometido pelo legislador 

dentro da própria lei. 
60

 Rubens Edmundo Requião (2003, p. 1-5) trata da forma como foi proposta a revisão da Lei nº 4.886/1965, que 

culminou com a aprovação da Lei nº 8.420/1992, expondo também os motivos que levaram à sua edição. 
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Dentre os autores que admitem a antinomia entre as normas
61

, não existe consenso 

quanto à relação entre elas, em especial na sobreposição de uma a outra, ou seja, uma delas ter 

a sua aplicação negada por ser incompatível com a outra. 

De um lado, autores como Jairo Saddi (2003, p. 55-56) e Pablo Stolze Gagliano e 

Rodolfo Pamplona Filho (2011, p. 693) defendem que a Lei nº 4.886/1965 permanece com a 

sua vigência integralmente preservada, mesmo em face da entrada em vigor do Código Civil, 

pois o diploma material civil, por ser lei geral, não pode derrogar a lei especial, ainda que esta 

seja uma lei promulgada anteriormente. Assim, no conflito entre as normas destes diplomas 

normativos, prevaleceriam as normas da Lei nº 4.886/1965, aplicando-se subsidiariamente as 

inovações trazidas pelo Código Civil. Não é, contudo, a posição adotada pela maioria
62

 e nem 

por este trabalho. 

A posição que se considera correta é aquela que afirma que, com a entrada em vigor 

do Código Civil de 2002, as normas existentes na Lei nº 4.886/1965 que estejam em 

contrariedade com as normas do Código Civil foram tacitamente derrogadas. Note-se que 

permanece hígida a lei especial, tendo sido derrogados apenas os dispositivos que estabeleçam 

disposições contrárias àquelas existentes no Código Civil (HAICAL, 2012, p. 33). 

O Código Civil, ao regular o contrato de agência, não teve o objetivo de regular toda a 

atividade do agente, mas apenas de traçar normas básicas. Também não foi o intuito do 

Código revogar completamente a lei especial, mas, sim, integrar-se com ela, tanto é que 

previu, em seu artigo 721, a aplicação, no que couber, das regras existentes na lei especial, no 

caso, a Lei nº 4.886/1965 (THEODORO JÚNIOR; MELLO, 2004, p. 37). Ou seja, pretendeu 

o Código Civil manter a lei especial, alterando-a apenas para adequá-la às práticas 

reconhecidas internacionalmente e que são importantes para um melhor e mais justo 

relacionamento entre o agente e o proponente. 

Não prospera o argumento de que a Lei nº 4.886/1965 foi mantida integralmente em 

vigor, mesmo em contradição com o Código Civil, por ser esta uma lei especial, enquanto o 
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 Existem autores, como, por exemplo, Rubens Edmundo Requião (2003, p. 19), Vivian Sapienza Cardozo 

(2016, p. 37-38), Carlos Alberto Hauer de Oliveira (2006, p. 119-120), que, por negarem a coincidência entre os 

contratos de agência e representação comercial autônoma, não identificam antinomia entre as leis. Admitem, no 

entanto, a utilização subsidiária do Código Civil, ao contrato de representação comercial autônoma, para dirimir 

questões não reguladas pela Lei nº 4.886/1965. Da mesma forma, defendem a aplicação subsidiária da Lei nº 

4.886/1965 ao contrato de agência, tomando por base o artigo 721 do Código Civil, que determina a aplicação, 

no que couber, das regras “constantes de lei especial”.  
62

 Dentre os autores que concordam com a derrogação tácita dos dispositivos da Lei nº 4.886/1965 que estejam 

em contrariedade com o Código Civil, pode-se citar Gustavo Haical (2012, p. 33), Humberto Theodoro Júnior e 

Adriana Mandim Theodoro de Mello (2004, p. 37), Orlando Gomes, (2008, p. 450), Luciano Benetti Timm e 

Daniela Bartelmebs (2008, p. 205), Cíntia Rosa Pereira de Lima (2008, p. 354), e Alexandre Targino Gomes 

Falcão (2014, p. 6.791). 
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Código Civil é uma lei geral, pois em que pese a natureza de lei geral, este, no que tange ao 

contrato de agência, é uma lei posterior, que regulou especificamente a matéria, derrogando as 

disposições também específicas da lei anterior (LIMA, 2008, p. 354). 

Em verdade, da leitura dos dispositivos legais existentes na Lei nº 4.886/1965, com as 

reformas introduzidas pela Lei nº 8.420/1992, e no Código Civil de 2002, percebe-se que são 

poucas as incompatibilidades.  

Apenas em dois casos pode-se verificar a alteração na regulamentação do contrato, 

com a derrogação tácita dos dispositivos da Lei nº 4.886/1965. São eles: a alteração do regime 

da presunção de exclusividade do contrato e o aumento no prazo de aviso prévio. 

Com relação ao regime da exclusividade
63

, a Lei nº 4.886/1965, na redação original do 

artigo 31 e de seu parágrafo único, previa que a exclusividade não era presumida. Assim, o 

agente – representante comercial – somente faria jus às comissões por negócios levados a 

cabo diretamente pelo proponente ou terceiros dentro de sua zona, se o contrato previsse, 

expressamente, a exclusividade de zona. Por outro lado, não havia nenhum dispositivo a 

regular a exclusividade a favor do proponente. 

A sistemática adotada era problemática e permitia o abuso por parte do proponente, 

pois após ter o cliente aproximado pelo agente, o primeiro poderia passar a negociar 

diretamente com aquele, sem a necessidade de remunerar o agente. Igualmente, a falta de 

disciplina específica para a exclusividade do agente permitia a este exercer atividade de 

agenciamento para diversas empresas, encontrando limites apenas nas normas de direito 

comum, no abuso do direito e na desídia. 

A reforma operada pela Lei nº 8.420/1992, nesse sentido, melhorou o tratamento da 

exclusividade no contrato de agência. No entanto, apesar da pressão dos representantes da 

categoria dos agentes, a presunção de exclusividade em favor destes não foi alcançada, tendo 

um sucesso apenas parcial
64

 (REQUIÃO, 2003, p. 83). 

Isso porque a nova redação do artigo 31 da Lei nº 4.886/1965 institui o direito de o 

agente receber a remuneração por negócios realizados dentro de sua zona, seja diretamente 

pelo proponente, seja por intermédio de terceiros, se o contrato contiver previsão de 

exclusividade ou se este for omisso. Ou seja, a partir da entrada em vigor da alteração 
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 Apesar de a exclusividade ser entendida como um dos elementos não essenciais do contrato de agência, 

elementos estes que serão objeto de item específico (tópico 1.4.2), optou-se por tratar de forma mais completa 

sobre o tema neste momento, apenas para a concentração e organização do conteúdo, evitando repetições 

desnecessárias.  
64

 Rubens Edmundo Requião (2003, p. 5 e 83) chega a afirmar que a falta de expressa presunção de 

exclusividade para o agente em sua zona foi o grande fracasso da reforma realizada, já que, apesar de constar no 

anteprojeto encaminhado ao Congresso Nacional, o projeto de lei somente pôde ser aprovado sem a referida 

previsão. 
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legislativa, também quando o contrato não afastar expressamente a exclusividade em favor do 

agente, este teria o direito de receber a correspondente remuneração, como se houvesse 

intermediado o negócio. 

Entretanto, o avanço no sentido da presunção de exclusividade foi afastado pela 

redação do parágrafo único do referido artigo 31, que expressamente afirma que a 

exclusividade não é presumida na ausência de ajuste expresso. 

Vivian Sapienza Cardozo (2016, p. 58), mesmo em face do parágrafo único do artigo 

31 da Lei nº 4.886/1965, defende que a referida lei traz a presunção de exclusividade, 

enquanto Ricardo Nacim Saad (2003, p. 59) afirma que as disposições do comentado 

parágrafo único são inócuas. 

Não se concorda com nenhuma dessas posições. Apesar de se concordar que a solução 

dada pelo legislador, neste caso, não foi a melhor dentre as possíveis, pois idealmente deveria 

ter previsto expressamente a presunção de exclusividade – assim como fez o Código Civil de 

2002 –, não se tem por correta a posição que ignora a redação do parágrafo único do artigo 31 

da Lei nº 4.886/1965, gerando uma falsa presunção de exclusividade
65

. 

Isso se deve ao fato de o dispositivo legal ser expresso no sentido de não se presumir a 

exclusividade de zona, naquele momento, no contrato de agência. O correto é realizar uma 

interpretação conjunta dos dispositivos, pela qual se reconhece que não são contraditórios e 

ambos produziram efeitos. 

Nesse sentido, apesar de o agente ter direito a receber remuneração pelos negócios 

realizados pelo proponente em sua zona de atuação, salvo se ajustado de forma diversa, não 

existirá a presunção de exclusividade a seu favor. O direito ao recebimento da remuneração e 

o direito de exclusividade não se confundem, podendo coexistir. 

Dessa forma, na hipótese de omissão do contrato, a conclusão de negócios diretamente 

pelo proponente, ou por meio de terceiros, na zona de atuação do agente, fará com que o 

agente receba a remuneração acordada. Contudo, não haverá quebra de exclusividade, não 

podendo o agente requerer a resolução do contrato com base na alínea “b” do artigo 36 da Lei 

nº 4.886/1965, uma vez que a exclusividade não é presumida. 

De outro modo, no mesmo sentido da não presunção de exclusividade em favor do 

agente, a Lei nº 8.420/1992 inseriu o artigo 41 na Lei nº 4.886/1965 (suprimindo o antigo 

artigo 41), cuja redação é equívoca, mas da qual se pode depreender que permite ao agente, na 
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 Assim como Rubens Requião (1995, p. 200) e Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho (2011, p. 

700), que também não aceitam a posição da presunção de exclusividade no regime da Lei nº 4.886/1965, alterada 

pela Lei nº 8.420/1992. 
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ausência de vedação contratual, o exercício da atividade de agenciamento para outras 

empresas e ramos de negócios.  

Não prevendo a legislação limites ao direito do agente em promover negócios de 

outras empresas, e na ausência de vedação no contrato, estes continuaram a ser encontrados 

no direito comum, no abuso de direito e na desídia, especialmente no que tange ao 

agenciamento de negócios de empresas concorrentes na mesma zona
66

. 

Por fim, neste contexto de evolução do direito de exclusividade no contrato de 

agência, o Código Civil trouxe, em seu artigo 711, a presunção de exclusividade recíproca 

entre as partes
67

, derrogando os dispositivos que estabelecem o contrário na Lei nº 

4.886/1965. 

A partir da entrada em vigor do Código Civil, salvo ajuste expresso no contrato
68

, o 

proponente não pode constituir, ao mesmo tempo e na mesma zona, mais de um agente com 

incumbência idêntica.  

Importante destacar que a exclusividade, tanto em favor do agente quanto do 

proponente, relaciona-se intrinsecamente com o elemento zona determinada, que deverá 

constar obrigatoriamente do contrato (alínea “d” do artigo 27 da Lei nº 4.886/1965), sendo 

exercida somente dentro desta zona de atuação (REQUIÃO, 2003, p. 84). 

Alexandre Targino Gomes Falcão (2014, p. 6.767), complementando a interpretação 

da exclusividade em favor do agente no Código Civil, defende que o proponente não poderia 

constituir outro sujeito – não apenas agente – para realizar negócios na zona de exclusividade, 

qualquer que seja o vínculo mantido com este (empregado, prestador de serviços, distribuidor, 

                                                           
66 Ricardo Nacim Saad (2003, p. 81) afirma que o exercício de agenciamento para empresas concorrentes, do 

mesmo ramo, dará ensejo à ruptura do contrato por justa causa. Não se concorda com a posição do autor, por 

considerar que esta não está de acordo com a prática em certos ramos negociais. De fato, para a venda de 

materiais específicos ou para a entrada em mercados com grandes barreiras de acesso, muitas vezes as empresas 

lançam mão de agentes já consolidados nestas zonas, e que por atenderem diversas empresas do mesmo ramo, 

não celebram pacto de exclusividade com um proponente específico. Neste caso, na ausência de limitação legal e 

contratual, não se poderia afirmar que agenciar negócios da mesma natureza, em uma mesma zona, para 

empresas concorrentes, fosse, a princípio, uma infração contratual. 
67

 Ao contrário de Portugal, em que o Decreto-Lei nº 118/1993, de 13 de abril, alterando a sistemática anterior do 

artigo 4º do Decreto-Lei nº 178/1986, de 3 de julho, excluiu a presunção de exclusividade no contrato de agência 

(MONTEIRO, 2010, p. 75). 
68

 Sendo esta uma regra dispositiva, a exclusividade de atuação na zona pode ser afastada pela vontade dos 

contratantes (HAICAL, 2012, p. 53). Gustavo Haical (2012, p. 53) defende que o afastamento da exclusividade 

pode se dar mediante cláusula contratual expressa ou tácita, esta última decorrente do comportamento das partes 

na conclusão e no cumprimento do contrato. Pode, ainda, ser unilateral, quando apenas uma das partes do 

contrato perde a exclusividade, ou bilateral, quando a exclusividade é retirada por completo do contrato 

(HAICAL, 2012, p. 55). A exclusividade também pode ser total, quando, por exemplo, abrange toda a área de 

atuação, todos os clientes ou todos os produtos fabricados pelo proponente; ou parcial, restringindo, por 

exemplo, a uma parte da zona de atuação, uma relação de clientes selecionados ou algum dos produtos 

fabricados pelo proponente (REQUIÃO, 2003, p. 151). 
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mediador, dentre outros), sob pena de violar o objetivo e frustrar o próprio direito de 

exclusividade. 

A expressão “idêntica incumbência”, importante para a delimitação do direito de 

exclusividade do agente na área designada, deve ser interpretada não só com base na atividade 

desenvolvida pela empresa proponente, mas, particularmente, nos limites do contrato, do 

produto ou serviço cuja venda é objeto da avença e na clientela atingida, sendo a verificação 

casuística, com base na boa-fé objetiva (HAICAL, 2012, p. 56). 

Também, a partir da vigência do novo diploma legal, ressalvada a possibilidade de 

ajuste expresso em contrato, o agente não pode assumir o encargo de promover, na mesma 

zona, negócios do mesmo gênero, instituindo também a presunção de exclusividade em favor 

do proponente. Percebe-se que o Código Civil vedou apenas a promoção de negócios do 

mesmo gênero, permitindo que o agente celebre contratos com mais de um proponente, desde 

que sejam para negócios de natureza diversa. 

O limite para a exclusividade em favor do proponente, portanto, é o agenciamento de 

negócios do mesmo gênero. A aplicação da limitação no caso concreto, entretanto, deve ser 

realizada de forma razoável, de acordo com a boa-fé e os costumes comerciais, sendo possível 

defender que, muitas vezes, a expressão “gênero” pode ser sinônimo, in casu, de “espécie” 

(HAICAL, 2012, p. 57). Tome-se, por exemplo, um agente que promova negócios para a 

venda de apenas um determinado eletrodoméstico. Nada impedirá, a princípio, que este 

assuma a incumbência, com proponente diverso, de agenciar a venda de outro tipo de 

eletrodoméstico. Assim, em que pese agenciar negócios para a venda de objetos do mesmo 

gênero, não haverá quebra da exclusividade. 

O Código Civil, ainda no que tange à exclusividade, repetiu, em seu artigo 714, a 

previsão do artigo 31, caput, da Lei nº 4.886/1965, pelo qual o agente faz jus à remuneração 

correspondente aos negócios concluídos dentro de sua zona de exclusividade. 

O artigo 714, contudo, não autoriza o proponente a realizar ilimitadamente negócios 

na zona de exclusividade do agente, pois acabaria por impedir a formação da clientela deste, 

tornando a sua intermediação dispensável (GOMES, 2008, p. 457) e dando causa à resolução 

do contrato. Trata-se de norma protetiva do agente, mas que não pode servir de justificativa 

para o abuso da atuação do proponente.  

Em que pese a legislação não estabelecer o limite para a atuação direta ou por 

interposta pessoa na zona de exclusividade do agente, esta deve ser excepcional e episódica, 

verificando-se caso a caso a sua adequação, nos termos da boa-fé e do fim econômico do 
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contrato (HAICAL, 2012, p. 59), sob pena de resolução do contrato por quebra de 

exclusividade (artigo 36, b, da Lei nº 4.886/1965). 

A segunda e última incompatibilidade entre os regramentos que tratam do contrato de 

agência é quanto ao prazo de aviso prévio nos contratos celebrados por prazo indeterminado. 

O artigo 34 da Lei nº 4.886/1965 dispõe que, se o contrato de agência celebrado por 

prazo indeterminado tiver vigorado por mais de seis meses, qualquer das partes poderá 

denunciá-lo, desde que comunique à outra parte com antecedência mínima de trinta dias, sob 

pena de, não o fazendo, ser obrigada a pagar um terço das comissões (retribuição) auferida 

pelo agente nos três meses anteriores. 

Com a entrada em vigor do Código Civil, o dispositivo acima foi derrogado, uma vez 

que o artigo 720 do diploma material civil aumentou para noventa dias o prazo de aviso 

prévio a ser concedido pela parte denunciante do contrato celebrado por prazo indeterminado. 

Também extinguiu a necessidade de o contrato ter vigorado por seis meses. Não estabeleceu, 

entretanto, uma punição à parte que descumprir o prazo mínimo de antecedência, o que 

poderá criar para a contraparte o direito a pleitear indenização. 

O artigo 720 do Código Civil, além de aumentar o prazo mínimo do aviso prévio, 

também estabeleceu outro requisito para a regular denúncia do contrato de agência celebrado 

por prazo indeterminado, sujeitando a eficácia desta ao transcurso de prazo compatível com a 

natureza e o vulto dos investimentos exigidos do agente. Esta disposição, específica ao 

contrato de agência, está em consonância com o parágrafo único do artigo 473 do Código 

Civil, que impõe regra semelhante, de forma geral, aos contratos que permitem a denúncia
69

. 

Em conclusão geral, considerando ser a mesma figura contratual os contratos 

chamados, em nosso ordenamento jurídico, de “agência” e de “representação comercial 

autônoma”, tem-se que o Código Civil de 2002 derrogou parcialmente alguns poucos artigos 

da Lei nº 4.886/1965, mantendo-se plenamente aplicáveis seus demais dispositivos, já que 

expressamente determinou a sua aplicação, no que couber, ao contrato de agência (artigo 721 

do Código Civil). 

 

1.4 Elementos 
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 O disposto na parte final do artigo 720 do Código Civil, bem como no parágrafo único do artigo 473 do 

mesmo Código, será objeto de estudo mais aprofundado no tópico 3.3, pois tem grande relevância ao tema deste 

trabalho. 
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No tópico 1.1, o contrato de agência foi conceituado, nos termos do artigo 710 do 

Código Civil, como o contrato pelo qual “uma pessoa assume, em caráter não eventual e sem 

vínculos de dependência, a obrigação de promover, à conta de outra, mediante retribuição, a 

realização de certos negócios, em zona determinada”. 

Da definição adotada, podem ser retirados os elementos caracterizadores do contrato, 

que são chamados, neste trabalho, de elementos essenciais
70

. A essencialidade de tais 

elementos decorre do fato de que a não existência de algum deles em uma determinada 

relação contratual faz com que não se configure o contrato de agência, mas, sim, outra espécie 

contratual, típica ou atípica (MELLO, 2014, p. 13). 

O estudo dos elementos essenciais caracterizadores do contrato de agência e de suas 

nuances é justificado na medida em que a existência de todos eles, além de caracterizar o 

contrato em estudo, os diferenciará das demais figuras, fazendo incidir na relação fática o 

regime jurídico correto dos artigos 710 a 721 do Código Civil e, no que couber, da Lei nº 

4.886/1965. 

Também serão tratados os elementos não essenciais do contrato. A existência de tais 

elementos não essenciais, ainda que frequentemente encontrados nas relações entre agente e 

proponente, não fará com que o contrato de agência celebrado se transmute em outro tipo 

contratual. Da mesma forma, a falta de tais elementos não prejudicará a caracterização da 

relação como de agência. 

 

1.4.1 Elementos essenciais 

 

De início, iremos tratar dos elementos essenciais, aqueles que, como já afirmado, 

devem necessariamente estar presentes em uma relação contratual para que ela seja 

considerada de agência. 

 

1.4.1.1 Sujeitos do contrato 

 

O primeiro elemento essencial caracterizador do contrato de agência relaciona-se com 

os sujeitos do contrato: agente e proponente. Como já citado anteriormente, o Código Civil de 

2002, ao nomear as partes do contrato de agência, chamou de “agente” a parte que se obriga, 

no bojo do contrato, a angariar propostas e ofertas de negócio – popularmente conhecida 
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 Nomenclatura também utilizada por António Pinto Monteiro (2010, p. 50), Gustavo Haical (2012, p. 35) e 

Humberto Theodoro Júnior (2002, p. 152). 
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como “representante comercial autônomo” ou somente “representante comercial”
71

 – e de 

“proponente”
72

 a parte para quem os negócios são prospectados, que é chamada também de 

“representado”
73

, “principal”
74

 ou “agenciado”
75

 
e 76

. 

Além de pequena discussão quanto à impossibilidade de a pessoa jurídica 

desempenhar a função de agente
77

, que já foi afastada no tópico 1.2, a maior celeuma em 

torno dos sujeitos do contrato relaciona-se com a caracterização do agente e do proponente 

como empresários. 

O artigo 966 do Código Civil alterou a sistemática anterior, do Código Comercial, e 

consagrou a teoria da empresa em nosso ordenamento, prevendo que o empresário, para ser 

considerado como tal, deve exercer profissionalmente atividade econômica organizada para a 

produção ou circulação de bens ou de serviços, excluindo-se aqueles que exercem profissão 

intelectual, de natureza científica, literária ou artística. 

Com base na definição apresentada, a qualificação do agente como empresário 

dependerá de sua atuação profissional e da sua organização para o exercício da atividade 

econômica. 

No caso da pessoa jurídica que exerça a atividade de agência, não há muita discussão 

acerca de seu caráter empresarial (HAICAL, 2012, p. 40), uma vez que a própria natureza da 

atividade de agenciamento de propostas mediante remuneração pressupõe o caráter 

profissional e organizado, quando exercida sob a forma societária (CAVALLI, 2007, p. 41). 

Seria difícil conceber uma pessoa jurídica que exercesse a atividade de promoção de negócios 
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 Nomenclatura ainda utilizada por Fran Martins (2017, p. 224), Jairo Saddi (2003, p. 56) e Arnoldo Wald 

(2011b, p. 75). Por outro lado, Gustavo Haical (2012, p. 39) já se adequou à nova nomenclatura trazida pelo 

Código Civil, enquanto Orlando Gomes (2008, p. 452) e Humberto Theodoro Júnior (2002, p. 130) utilizam as 

duas expressões indistintamente. 
72

 Orlando Gomes (2008, p. 452) e Humberto Theodoro Júnior (2002, p. 158) tratam a figura sob o nome de 

“preponente”, nome este adotado pelo Código Civil italiano, mas que não foi transmitido ao nosso ordenamento. 

Humberto Theodoro Júnior (2002, p. 158) critica o termo “proponente”, pois afirma que nossos dicionários não 

registram esta palavra no sentido de nominar aquele que delega poderes de gestão a outrem, mas como aquele 

que propõe algo a outrem. Ademais, entende que a adoção do vocábulo “proponente” pode gerar confusões 

desnecessárias, já que o cliente que realiza, por intermédio de um agente, uma proposta, também deverá ser 

chamado de proponente, existindo dois sujeitos diferentes na relação a serem chamados de proponente, quais 

sejam, o cliente e a parte do contrato de agência que recebe a proposta. 
73

 Assim chamado, dentre outros, por Jairo Saddi (2003, p. 57), Maria Helena Diniz (2011, p. 447) e Fran 

Martins (2017, p. 224). 
74

 Designação utilizada em Portugal, no Decreto-Lei nº 178/86, de 3 de julho, e adotada pelos autores naquele 

país (MONTEIRO, 2010, p. 108). 
75

 Nomenclatura utilizada por Alexandre Targino Gomes Falcão (2014, p. 6.760) e Gustavo Haical (2012, p. 39). 
76

 Além dos ordenamentos jurídicos de Portugal e Itália, outros países europeus adotam nomenclaturas diversas 

para identificar a parte que se beneficia com o agenciamento de propostas e ofertas. Nesse sentido, o Código 

Comercial francês nomina esta parte como “mandante” (mandant), enquanto a Espanha, na Lei nº 12/1992, o 

chama genericamente de “empresário”. Por fim, a Diretiva 86/653 da CEE utilizou a expressão “comitente”. 

Todos estes nomes são passíveis de crítica, pois contribuem para a confusão entre o contrato de agência e outros 

correlatos (FALCÃO, 2014, p. 6.758-6.759). 
77

 Posição defendida por Rubens Edmundo Requião (2003, p. 20-21). 
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de forma não profissional, uma vez que ainda que a atividade não seja a principal exercida 

pela pessoa jurídica, com o mero exercício desta, deve ser presumida a sua 

empresarialidade
78

. 

No que tange ao agente pessoa natural (“física”), a resposta é mais difícil de ser 

encontrada. 

Será empresário o agente pessoa natural que atuar com ânimo profissional e de modo 

organizado para a promoção dos negócios do proponente, também com escopo de lucro. A 

profissionalidade nasce do exercício habitual ou permanente de uma atividade econômica 

(CAVALLI, 2007, p. 34), enquanto a organização, classicamente, é vista como a conjugação 

dos fatores de produção, como um complexo de bens, capital e o trabalho de colaboradores, 

podendo ser caracterizada, no entanto, mesmo sem a existência de um deles (ASCARELI, 

2003, p. 212). 

Gustavo Haical (2012, p. 41-44) e Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda (2013b, p. 

95) defendem que o agente não é, necessariamente, um empresário, pois não identificam na 

atividade desempenhada pelo agente a indispensabilidade do seu exercício de forma 

profissional
79

. Também tentam afastar a o caráter empresarial do agente ao afirmar que nem 

sempre há organização da atividade econômica por parte deste
80

. Para esses autores, portanto, 

haverá contrato de agência se estiverem satisfeitos os pressupostos, mesmo que não haja a 

“comercialidade” (PONTES DE MIRANDA, 2013b, p. 95-96). 
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 Cassio Cavalli (2007, p. 41), nesse sentido, expõe que, além do critério da atividade desenvolvida, as 

sociedades anônimas e as sociedades em comandita por ações são consideradas empresárias “pela forma ou por 

determinação legal”, já que necessariamente serão subordinadas ao “Registro de Empresas e ao Estatuto do 

Empresário”. Por outro lado, também cita que a sociedade cooperativa sempre será excluída da empresarialidade, 

independente da atividade que exerça, estando, portanto, excluída do critério de classificação com base na 

atividade. 
79

 Gustavo Haical (2012, p. 41-44) defende a sua posição com base no estudo do caráter não eventual do contrato 

de agência (que é também requisito essencial deste, como explicitado no tópico 1.4.1.4). Para ele, a não 

eventualidade não se relaciona com a habitualidade do exercício da atividade de agenciamento, mas, sim, com a 

estabilidade. A habitualidade significa a constante e usual prática dos atos ligados à atividade desenvolvida, 

caracterizando a profissionalidade (HAICAL, 2012, p. 42), enquanto a estabilidade refere-se ao número 

indefinido de atos que o agente tem que realizar para cumprir sua obrigação de promover negócios para o 

proponente, fazendo com que o contrato não se dê por encerrado ao intermediar a conclusão de um único 

negócio (HAICAL, 2012, p. 42). Em conclusão, o citado autor defende que não é imprescindível para a 

caracterização do contrato de agência a atuação constante do agente, com habitualidade, o que desnaturaria a 

profissionalidade e, por consequência, o caráter empresarial do agente pessoa natural. 
80

 Para tanto, Gustavo Haical (2012, p. 47) afirma que a falta da organização se evidencia quando o agente 

utiliza-se apenas de seu trabalho para realizar a captação de clientela para a conclusão de negócios com o 

proponente, retirando a qualidade de empresário do agente pessoa natural, mas não desnaturando o contrato de 

agência (HAICAL, 2012, p. 47). 
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A maioria dos autores
81

, por outro lado, entende que o agente deve ser 

necessariamente empresário. 

Isso porque o agenciamento de negócios deve ser a profissão do agente (DINIZ, 2011, 

p. 447), já que é uma atividade especializada desempenhada com a frequência de uma 

atividade empresarial (SADDI, 2002, p. 57), de modo contínuo, estável e sistemático, não 

prosperando a diferenciação adotada por Gustavo Haical (2012, p. 41-44) entre os conceitos 

de habitualidade e estabilidade. No mesmo sentido, Fran Martins (2017, p. 227) defende 

expressamente que só podem ser considerados contratos de agência aqueles realizados por 

agentes profissionais. 

Ademais, percebe-se que, por mais simples que seja a estrutura do agente pessoa 

natural, sempre haverá organização empresarial, uma vez que lança mão da administração de 

seu tempo, trabalho e recursos, com a finalidade de prestar um serviço tipicamente 

empresarial de intermediação, assumindo os riscos do negócio. Assim, não é necessário que o 

agente se valha de grande estrutura – utilizando-se de escritório para atendimento dos clientes 

ou da contratação de empregados ou subagentes – para que seja satisfeito o requisito da 

organização para a circulação de serviços. 

Portanto, o agente pessoa natural que exerce a atividade de promoção de negócios, em 

caráter não eventual e sem vínculo de dependência, à conta do proponente em zona 

determinada, mediante retribuição, com profissionalidade e organização para a prestação 

deste serviço, é empresário, pois se encaixa na definição do artigo 966 do Código Civil. 

É, então, requisito necessário para a configuração do contrato de agência que o agente, 

pessoa jurídica ou pessoa natural, seja empresário. Afastada a empresarialidade deste, também 

será afastada a qualificação de determinada relação contratual como de agência. 

Com relação ao outro extremo da relação contratual, o proponente, tem-se que não é 

imprescindível que ele seja empresário. 

Contudo, a análise para tal conclusão é realizada de forma diversa, uma vez que não é 

a atividade decorrente do contrato de agência que conferirá o status de empresário, ou 

sociedade empresária, ao proponente. Deve-se, portanto, verificar qual a atividade econômica 

principal deste, perquirindo se é desempenhada de forma profissional e organizada. 

Nesse sentido, é plenamente possível que o proponente – seja ele pessoa natural ou 

jurídica – não desenvolva atividade empresarial, mas que contrate, de forma não eventual, 

                                                           
81

 Tais como Maria Helena Diniz (2011, p. 447), Orlando Gomes (2008, p. 454), Fran Martins (2017, p. 227), 

Jairo Saddi (2003, p. 57), Rubens Requião (1995, p. 76) e Humberto Theodoro Júnior (2002, p. 138). 



57 

 

 
 

sem dependência e mediante remuneração, uma pessoa para promover negócios à sua conta, 

configurando uma relação de agência
82

. 

Também não pode servir de argumento para que se defenda a obrigatoriedade do 

proponente ser empresário ou sociedade empresária a redação do artigo 1º da Lei nº 

4.886/1965, que dispõe que a obrigação do agente é de promover “negócios mercantis”, uma 

vez que, como já refutado no tópico 1.2, com a entrada em vigor do Código Civil de 2002, 

houve a unificação do direito das obrigações, não havendo mais que se falar em distinção 

entre as obrigações civis e comerciais. 

 

1.4.1.2 Obrigação principal do contrato de agência: promoção de negócios 

 

A caracterização do contrato de agência passa, invariavelmente, pela promoção de 

negócios ao proponente. A obrigação de “promover a realização de certos negócios”
83

 é a 

principal assumida pelo agente, sem a qual não se pode classificar uma determinada relação 

contratual como de agência. Ou seja, esta obrigação é o elemento fundamental para a 

caracterização do contrato de agência (MONTEIRO, 2010, p. 50). Não significa dizer que não 

possa existir em outro contrato, mas a sua falta impede a caracterização do contrato em tela 

(HAICAL, 2012, p. 110). 

Promover a realização de certos negócios significa, nuclearmente, colocar-se na 

posição de mediação entre dois contratantes (REQUIAO, 1995, p. 77), o proponente e seus 

clientes. O núcleo básico da atividade do agente é fazer com que o proponente celebre 

contratos (FALCÃO, 2014, p. 6.762), diligenciando em determinada área ou junto a um grupo 

de clientes para provocar propostas e obter pedidos, transmitindo-os ao proponente 

(REQUIÃO, 1995, p. 80). Como consequência direta, o ofício assumido pelo agente também 

consiste em captar, manter ou aumentar a clientela do proponente (HAICAL, 2012, p. 110). 

Para atingir o objetivo final de seu ofício, o agente deve realizar um conjunto de atos 

preliminares, que variará de acordo com as especificidades de cada negociação ou do ramo da 

atividade econômica do proponente. 

António Pinto Monteiro (2010, p. 50) afirma, nesse sentido, que a atividade do agente 

é uma complexa e multifacetada atividade material de prospecção de mercado, angariação de 
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 Gustavo Haical (2012, p. 48) dá, como exemplos, uma associação que estabeleça um contrato de agência para 

promover o ingresso de novos associados e um célebre artista que contrate um agente para promoção de 

contratos de empreitada de execução musical. 
83

 Prevista, nestes termos, no artigo 710 do Código Civil. 
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clientes e difusão dos produtos e serviços comercializados pelo proponente que antecede e 

prepara a conclusão dos negócios. 

Percebe-se que não é simples intermediação de contratos entre as partes. O exercício 

da atividade pode envolver a divulgação publicitária dos produtos e serviços, a realização de 

visitas a clientes antigos e novos, a exposição das vantagens e qualidades da mercadoria, 

fornecer mostruário ou catálogo e demonstrar a conveniência da celebração do contrato, 

animando e induzindo o cliente para o negócio (HAICAL, 2012, p. 112; REQUIÃO, 1995, p. 

80; FALCÃO, 2014, p. 6.763, PARENTE, 2013, p. 15). 

Compete-lhe também realizar as tratativas do contrato, instruindo sobre preços, 

bonificações, descontos, quando permitido
84

, iniciar e dar continuidade à negociação do ajuste 

a ser celebrado até a formulação de uma oferta ou proposta, que será transmitida ao 

proponente (HAICAL, 2012, p. 112; REQUIÃO, 1995, p. 80; FALCÃO, 2014, p. 6.763; 

PARENTE, 2013, p. 15), podendo este recusá-la
85

. 

Por fim, também faz parte do múnus assumido pelo agente o recebimento de 

reclamação dos clientes angariados, transmitindo-as também ao proponente, além de prestar 

informações a este, quando requerido
86

, expondo-o as condições do mercado, dos clientes e 

dos concorrentes (PONTES DE MIRANDA, 2013b, p. 116; FALCÃO, 2014, p. 6.763; 

PARENTE, 2013, p. 15).  

A promoção de negócios do proponente não se limita, portanto, à mera atividade 

passiva de recepção de pedidos dos clientes, de simples entrega de uma lista de possíveis 

clientes ao proponente (HAICAL, 2012, p. 113), ou de mera publicidade dos produtos e 

serviços do proponente (MONTEIRO, 2010, p. 50). 

De modo geral, a doutrina
87

 elogia a adoção, pelo Código Civil de 2002, do verbo 

“promover” para identificar a atividade do agente
88

, já que é aquele que melhor expressa as 

diversas nuances da obrigação principal assumida pelo agente. 
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 O artigo 29 da Lei nº 4.886/1965 dispõe que o agente somente pode conceder descontos, abatimentos ou 

dilações quando autorizado expressamente pelo proponente. 
85

 O artigo 33 da Lei nº 4.886/1965 estipula os prazos máximos para que o proponente comunique ao agente a 

recusa de determinada proposta. Cumpre destacar que a recusa não pode ser sistemática, sob pena de se 

caracterizar um comportamento abusivo, dando ensejo à resolução do contrato por culpa do proponente 

(REQUIÃO, 2003, p. 99). 
86

 O artigo 28 da Lei nº 4.886/1965 estabelece que, na ausência de previsão expressa no contrato, o proponente 

poderá requerer que o agente lhe forneça informações detalhadas sobre o andamento dos negócios a seu cargo. 
87

 Dentre eles, Alexandre Targino Gomes Falcão (2014, p. 6.762) e António Pinto Monteiro (2010, p. 51). Para 

uma análise aprofundada sobre tema, conferir Gustavo Haical (2012, p. 110-114). 
88

 Este verbo também é utilizado nas legislações de regência em Portugal, Espanha e Itália (MONTEIRO, 2010, 

p. 51). 
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De fato, houve melhora, em relação ao artigo 1º da Lei nº 4.886/1965, na redação da 

definição do contrato, uma vez que as expressões utilizadas neste texto normativo, “mediar” e 

“agenciar”, não tinham a completude necessária para bem definir a atividade exercida a partir 

do contrato de agência, além de poder, no caso da primeira, causar confusão com outros 

contratos típicos. 

De todo o exposto, pode-se notar que, para a caracterização do contrato de agência, o 

agente precisa assumir apenas a obrigação de promover negócios ao proponente, fomentando-

os e preparando-os, sem, no entanto, concluí-los
89

. 

As propostas buscadas pelo agente devem satisfazer as necessidades do proponente. 

Não é qualquer tipo de proposta que deverá ser captada pelo agente, mas aquelas que estejam 

em consonância com os interesses e com as instruções dadas pelo proponente
90

. Caso as 

propostas agenciadas não estejam de acordo com as instruções passadas, o proponente poderá 

recusá-las
91

 (HAICAL, 2012, p. 116). 

Por derradeiro, relacionando-se com a necessidade de observância das instruções 

dadas – que não retira a autonomia da atividade do agente, como se demonstrará –, o contrato 

deve prever, também, quais negócios devem ser promovidos pelo agente
92

.  

O artigo 1º da Lei nº 4.886/1965, no que tange à qualificação dos negócios a serem 

promovidos pelo agente, dizia que estes deveriam ser “mercantis”. Em consonância com essa 

determinação, autores como Fran Martins (2017, p. 226) e Jairo Saddi (2003, p. 57) 

confirmavam a indispensável mercantilidade dos negócios promovidos por meio do contrato 

de agência. 

Contudo, antes mesmo da entrada em vigor do Código Civil de 2002, Rubens Requião 

(1995, p. 78) já criticava a redação legal, afirmando não haver motivo para não se incluir a 

atividade do representante comercial (rectius: agente) a possibilidade de agenciamento de 

negócios civis. Assim, propunha uma interpretação um pouco mais ampla do comando legal, 

pela qual, na expressão “negócios mercantis”, deveriam estar inseridas as atividades que 

visassem ao proveito pecuniário, ainda que de natureza civil (REQUIÃO,1995, p. 80). 
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 Como se verá em seguida, o agente não dispõe automaticamente de poderes para concluir os contratos ou para 

praticar os atos de execução destes em nome do proponente. Trata-se de uma atividade acessória e complementar 

à atividade principal de promoção de negócios, cuja existência não desnatura o contrato. 
90

 Como determinam o artigo 712 do Código Civil e o artigo 29 da Lei nº 4.886/1965, o agente deve agir de 

acordo com as instruções recebidas do proponente. 
91

 Nos termos do já citado artigo 33 da Lei nº 4.886/1965. 
92

 Gustavo Haical (2012, p. 120-124) trata de quais os objetos dos negócios. No caso concreto, o agente tem a 

obrigação de promover, na hipótese de a delimitação destes em contrato ser apenas determinável, e das 

implicações concorrenciais desta falta de precisão na definição contratual. 
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Com a entrada em vigor do Código Civil, a discussão perdeu o sentido, já que o seu 

artigo 720 não qualifica os negócios que podem ser objeto de promoção pelo agente. 

Ademais, em face da já citada unificação do direito obrigacional, não há mais lastro para a 

realização de distinção entre os negócios mercantis e civis, não importando, assim, para a 

caracterização do contrato de agência, o tipo de negócio a ser promovido pelo agente. 

 

1.4.1.3 Atos praticados à conta de outrem 

 

No tópico 1.4.1.2 acima, foi verificado que um dos elementos essenciais do contrato 

de agência, que se confunde com a obrigação principal assumida pelo agente, é a promoção de 

negócios deste para o proponente. O agente, em regra, tem poderes apenas para atuar de 

forma a promover propostas e ofertas para que o proponente celebre diretamente os contratos 

com os clientes angariados, representando-o economicamente
93

. Não vai até a conclusão dos 

negócios jurídicos, já que a sua atividade se limita ao agenciamento destes negócios 

(PONTES DE MIRANDA, 2013b, p. 105). 

Atua o agente, portanto, somente à conta do proponente, já que os efeitos decorrentes 

de sua atividade se projetam na esfera jurídica alheia (do proponente) (HAICAL, 2012, p. 62; 

MONTEIRO, 2010, p. 54). 

Interessante a distinção a ser feita entre a atuação “no interesse” e “à conta” de outrem. 

O primeiro é a designação da cooperação existente entre o agente e o proponente, pela qual 

aquele se obriga a atuar em benefício deste, defendendo e promovendo seus interesses 

(representando-o economicamente, como acima referido). Já a segunda expressão refere-se à 

efetiva destinação dos atos do agente, que produzem efeitos na esfera jurídica do proponente 

(PARENTE, 2013, p. 14). 

No caso do contrato de agência, devido ao caráter colaborativo da avença, o agente 

atua tanto à conta quanto no interesse do proponente. 

Importante dar ênfase à expressão “em regra”, sempre utilizada quando se refere aos 

limites da atuação do agente e à ausência de poderes de representação. A locução adverbial é 

utilizada para ressalvar a possibilidade de efetiva representação, do proponente pelo agente, 

no bojo de um contrato de agência. 
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 A expressão “representação econômica” foi retirada de António Pinto Monteiro (2010, p.55), se contrapõe à 

representação jurídica, e é utilizada no sentido de ser o agente um colaborador do proponente, zelando pelos 

interesses deste no desempenho de sua função contratual de angariar clientela para a distribuição dos bens e 

serviços do proponente. 
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Em que pese não constituírem elemento essencial para a caracterização do contrato de 

agência, não raras as vezes, são outorgados ao agente poderes para, além de promover e 

preparar os negócios, também celebrar contratos em nome do proponente, vinculando-o por 

meio de sua manifestação de vontade. 

Tanto o Código Civil, no parágrafo único do artigo 710, quanto a Lei nº 4.886/1965, 

no parágrafo único de seu artigo 1º, preveem a possibilidade de serem outorgados poderes de 

representação. Nessa hipótese
94

, o agente passa a desenvolver sua atividade atuando em nome, 

à conta e no interesse do proponente, de acordo com as instruções recebidas deste. 

A outorga de poderes de representação, no contrato de agência, não o desfigura e nem 

o transforma em outro contrato, notadamente no contrato de mandato. Nesse caso, como já 

identificava Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda (2013b, p. 100), o agente que conclui 

contratos não deixa de ser agente, mas passa a existir o plus da representação. Passa a existir 

um dever secundário (ou acessório) do agente
95

 (HAICAL, 2012, p. 65; FALCÃO, 2014, p. 

6.764): além de promover os negócios deve também concluí-los, atuando em nome do 

proponente. 

Em uma relação de agência, ordinariamente, a atuação do agente encerra-se com a 

transmissão da proposta recebida do cliente ao proponente. Como visto, pode ser que o 

agente, sem prejuízo da classificação do contrato como de agência, também receba poderes 

para concluir contratos em nome do proponente, representando-o. 

Além da representação, também é permitido que o agente pratique atos relacionados à 

execução do contrato cuja celebração intermediou (REQUIÃO, 2003, p. 23; REQUIÃO, 

1995, p. 81). 

É o caso, por exemplo, do agente que opera um depósito com as mercadorias a serem 

entregues, em nome – já que não adquire as citadas mercadorias para revendê-las em nome 

próprio – e à conta do proponente, fazendo a entrega direta dos bens quando celebrado o 

contrato pelo proponente. 
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 Rubens Requião (1995, p. 76-77) afirma, sem realizar qualquer distinção, que o representante comercial 

autônomo (agente) age em nome e por conta do representado (proponente). No entanto, percebe-se que faz 

remissão a ponto em sua própria obra que trata da representação comercial no direito francês, no qual, 

diferentemente do direito brasileiro, pressupõe-se a outorga de poderes de representação. Inexistindo em nosso 

direito, seja na Lei nº 4.886/1965 ou nos artigos 710 e seguintes do Código Civil, a obrigatoriedade de outorga 

de poderes de representação, o correto é afirmar que, em regra, o agente atua somente à conta do proponente. 
95

 Gustavo Haical (2012, p. 65-66) afirma, acertadamente, que se este dever secundário de celebrar negócios 

jurídicos em nome de o proponente erigir como dever principal da atuação do agente, haverá alteração do tipo 

contratual, desnaturando o contrato de agência, cujo objetivo econômico é a promoção de negócios, 

recolhimento de ofertas e propostas e a angariação de clientela. Apesar de se entender que, conceitualmente, tem 

razão o autor, vislumbra-se a dificuldade de aplicação deste entendimento na prática, uma vez que a própria 

legislação de regência do contrato de agência, no Brasil, permite a outorga de poderes ao agente para celebração 

de negócios jurídicos em nome do proponente. 
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O artigo 1º da Lei nº 4.886/1965 permitia expressamente, em sua parte final, a prática 

ou não de atos relacionados com a execução dos negócios. O Código Civil de 2002 silenciou 

sobre a questão. 

Contudo, ao deixar de proibir expressamente, entende-se que a prática de atos da 

execução do contrato, em nome, à conta e no interesse do proponente pode ser realizada sem 

que o contrato de agência seja descaracterizado, desde que, assim como afirmado em relação 

à outorga de poderes para representação, a execução seja também uma obrigação acessória e 

secundária, mantendo-se a obrigação principal do contrato aquela essencial ao contrato de 

agência, que é a de promover a realização de negócios. 

 

1.4.1.4 Em caráter não eventual 

 

A atividade do agente, de promover negócios e angariar clientela para o proponente 

deve, para que seja caracterizado o contrato de agência, ser realizada de forma “não eventual”, 

como dispõe o artigo 710 do Código Civil. A não eventualidade do exercício da atividade 

constitui, assim, requisito na configuração legal da agência (REQUIÃO, 1995, p. 76). 

Como referido no tópico 1.4.1.1, muitos autores consideram que o fato de a atividade 

do agente não poder ser exercida de forma eventual significa que este, necessariamente, deve 

ser profissional, agindo de modo contínuo, estável e sistemático para cumprir a obrigação 

assumida. Relaciona-se, portanto, a não eventualidade com a profissionalidade do agente. 

A não eventualidade, além de ser caracterizada pela prática constante e usual dos atos 

ligados à atividade, constituindo verdadeira atividade profissional do agente, também se 

relaciona com o caráter de trato sucessivo do contrato de agência. 

Nesse sentido, o agente deve realizar inúmeros atos – tantos quantos forem necessários 

(HAICAL, 2012, p. 50) –, enquanto durar o contrato, para a conclusão de um número 

indefinido de negócios pelo proponente. É de se supor a duração da atividade do agente 

(PONTES DE MIRANDA, 2013b, p. 87), já que a obrigação assumida
96

 não se exaure pelo 

seu cumprimento.  

A relação de agência, nesse sentido, é incompatível com a prática de um ato isolado 

(SAAD, 2003, p. 19; MONTEIRO, 2010, p. 57), não se extinguindo o contrato e a obrigação 

assumida pelo agente com o agenciamento de um negócio para o proponente. 
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 Obrigação de promover negócios, vide tópico 1.4.1.2. 
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Somente não sendo eventual a atividade do agente é que o contrato de agência pode 

alcançar o seu fim econômico, que é aumentar a clientela do proponente, movimentando o 

negócio por este operado (MELLO, 2014, p. 24). 

Importa destacar, por fim, que a estabilidade da obrigação assumida pelo agente não é 

incompatível com a celebração do contrato com prazo determinado, ainda que curto, ou com 

determinado escopo – condição resolutiva – (MONTEIRO, 2010, p. 57), como o atingimento 

de meta definida. 

O que importa, efetivamente, para a caracterização da não eventualidade e, por 

consequência, do contrato de agência é a prestação contínua e constante dos serviços de 

agenciamento, promovendo, enquanto durar o contrato, um número indefinido de negócios ao 

proponente (FALCÃO, 2014, p. 6.764). 

Por isso, tem-se que o contrato de agência pode existir quando o agente é contratado 

para, por exemplo, agenciar um número indefinido de contratos durante uma feira ou 

exposição (HAICAL, 2012, p. 50), quando contratado em função da sazonalidade de uma 

determinada atividade econômica ou até que alcance a meta estabelecida no contrato 

(PARENTE, 2013, p. 20). 

 

1.4.1.5 Sem vínculos de dependência 

 

Outro elemento essencial que pode ser retirado da definição do contrato de agência é o 

exercício da atividade, pelo agente, sem vínculos de dependência, como dita o artigo 710 do 

Código Civil. 

O intuito do legislador, ao dispor que o agente desenvolve sua atividade sem depender 

do proponente, é justamente diferenciar o agente do trabalhador subordinado, empregado 

daquele. O próprio artigo 1º da Lei nº 4.886/1965 dispõe que o representante comercial 

autônomo exerce a “representação” “sem vínculo de emprego”
97

. 

Não se afasta, assim, a possibilidade de existir, na relação de agência, uma 

dependência econômica entre as partes, com a preponderância de uma parte sobre a outra. Foi 

justamente com o intuito de oferecer uma regulamentação protetiva da atividade do 
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 Rubens Requião (1995, p. 32-33), ao comentar o citado dispositivo legal, afirma que a qualificação de 

“autônomo”, dada ao representante comercial, poderia ser interpretada de duas formas: para esclarecer que a 

atividade do representante comercial é independente de qualquer subordinação, ou para declarar a autonomia do 

contrato de representação comercial em face de outros existentes. Em conclusão, o citado autor afirma que a 

segunda hipótese é a correta, já que a subordinação jurídica do representante comercial autônomo já estava 

afastada pela expressão “sem relação de emprego”. Fran Martins (2017, p. 223), em sentido contrário, interpreta 

o vocábulo “autônomo” como sendo indicativo de autonomia e independência, com o qual se concorda. 
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representante que a Lei nº 4.886/1965 foi cunhada e, posteriormente, reformada pela Lei nº 

8.420/1992 (PARENTE, 2013, p. 18). 

O agente atua, assim, de forma autônoma e independente em relação ao proponente. 

Não há subordinação jurídica daquele em face deste, já que não se submete à autoridade e 

direção do proponente, inexistindo qualquer relação de emprego. Exatamente por isso é que 

não é aplicada a regulamentação legal do contrato de agência a certos profissionais, que 

embora ostentem um título de “agente”, são empregados ligados ao empregador por contrato 

de trabalho (MONTEIRO, 2010, p. 55-56). 

A independência é inerente à função do agente, já que este, por conta própria e 

assumindo, em regra, todos os custos e riscos inerentes à sua atividade econômica
98

, organiza 

o seu negócio e o modo pelo qual cumprirá sua obrigação de promover negócios ao 

proponente (PARENTE, 2013, p. 17; MELLO, 2014, p. 23). 

Decide, assim, sem qualquer ingerência, por exemplo, sua forma de trabalho, 

disposição de seu tempo, cronograma de visitas e técnicas de aproximação e negociação, 

podendo constituir escritório próprio e contratar empregados ou subagentes (PARENTE, 

2013, p. 17; MELLO, 2014, p. 23). Ou seja, tem autonomia para organizar toda a sua 

atividade e para exercê-la da forma que melhor atender a seus interesses. 

Essa autonomia e independência do agente para organizar e exercer a sua atividade, no 

entanto, não é absoluta, uma vez que o agente deverá se submeter, até mesmo por expressa 

previsão legal, às instruções dadas pelo proponente
99

. Se sujeita, dessa forma, a orientações 

expedidas por este, que podem ser relativas à padronização de procedimentos ou políticas 

internas do proponente, devendo, também, prestar informações a este sobre o andamento dos 

negócios (MONTEIRO, 2010, p. 56)
100

. 

Por outro lado, a obrigatoriedade de respeitar as instruções do proponente não 

significa subordinação ou vínculo hierárquico do agente em relação àquele
101

. 

                                                           
98

 É o que dispõe o artigo 713 do Código Civil: “Salvo estipulação diversa, todas as despesas com a agência ou 

distribuição correm a cargo do agente ou distribuidor”. No mesmo sentido, Luciano Benetti Timm e Daniela 

Bartelmebs (2008, p. 208) entendem que o agente deve arcar com os custos, diretos e indiretos, do 

agenciamento. 
99

 A possibilidade de o proponente fornecer instruções ao agente está expressa no artigo 29 da Lei nº 4.886/1965 

e no artigo 712 do Código Civil. 
100

 Como determina o artigo 28 da Lei nº 4.8886/1965. 
101

 Orlando Gomes (2008, p. 452), seguido por Maria Helena Diniz (2011, p. 447), ao tratar da autonomia do 

agente, utiliza a palavra “subordinação” no sentido de estar o agente adstrito às instruções do proponente. Não se 

concorda com a utilização do vocábulo, pois este carrega consigo conotação que remete à relação de emprego 

entre as partes, na qual o empregado deve obedecer às ordens do empregador. Utilizando a expressão no mesmo 

sentido, tem-se Fabio Ulhoa Coelho (2012, p.133). 
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É até mesmo salutar a possibilidade de o proponente poder expedir instruções ao 

agente sobre como proceder em determinadas situações, já que este atua à conta e no interesse 

do primeiro, obrigando-se a promover negócios que interessam de forma específica ao 

proponente. Não se poderia aceitar, como já dito, que o agente tivesse autonomia suficiente 

para atuar fora das margens de interesse do proponente, frustrando o objetivo econômico da 

relação de agência. 

O direito de que dispõe o proponente em dar instruções e cobrar informações do 

agente, contudo, não pode ser utilizado de forma abusiva, colocando em risco a autonomia do 

agente e mascarando, por meio do contrato de agência, uma verdadeira relação de emprego
102 

e
 

103
. Deve ser mantida, para que o contrato de agência também seja, a independência 

econômica e funcional do agente (PONTES DE MIRANDA, 2013b, p. 86). 

 

1.4.1.6 Zona determinada 

 

A zona determinada é o elemento que tem como objetivo identificar e delimitar a o 

campo em que o agente desenvolverá a sua atividade de promoção de negócios ao proponente. 

A “zona” é o termo técnico utilizado para designar a área de atuação do agente (REQUIÃO, 

2003, p. 50). É o elemento essencial para fixar, no espaço, o local em que o agente cumprirá a 

obrigação principal que assumiu, captando clientela para que o proponente celebre com estes 

os contratos (REQUIÃO, 1995, p. 172; HAICAL, 2012, p. 51). 

A determinação da zona serve, também, para estabelecer um limite ao direito do 

proponente de contratar novos agentes, impedindo-o, salvo expressa previsão contratual, de 

colocar, na mesma zona atribuída a um agente, outro com igual incumbência (HAICAL, 2012, 

p. 51). Relaciona-se, destarte, estritamente com a exclusividade, já tratada no tópico 1.3, pois 

é nesta zona fixada em contrato que a exclusividade, se existente, terá vigência. 

Dentre os elementos tidos como essenciais à caracterização do contrato de agência, a 

“zona determinada” é o mais controverso deles. 

A discussão se instaura, especialmente, quando são verificados outros ordenamentos 

jurídicos, em especial os europeus, já que a Diretiva 86/653 da Comunidade Econômica 
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 Rubens Requião (1995, p. 52-71) faz importante e completo estudo que tem o intuito de estabelecer critérios e 

fornecer subsídios para que se identifique, em um determinado caso concreto, a existência de uma relação 

subordinada de emprego ou de uma relação de agência. 
103

 Vivian Sapienza Cardozo (2016, p. 117-122) também identifica a possibilidade de se tentar encobrir uma 

relação de emprego com a utilização da representação comercial (agência) e enumera algumas atitudes que 

podem, em conjunto ou isoladamente, no caso concreto, caracterizar uma relação trabalhista por trás de um 

contrato de agência. 
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Europeia (CEE), que trouxe normas para a harmonização do tratamento do contrato de 

agência nos diversos países membros, não incluiu, entre os elementos essenciais, a 

delimitação da zona de atuação dos agentes, apesar de reconhecê-la e utilizá-la como critério 

para solução de certos problemas (MONTEIRO, 2010, p. 59). A retirada deste elemento da 

definição trazida pela referida Diretiva fez com que países como Portugal
104

 alterassem suas 

legislações para suprimir a obrigatoriedade da determinação, no contrato, da zona de atuação. 

No Brasil, a Lei nº 4.886/1965 não inseria, na sua definição, a necessidade de a 

“representação” ser realizada em zona previamente determinada. Contudo, na alínea “d”, de 

seu artigo 27 – que permanece em vigor, com redação modificada pela Lei nº 8.420/1992 –, 

prevê que a indicação da zona ou zonas de atuação do “representante” deve constar 

obrigatoriamente do contrato. 

Com a entrada em vigor do Código Civil de 2002, que teve ampla influência do 

Código Civil italiano neste ponto
105

, o conceito de agência foi sutilmente alterado pelo artigo 

710, inserindo-se na definição legal que a agência se configura quando uma parte assumir a 

obrigação de promover negócios em uma zona determinada, alçando, assim, a determinação 

do território de atuação do agente a elemento essencial do contrato entre nós
106

. 

A zona deve ser determinada em contrato, podendo ser delimitada, de acordo com a 

vontade das partes, em função de um bairro, município, estado, país ou continente, não 

importando a sua extensão. Pode, ainda, ser atribuída ao agente mais de uma zona, contínuas 

ou descontínuas (REQUIÃO, 1995, p. 172). 

Rubens Edmundo Requião (2003, p. 50) afirma que a “zona” pode ter fixação 

geográfica ou ter por base um grupo definido de clientes a serem prospectados. Não se 

concorda com esta lição, uma vez que, claramente, a conotação de “zona” de atuação refere-se 

ao espaço geográfico determinado no qual o agente exercerá a sua atividade de captação de 

clientela, sendo um critério objetivo. 
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 Em Portugal, por exemplo, a redação original do artigo 1º do Decreto-Lei nº 178/86, de 3 de Julho, 

estabelecia que a agência era realizada em certa zona ou para determinado círculo de clientes. Com a alteração 

trazida pela Diretiva 86/653/CEE, internalizada pelo Decreto-Lei nº 118/93, de 13 de Abril, a atribuição de certa 

zona ou círculo de clientes passou a ser facultativa (não obrigatória). Na Espanha, cuja lei é posterior à Diretiva 

86/653/CEE, a determinação da zona também não consta como elemento essencial do contrato. Na França, 

apesar de também não constar como elemento essencial, a legislação utiliza a zona determinada, se existente, 

para preservar os direitos do agente ao recebimento de retribuição pelos negócios realizados dentro de sua zona. 
105

 Em que pese certas mudanças realizadas no direito comunitário europeu, em relação ao contrato de agência, o 

artigo 1742 do Código Civil italiano permanece inalterado, prevendo a delimitação da zona como elemento 

essencial do contrato. 
106

 É o que entende a unanimidade dos autores nacionais, como Orlando Gomes (2008, p. 452), Fran Martins 

(2017, p. 226), Rubens Requião (1995, p. 172), Gustavo Haical (2012, p. 51), Ricardo Nacim Saad (2003, p. 50) 

e Humberto Theodoro Júnior (2002, p. 153). 
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Admite-se, também, o critério subjetivo para a definição do público-alvo da atividade 

do agente, como certo grupo de clientes específicos, mas essa delimitação em função dos 

clientes junto aos quais serão promovidos negócios deve ser encarada como uma qualificante 

da demarcação territorial (HAICAL, 2012, p. 52).  

Podem ser fixados conjuntamente os critérios de delimitação subjetivo (clientela) e 

objetivo (zona geográfica)
107

, permitindo que o proponente insira, na mesma zona geográfica 

de atuação de um agente, outro agente com objetivo de promover contratos junto a clientela 

diferente. Não se aceita, portanto, que seja estabelecida a “zona” apenas em relação à clientela 

junto a qual atuará o agente, prescindindo o contrato de agência, nos termos do artigo 710 do 

Código Civil, da determinação espacial da zona de atuação. 

Por outro lado, a falta de demarcação territorial expressa da zona no contrato não faz 

com que se descaracterize o contrato de agência (HAICAL, 2012, p. 52) ou que este seja nulo 

(REQUIÃO, 1995, p. 172).  

Na falta de indicação expressa, Rubens Requião (1995, p. 172) e Gustavo Haical 

(2012, p. 52) adotam posições diversas. O primeiro afirma que, nesta hipótese, a atuação do 

agente deve ser entendida como de âmbito geral, a ser exercida em qualquer local. Já para o 

segundo, a zona deve ser identificada a partir dos usos do tráfico e das circunstâncias do caso 

analisado, verificando-se, por exemplo, os clientes captados, para determinar a delimitação da 

zona. A fixação da zona e a sua perquirição têm verdadeiro impacto na relação entre as partes, 

pois se relacionam diretamente com a exclusividade e com a remuneração recebida pelo 

agente. 

A opinião deste trabalho, por outro lado, entende que o correto seria uma posição 

intermediária entre ambas. Em um primeiro momento, entende-se como inviável a aplicação 

da segunda posição como regra geral para todos os casos em que não se determine no 

contrato, de antemão, a zona de atuação do agente, uma vez que em muitos desses casos não 

será possível a investigação de qual a zona acordada entre as partes. 

Preferível adotar a posição de Rubens Requião (1995, p. 172) como regra geral, 

consignando ser plenamente possível, no caso concreto, que uma das partes comprove, por 

qualquer meio idôneo, qual a zona originalmente delimitada. 

Assim, na impossibilidade de se verificar in casu a determinação da zona, deve-se 

entender que esta é irrestrita, podendo o agente atuar na promoção de negócios para o 
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 Ainda que nossa legislação não estabeleça a possibilidade de delimitação também pelo critério subjetivo, ao 

contrário de Portugal, deve-se entender como permitida implicitamente, já que não sendo proibida, é inerente à 

liberdade negocial das partes. 
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proponente em qualquer lugar, com presunção de exclusividade, e recebendo, como 

consequência, a remuneração pelos negócios concluídos dentro de sua zona ainda que sem a 

sua interferência, salvo ajuste em contrário
108

. 

Por fim, a zona determinada em contrato não é imutável, podendo ser alterada – 

reduzida ou ampliada – pela vontade das partes (SAAD, 2003, p. 50). A alteração unilateral é 

abusiva (REQUIÃO, 1995, p. 172), assim como o é a cláusula contratual que estabelece a 

possibilidade de o proponente, independentemente de justificativa, alterar a zona de atuação 

do agente (REQUIÃO, 2003, p. 50). A alteração deve, efetivamente, ser resultado de acordo 

de vontade das partes
109

. 

Retirados os casos em que uma das partes – normalmente o proponente – imponha a 

aceitação de alteração da zona determinada à outra parte – usualmente o agente – por força de 

seu poder econômico e da dependência desta em relação àquela, hipótese em que tal situação 

poderá ser comprovada e seus efeitos anulados, também existem outras possibilidades em que 

a alteração não poderá ser levada a cabo. 

É o que se retira do artigo 32, parágrafo sétimo, da Lei nº 4.886/1965, ainda em vigor, 

que dispõe que são vedadas alterações que impliquem, direta ou indiretamente, diminuição da 

média dos resultados auferidos pelo agente nos últimos seis meses de vigência do contrato. 

Dessa forma, ainda que haja a concordância do agente, a redução (ou mesmo 

ampliação da zona, no caso deste não ter condições para operar em zona maior) não poderá 

implicar em diminuição dos ganhos médios auferidos nos últimos seis meses do contrato 

(SAAD, 2003, p. 50), já que se trata de norma cogente, impossível de ser afastada pelas 

partes
110

. 

 

1.4.1.7 Mediante retribuição 
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 Nos termo do artigo 714 do Código Civil, que derrogou tacitamente o artigo 31 e o seu parágrafo único, da 

Lei nº 4.886/1965. 
109

 A alínea “g” do artigo 27, da Lei nº 4.886/1965, determina que estejam previstos em contrato os casos em que 

é justificada a restrição da zona concedida com exclusividade. Estas hipóteses, que devem constar do contrato, 

devem ser justificáveis, não sendo permitidas aquelas puramente potestativas. Ademais, devem ser adequadas à 

previsão existente no artigo 32, parágrafo sétimo, da mesma Lei, que, como será demonstrado, impede a 

alteração contratual que implique, direta ou indiretamente, na diminuição da retribuição média recebida pelo 

agente nos últimos seis meses. Como exemplo de possibilidade legítima de diminuição da zona já permitida no 

contrato, Rubens Edmundo Requião (2003, p. 58) elenca o fato de o agente não estar conseguindo atender toda a 

zona que lhe foi delimitada, ou deixando de visitar a clientela conhecida com a frequência adequada. 
110

 É justamente neste sentido a jurisprudência que impõe o dever de o proponente indenizar o agente quando a 

diminuição da zona de atuação implique em diminuição da retribuição média: TJ-SP – APL: 991050013247, 

Relator: Carlos Vieira Von Adamek, Data de Julgamento: 27/08/2010, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 10/09/2010 e TJ-SP – APL: 0015264-96.2009.8.26.0566, Relator: Carlos Alberto Lopes, Data de 

Julgamento: 11/07/2012, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/07/2012. 
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O último, mas não menos importante, já que também essencial, elemento para a 

caracterização do contrato de agência é a remuneração devida ao agente pelo desempenho do 

contrato.  

Este requisito necessário não se encontrava expresso no artigo 1º da Lei nº 4.886/1965, 

mas a omissão foi sanada no artigo 710 do Código Civil, o que não significa dizer que antes a 

remuneração não era elemento essencial do contrato. Pelo contrário, a retribuição devida ao 

agente, em contrapartida ao cumprimento de sua obrigação principal de agenciar negócios ao 

proponente, sempre esteve pressuposta no contrato, uma vez que se trata de contrato 

oneroso
111

 (MONTEIRO, 2010, p. 58; MARTINS, 2017, p. 227; HAICAL, 2012, p. 86; 

BULGARELLI, 1999, p. 513; PONTES DE MIRANDA, 2013b, p. 126). 

Na ausência de fixação do valor da retribuição ou na falta de uma fórmula para que 

esta seja calculada, não se pode presumir, portanto, que as partes tenham celebrado o contrato 

a título gratuito, retirando esta obrigação do proponente. Tampouco se pode inferir que o 

contrato é inexistente ou inválido. Se nada for estipulado, a remuneração do agente será 

fixada segundo os usos e costumes da praça em que atua o agente (DINIZ, 2011, p. 449; 

REQUIÃO, 2003, p. 14) e, na falta deste, por arbitramento, conforme determina o parágrafo 

único do artigo 658 do Código Civil, aplicável ao contrato de agência por força do artigo 721 

do mesmo Código (HAICAL, 2012, p. 153)
112

. 

Além de ser um requisito essencial para a caracterização do contrato de agência, a 

remuneração devida ao agente pelo cumprimento de seus deveres no contrato é a principal 

obrigação assumida pelo proponente
113

. 

A remuneração devida ao agente pelo agenciamento de clientes para que o proponente 

conclua negócios normalmente é realizada por meio de comissão, que consiste em uma 

porcentagem calculada sobre o valor do contrato
114

. 

                                                           
111

 Da mesma forma, a jurisprudência brasileira entende presumida a onerosidade do contrato de agência 

(também chamada de representação comercial autônoma), como se exemplifica com os seguintes julgados: TJ-

PR – AC 149332-4, Relator: Carvilio da Silveira Filho, Data de Julgamento: 06/08/2001, 6ª Câmara Cível 

(extinto TA), Data de Publicação: 24/08/2001; TJ-DFT – APL: 0001176-51.2005.8.07.0007, Relator: Alfeu 

Machado, Data de Julgamento: 07/12/2016, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/01/2017 e TJ-SP –  APL: 

9064352-77.2001.8.26.0000, Relator: Paulo Hatanaka, Data do Julgamento: 13/12/2005, 19ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 09/01/2006. 
112

 Importa destacar que, em Portugal, a própria legislação (artigo 15º do Decreto-Lei nº 178/86, de 3 de Julho, 

com redação dada pelo Decreto-Lei nº 118/93, de 13 de Abril) já traz o critério supletivo, afirmando que “na 

ausência de convenção das partes, a retribuição será calculada segundo os usos ou, na falta destes, de acordo com 

a equidade”. 
113

 Para outras obrigações assumidas pelo proponente, especialmente aquelas secundárias e laterais decorrentes 

da boa-fé, conferir Gustavo Haical (2012, p. 177-180). 
114

 O artigo 32, parágrafo quarto, da Lei nº 4.886/1965 determina que o “as comissões deverão ser calculadas 

pelo valor total das mercadorias”. Essa redação, no entanto, não mais se compatibiliza com o espectro amplo de 
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A forma de remuneração variável, calculada com base em uma porcentagem do valor 

dos contratos concluídos com a atuação do agente, é a mais utilizada e tem como intuito gerar 

no agente uma maior motivação para promover negócios, já que a sua remuneração será 

diretamente proporcional aos resultados alcançados, recompensando o esforço e a iniciativa 

do agente em função da sua produtividade (MONTEIRO, 2010, p. 100; HAICAL, 2012, p. 

153).  

Não é, contudo, a única forma de remuneração do agente que pode ser ajustada entre 

as partes. Com efeito, a maioria dos autores
115

 entende que é possível a inclusão no contrato 

de uma forma de retribuição fixa ou, ainda, híbrida, compondo-se de uma parte de 

remuneração fixa e outra variável (GOMES, 2008, p. 459). 

A forma fixa, exemplificativamente, pode ser pactuada de modo que o proponente 

remunere periodicamente e em valor fixo o agente, independentemente de quantos contratos 

este venha a promover. 

Já a forma híbrida pode se configurar, por exemplo, quando há a garantia de uma 

remuneração mínima ao agente para um determinado número de contratos a serem concluídos 

a partir de sua atuação. Caso o agente não atinja este número mínimo, receberá a quantia fixa 

já estipulada, mas caso o ultrapasse, receberá retribuição variável por cada contrato adicional 

que promover.  

Ao contrário do que afirma Gustavo Haical (2012, p. 155), entende-se que está dentro 

da forma variável de remuneração aquela na qual as partes estabelecem, em contrato, que para 

cada negócio concluído com a intermediação do agente, este será remunerado com um valor 

                                                                                                                                                                                     
negócios que podem ser promovidos por meio do contrato de agência. Assim, deve-se entender que a comissão 

será calculada em porcentagem do valor total do contrato, a ser pago pelo cliente angariado ao proponente. 

A forma de cálculo do valor total do contrato (ou da mercadoria), por sua vez, é objeto de grande debate entre os 

autores. Existem aqueles como Ricardo Nacim Saad (2003, p. 62-63) que defendem que o valor da comissão 

deve ser calculado apenas sobre o valor expresso na nota fiscal, que consiste no valor do custo da produção ou 

aquisição, acrescido do lucro do vendedor, excluindo-se os tributos incidentes na operação, bem como o frete e o 

seguro, se existentes. Outros, como Gustavo Haical (2012, p. 154), admitem que o IPI possa ser retirado da base 

de cálculo da comissão, pois não integra o valor do produto. Por fim, Rubens Edmundo Requião (2003, p. 91-92) 

e Vivian Sapienza Cardozo (2016, p. 71-74) defendem que, ainda que o contrato preveja de forma diversa, o 

valor da comissão deve ser calculado sobre o valor total da nota fiscal, incluindo-se todos os impostos que 

compõem o preço. Vivian Sapienza Cardozo (2016, p. 73) cita, para defender sua posição, a decisão proferida 

pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 756.115/MG (Relator para o Acórdão: Ministro Raul 

Araújo, Data de Julgamento: 05/10/2010, 4ª Turma, Data de Publicação: 13/02/2012), em que ficou decidido que 

o IPI integra a composição do preço da mercadoria, não podendo ser retirado da base cálculo das comissões 

devidas ao agente. 

Em face da pacificação realizada pelo Superior Tribunal de Justiça, órgão máximo de decisão na matéria, tem-se 

que a interpretação correta do artigo 32, parágrafo quarto, da Lei nº 4.886/1965 é a última, que considera para a 

base de cálculo das comissões todos os tributos que compõe o preço final, incluindo-se o IPI. 
115

 Dentre outros, pode-se nomear Maria Helena Diniz (2011, p. 448-449), Orlando Gomes (2008, p. 459), 

Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda (2013b, p. 85), António Pinto Monteiro (2010, p. 99) e Gustavo Haical 

(2012, p. 155). 
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preestabelecido. O referido autor insere esta espécie de ajuste dentro da forma fixa de 

remuneração, com o que não se concorda, uma vez que a remuneração do agente não será 

definida previamente, de modo estático, mas, assim como a forma calculada em porcentual 

sobre o valor do negócio, a retribuição devida ao agente terá ligação direta com o volume de 

negócios que este conseguir agenciar. 

A estipulação de uma forma de retribuição fixa ao agente não está imune de críticas. 

Pelo contrário, pois se pode entender que esta forma de remuneração levaria à caracterização 

do contrato de trabalho. 

Contudo, em que pese ser a percepção de remuneração fixa inerente às relações 

empregatícias, esta não é incompatível com o contrato de agência (PONTES DE MIRANDA, 

2013b, p. 85), não sendo este o único elemento para a caracterização do contrato de trabalho. 

Para que a relação de emprego, a partir de um contrato de agência, seja configurada, é 

necessário que sejam conjugados outros elementos essenciais, previstos, em nossa legislação, 

no artigo 3º da Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-Lei nº 5.452/1943)
116

. 

Outra questão importante, no que tange à remuneração, e que é objeto de posições 

doutrinárias divergentes, é a relativa ao momento do nascimento deste direito para o agente
117

. 

Diversamente da obrigação principal assumida pelo agente, de promover a conclusão 

de negócios para o proponente, que já nasce junto com a celebração do contrato de agência 

válido, o respectivo direito à retribuição deste (obrigação principal do proponente) não surge 

juntamente com o contrato (HAICAL, 2012, p. 157). 

Uma primeira posição, defendida por Araken de Assis (2005, p. 221-222), afirma que 

o direito à comissão nasce do simples cumprimento da obrigação, pelo agente, prescindindo 

da efetiva conclusão de contratos. Esta posição, contudo, não pode ser aceita, primeiramente 

porque não encontra respaldo em nossa legislação, como se verá, mas também porque vai de 

encontro à função econômica da remuneração fixada de forma variável
118

. 

Outra posição é adotada por Gustavo Haical (2012, p. 158-162), que defende que o 

direito à comissão
119

 nasce a partir da conclusão do negócio entre o proponente e o terceiro 

                                                           
116

 Art. 3º - Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a 

empregador, sob a dependência deste e mediante salário. 
117

 Importa destacar que a divergência somente pode ser aplicada à forma de remuneração variável, por 

comissão, sendo esta, por sua maior importância, a única tratada em lei. Não se afasta, contudo, como já dito, a 

possibilidade de o contrato prever a forma de remuneração fixa ao agente. 
118

 Tal posição poderia ser adequada para os casos em que a remuneração é ajustada pela forma fixa, uma vez 

que, nestes casos, o direito à retribuição nasceria, de fato, do simples cumprimento da obrigação principal pelo 

agente. 
119

 O autor trata genericamente do direito à remuneração. É compreensível a utilização do termo de forma 

genérica, pois o referido autor trata apenas da forma de retribuição positivada, ou seja, a forma variável. Prefere-
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aproximado. Para o autor, assim, bastaria a conclusão do negócio para que o agente passasse a 

ter o direito de receber a respectiva remuneração. Por consequência, desde o momento da 

conclusão do contrato intermediado, o direito à respectiva remuneração poderia ser cedido, 

herdado ou penhorado. 

A posição defendida está calcada basicamente no artigo 714 do Código Civil
120

, que 

teria derrogado tacitamente o artigo 32, caput, da Lei nº 4.886/1965, e que, segundo o autor, 

deixaria claro que o direito à comissão nasce dos “negócios concluídos” pelo agenciado 

(HAICAL, 2012, p. 158). Por isso, na interpretação realizada do referido artigo, não se tem 

como requisito para o nascimento do direito à remuneração o adimplemento do contrato pelo 

terceiro (cliente aproximado pelo agente), mas exige apenas que o contrato seja concluído. 

 Não se concorda com esta posição, especialmente porque não se concorda com a 

amplitude da interpretação do mencionado dispositivo legal conferida pelo autor. Com efeito, 

entende-se que o artigo 714 do Código Civil não teve a intenção de tratar do momento do 

surgimento do direito à retribuição.  

A rigor, o dispositivo legal se limitou a repetir a regra já existente no artigo 31 da Lei 

nº 4.886/1965, pela qual o agente, quando a exclusividade de zona em seu favor não tiver sido 

afastada em contrato, deverá receber a respectiva remuneração pelos contratos celebrados 

pelo proponente dentro desta zona de exclusividade a ele atribuída, ainda que não tenha 

interferido. 

Assim, a menção “aos negócios concluídos dentro sua zona”, ao tratar do direito de 

receber remuneração, não tem o condão de fixar o momento do surgimento do direito a esta 

remuneração. Trata-se de simples critério para efetivação da exclusividade de zona. Não se 

retira deste dispositivo que a retribuição nasce da conclusão do negócio, exigindo, para esta 

conclusão, um esforço interpretativo que não se vislumbra adequado. 

Ainda, se o legislador efetivamente desejasse alterar o sistema trazido no artigo 32 da 

Lei nº 4.886/1965, deveria tê-lo feito de forma expressa, em dispositivo específico para tratar 

do direito à retribuição, o que não é o caso. 

Desse modo, entende-se que o artigo 32, caput, da Lei nº 4.886/1965 não foi 

derrogado tacitamente, estando em vigor e disciplinando, ainda hoje, o momento do 

nascimento do direito à remuneração
121

. 

                                                                                                                                                                                     
se, neste ponto, tratar a questão de modo específico, fazendo menção apenas à forma variável (comissão), uma 

vez que se entende que a posição do autor não se aplica à forma de remuneração fixa. 
120

 Art. 714. Salvo ajuste, o agente ou distribuidor terá direito à remuneração correspondente aos negócios 

concluídos dentro de sua zona, ainda que sem a sua interferência. 
121

 Justamente por força do artigo 721do Código Civil. 
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O referido artigo dispõe expressamente que o agente somente adquire o direito às 

comissões quando do pagamento dos pedidos ou propostas
122

. 

Com a expressa previsão legal, entende-se, assim como a doutrina majoritária
123

, que o 

direito à retribuição pela promoção de negócios para o proponente nasce apenas quando há o 

cumprimento, pelo terceiro, do contrato concluído com o proponente, ou à medida que o faça 

parceladamente ou sucessivamente (a cada parcela paga ou obrigação sucessiva adimplida, 

nasce o direito à comissão)
124

 (GOMES, 2008, p. 459). 

Também é este um dos critérios adotados atualmente em Portugal, cujo texto legal foi 

modificado pelo Decreto-Lei nº 118/93, de 13 de Abril, por influência da Diretiva nº 

86/653/CEE. O artigo 18º do Decreto-Lei nº 178/86, de 3 de Julho, com nova redação, afirma 

que o agente adquire o direito à remuneração quando ocorrer uma das seguintes hipóteses: o 

principal tenha cumprido o contrato ou devesse tê-lo cumprido; ou, ainda, o terceiro tenha 

cumprido o contrato. 

O texto legal português de antes da reforma de 13 de Abril de 1993 dispunha que o 

agente adquiria o direito à comissão logo que o contrato fosse celebrado – assim como 

defende Gustavo Haical (2012, p. 158) –, mas só era exigível quando o terceiro cumprisse as 

obrigações assumidas – posição esta defendida por Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda 

(2013b, p. 112 e 127), mesmo antes de qualquer positivação do contrato de agência no Brasil. 

O objetivo da mudança legislativa realizada em Portugal, assim como o objetivo do 

artigo 32, caput, da Lei nº 4.886/1965, é proteger o proponente contra eventuais atitudes do 

agente que, no intuito de aumentar seus lucros, promovesse contratos com clientes insolventes 

ou de pouca confiança – caso em que o proponente, além de duvidosamente ter o contrato 

cumprido pelo cliente, ainda teria que arcar com a remuneração do agente –, ou que 

demonstrasse, após a celebração do contrato, desinteresse pelo cliente já angariado 

                                                           
122

 Ricardo Nacim Saad (2003, p. 60) faz uma crítica bastante pertinente à utilização, pelo dispositivo legal, da 

expressão “pagamento dos pedidos ou propostas”, argumentando que nem sempre os pedidos ou propostas 

refletem com exatidão o contrato celebrado entre o proponente e o terceiro. De fato, a menção ao pagamento de 

pedidos ou propostas não está de acordo com a boa técnica (REQUIAO, 2003, p. 87). Melhor seria se o 

legislador tivesse se referido ao cumprimento do contrato pelo terceiro que foi agenciado. 
123

 Como exemplos, cita-se Rubens Requião (1995, p. 201), Orlando Gomes (2008, p. 459), Rubens Edmundo 

Requião (2003, p. 87), Ricardo Nacim Saad (2003, p. 60), Fabio Ulhoa Coelho (2012, p. 136), Jairo Saddi (2003, 

p. 62) e Vivian Sapienza Cardozo (2016, p. 69). 
124

 Fabio Ulhoa Coelho (2012, p. 136), apesar de restringir indevidamente o contrato de agência à promoção de 

contratos de compra e venda mercantil, sintetiza corretamente os três requisitos, sucessivos e cumulativos, para 

que o agente passe a ter o direito de receber a remuneração: 1) a promoção do contrato; 2) a aceitação do pedido 

(isto é, a concretização do contrato); e 3) o recebimento do preço pelo proponente (que pode ser substituído pelo 

cumprimento do contrato pelo cliente).  
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(MONTEIRO, 2010, p. 106), deixando, por exemplo, de prestar assistência ou de encaminhar 

eventuais reclamações
125

. 

Para António Pinto Monteiro (2010, p. 107), este objetivo não foi alcançado pela nova 

redação, pois o texto legal não submete o direito à remuneração do agente completamente ao 

cumprimento do contrato pelo cliente, já que esta é devida se o próprio proponente cumprir o 

contrato ou devesse tê-lo cumprido. No Brasil, o proponente se encontra protegido, pois só 

nasce o direito à retribuição para o agente se e quando o cliente cumprir o contrato celebrado. 

Ainda na questão da remuneração, é importante ressaltar que o nascimento do direito à 

retribuição não se confunde com a pretensão ao recebimento desta. Isso porque o parágrafo 

primeiro do artigo 32 da Lei nº 4.886/1965 determina que o pagamento das comissões deve 

ser efetuado até o dia 15 do mês subsequente ao do pagamento (cumprimento do contrato) 

pelo cliente. 

Por conseguinte, apesar de o direito à remuneração surgir para o agente, em nosso 

ordenamento jurídico, salvo estipulação em contrário, no momento do cumprimento do 

contrato pelo cliente, a pretensão de recebimento desta retribuição somente passa a existir no 

décimo quinto dia do mês subsequente ao do cumprimento do contrato pelo cliente. É o 

mesmo que dizer que somente após este marco temporal é que o agente poderá cobrar do 

proponente o cumprimento da obrigação. 

A posição de Gustavo Haical (2012, p. 158 e 174) quanto ao momento do nascimento 

da pretensão ao recebimento da retribuição é especialmente problemática quando se trata da 

possibilidade de as partes estipularem em contrato que as comissões devidas ao agente 

poderão ser pagas de forma adiantada, como, por exemplo, no momento da apresentação do 

pedido ou do cumprimento do contrato pelo proponente. 

O ajuste de pagamento antecipado das comissões não é proibido pela lei, que somente 

impede a dilação do prazo especificado no parágrafo primeiro do artigo 31 da Lei nº 

4.886/1965 de forma a proteger o agente (SADDI, 2003, p. 64; REQUIÃO, 2003, p. 89). 

Contudo, o não cumprimento do contrato pelo cliente, ou o seu cumprimento parcial, 

no caso de as comissões já terem sido pagas adiantadamente ao agente, deverão ser restituídas 

ao proponente
126

 (SADDI, 2003, p. 64; REQUIÃO, 2003, p. 89; HAICAL, 2012, p. 175). 
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 Para Gustavo Haical (2012, p. 174), esta proteção é conferida ao proponente pela ausência de pretensão do 

direito do agente no momento do surgimento deste, já que a retribuição somente passaria a ser exigível a partir 

do dia 15 do mês subsequente àquele em que o cliente realizou o pagamento. Não havendo pagamento, ao agente 

restaria o direito, mas sem a pretensão de exercê-lo. 
126

 A obrigação de restituir as comissões adiantadas não se confunde com as cláusulas del credere, pela qual o 

agente se responsabilizaria pelo inadimplemento e impontualidade do cliente angariado no cumprimento das 

obrigações assumidas em face do proponente, ou seja, que transforme o agente em um garantidor do 
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Na posição adotada por este trabalho, não existe problema na realização desta 

restituição dos valores indevidos do agente ao proponente, inclusive com a possibilidade de 

retenção de comissões futuras, compensação e cobrança judicial, já que o direito do agente à 

retribuição sequer foi constituído. A sua manutenção seria evidente enriquecimento sem causa 

do agente. 

Não é essa, todavia, a solução possível para a posição adotada por Gustavo Haical 

(2012, p. 158). Isso porque, ao nascer o direito à retribuição no momento da conclusão do 

contrato, o pagamento das comissões, pelo proponente ao agente, antes do cumprimento do 

contrato pelo cliente, satisfaz a obrigação assumida antes mesmo de surgida a pretensão. 

Ocorre que, não cumprindo o cliente as obrigações assumidas no contrato celebrado 

com o proponente, o direito do agente à percepção da remuneração, na visão do citado autor, 

permanece hígido. O que não existirá é a pretensão ao recebimento da comissão. 

Permanecendo existente o direito do agente, não poderá o proponente cobrá-lo dos 

valores que pagou antecipadamente, situação esta que muito se assemelha ao adimplemento 

de obrigações naturais, que impede o devedor adimplente de cobrar a restituição da quantia 

paga para satisfazer a obrigação desprovida de pretensão. Justamente por isso é que se afigura 

contraditória a posição adotada pelo autor no sentido de que o agente deve, na hipótese aqui 

tratada, restituir a comissão recebida. 

Ressalta-se, como já pôde ser inferido, que, nos casos em que o contrato não é 

cumprido pelo cliente, não haverá o direito à remuneração do agente, como se retira do 

parágrafo terceiro do artigo 33 da Lei nº 4.886/1965
127

. Além do não cumprimento, pelo 

devedor, do contrato firmado, o citado dispositivo legal estabelece que também não será 

devida a comissão ao agente quando o contrato for desfeito por culpa do cliente, se este não 

cumprir o contrato por conta de falência ou insolvência, ou se for sustada a entrega da 

mercadoria devido à situação comercial do cliente que possa comprometer ou tornar duvidoso 

o cumprimento da obrigação assumida por este.    

Insta salientar que, ao contrário das demais causas de não nascimento do direito à 

retribuição, a última não constitui uma hipótese de exclusão automática do direito do agente. 

A possibilidade de o proponente sustar o cumprimento de suas obrigações se, na 

situação comercial do cliente, existirem motivos que possam comprometer ou tornar duvidosa 

                                                                                                                                                                                     
cumprimento da obrigação pelo cliente. Esta espécie de cláusula está expressamente proibida no contrato de 

agência por força do artigo 43 da Lei nº 4.886/1965. 
127

 Igualmente, se o cumprimento do contrato for parcial, reduzir-se-á proporcionalmente a comissão (GOMES, 

2008, p. 459). 
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a execução do contrato por ele, está em plena consonância com o artigo 477 do Código 

Civil
128

 (HAICAL, 2012, p. 170). 

Assim, se o cliente satisfizer de forma antecipada a sua obrigação, o proponente não 

poderá deixar de cumprir o contrato, nascendo, por conseguinte, o dever de pagar ao agente a 

sua retribuição
129

. 

Por outro lado, caso o contrato venha a ser desfeito, por culpa do proponente, o dever 

de pagar ao agente a devida comissão se constituirá, como determina o artigo 716 do Código 

Civil. Igual solução terá o caso em que o contrato se extinguir por distrato ou por 

inadimplemento do proponente (HAICAL, 2012, p. 171). 

Também nascerá o direito à retribuição para o agente, no caso em que o proponente 

deixar de responder à proposta
130

 repassada por aquele nos prazos fixados no artigo 33, caput, 

da Lei nº 4.886/1965, salvo se outros forem estabelecidos em contrato. 

Isso porque o agente, como já afirmado, em regra, não celebra contratos em nome do 

proponente, mas apenas promove a sua conclusão por meio do agenciamento de propostas 

para este. Não há a obrigatoriedade de a proposta, ainda que munida de todos os requisitos 

exigíveis, trazida pelo agente ser aceita pelo proponente (REQUIÃO, 2003, p. 96), como se 

retira do citado artigo 33 da Lei nº 4.886/1965 e da interpretação a contrario sensu do artigo 

715 do Código Civil. 

Esse direito do proponente em recusar as propostas angariadas pelo agente não é, 

contudo, incondicionado e ilimitado. Ao contrário, deve a recusa ser justificada
131

 pelo 

proponente e calcada em motivo justo. 

O agente, ao celebrar o contrato com o proponente tem, nas palavras de Gustavo 

Haical (2012, p. 164), a legítima expectativa de que, se captar propostas que contenham os 

requisitos exigidos, esse irá concluir o contrato e ele adquirirá o direito à comissão. Essa 

expectativa, justamente por ser legítima, é amparada pelos deveres decorrentes da boa-fé 

objetiva, que está consubstanciada no artigo 716 do Código Civil. 
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 Art. 477. Se, depois de concluído o contrato, sobrevier a uma das partes contratantes diminuição em seu 

patrimônio capaz de comprometer ou tornar duvidosa a prestação pela qual se obrigou, pode a outra recusar-se à 

prestação que lhe incumbe, até que aquela satisfaça a que lhe compete ou dê garantia bastante de satisfazê-la. 
129

 O mesmo ocorre se o cliente der garantia suficiente de que irá satisfazer a obrigação no momento estipulado, 

hipótese em que o contrato será cumprido, nascendo o direito de retribuição ao agente no momento em que o 

cliente efetivamente cumprir com a sua parte da avença. 
130

 A proposta repassada pelo agente ao proponente deve estar acompanhada dos “requisitos exigíveis” (artigo 

33, caput, da Lei nº 4.886/1965), expressão da qual se retira que a proposta deve ser encaminhada com todas as 

informações necessárias para a simples aceitação do proponente, além de estar de acordo com as instruções 

fornecidas ao agente (REQUIÃO, 1995, p. 205). 
131

 Em sentido oposto, Rubens Edmundo Requião (2003, p. 98) afirma que não se exige do proponente uma 

razão substancial para recusar a proposta. 
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Em vista disso, a negativa de celebração do contrato pelo proponente, sob uma 

justificativa injusta, não afastará o direito de o agente receber a comissão, já que o negócio 

está deixando de ser realizado por causa imputável exclusivamente ao proponente
132

.  

Como motivos justificáveis para que o proponente possa recusar as propostas 

angariadas pelo agente, pode-se citar a impossibilidade de cumprimento da obrigação, seja 

por falta de matéria-prima, por falta da mercadoria em estoque, por ser exíguo o prazo para 

entrega ou por incapacidade de produção da quantidade requerida; a falta de requisito básico 

do pedido; a proposta angariada em ofensa à zona de exclusividade de outro agente; a situação 

financeira e comercial do cliente; a má reputação do cliente; a existência de pendências ou de 

impontualidades no pagamento de contratos anteriores, dentre outras (HAICAL, 2012, p. 167; 

REQUIÃO, 2003, p. 98). 

Também não poderá o proponente, sem justa causa, passar a recusar sistematicamente 

a conclusão dos contratos promovidos pelo agente, ou reduzir a aceitação de modo a tornar 

antieconômica a atividade do agente. Trata-se de outra limitação ao direito de recusar as 

propostas trazidas pelo agente. Neste caso, o artigo 715 do Código Civil determina que o 

agente pode pleitear indenização a ser paga pelo proponente, além de tal fato constituir 

motivo justo para a resolução do contrato por culpa do proponente. 

 

1.4.2 Elementos não essenciais 

 

Superada a demonstração dos requisitos essenciais para a caracterização do contrato 

de agência, passa-se, agora, a estudar os principais elementos que, como já dito, apesar de 

frequentemente encontrados em um contrato de agência, a sua falta não prejudica a 

configuração do citado contrato. 

Da mesma forma que a falta desses elementos não adultera a sua natureza, a presença 

deles, ainda que sejam típicos de outros contratos, não faz com que a relação de agência se 

transforme em outra, típica ou atípica, permanecendo inalterado o standard contratual 

(REQUIÃO, 2003, p. 29). 

O primeiro elemento não essencial mais presente no contrato de agência é a 

exclusividade em favor do agente e do proponente
133

. Não obstante não ser um elemento 
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 Conforme afirmado, a recusa injustificada do proponente em celebrar o contrato a partir da proposta trazida 

pelo agente fará surgir para este último o direito ao recebimento da respetiva comissão. Contudo, é diversa a 

situação do proponente perante o terceiro que realizou a proposta. Apesar de ser devida a remuneração ao agente, 

o contrato com o terceiro não se presume concluído, não podendo este cobrar o seu cumprimento. A recusa em 

contratar, pelo proponente, é eficaz perante o terceiro. 
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essencial, a exclusividade é frequente nas relações de agência e tem por objetivo evitar a 

concorrência dentro da rede de distribuição formada pelo proponente, intensificando os laços 

colaborativos entre as partes (HAICAL, 2012, p. 54). 

A exclusividade em favor do agente significa que o proponente não poderá, na mesma 

zona atribuída ao agente, constituir outro agente com a mesma incumbência, garantindo ao 

agente exclusivo a remuneração correspondente aos negócios concluídos em sua zona, 

diretamente pelo proponente ou por intermédio de outrem (seja por agente ou outra figura 

contratual).  

Por outro lado, a exclusividade em favor do proponente não permite ao agente assumir 

o encargo, seja por qualquer figura jurídica, de cuidar, na mesma zona, de negócios do mesmo 

gênero à conta ou em nome de outrem, com o que se pretende assegurar que o agente atuará 

com afinco e dedicação para a promoção de contratos para o proponente. 

Como já dito, a exclusividade, quando não é objeto de estipulação diversa em contrato, 

presume-se em favor do agente e do proponente, por força do artigo 711 do Código Civil. 

Desse modo, sendo dispositiva a regra da exclusividade, são válidos os pactos de 

agência em que a exclusividade é restringida ou excluída (PONTES DE MIRANDA, 2013b, 

p. 133). Por consequência, esta não pode ser considerada elemento essencial do contrato, já 

que a sua exclusão não é suficiente para descaracterizar o contrato em questão. 

Tanto quanto a exclusividade, outro elemento bastante comum aos contratos de 

agência, mas que não é essencial para a configuração do contrato, é a outorga de poderes de 

representação. 

A obrigação principal assumida pelo agente, que se confunde com um dos elementos 

essenciais do contrato, é a promoção para a realização de negócios em favor do proponente. 

Em regra, o agente tem poderes apenas para angariar propostas e ofertas, levando-as ao 

proponente para que celebre os contratos. 

Assim, em regra, o agente não detém, automaticamente, pela simples celebração do 

contrato de agência, poderes de representação jurídica do proponente. Ou seja, não lhe são 

outorgados implicitamente poderes para celebrar contratos em nome deste. Justamente por 

isso é que se afirmou ser um elemento essencial do contrato a atuação à conta do proponente, 

mas não em seu nome. 

                                                                                                                                                                                     
133

 O regramento legal do direito de exclusividade, bem como a sua evolução e seus limites, foi tratado com 

maior amplitude no tópico 1.3, ao qual nos reportamos neste momento, evitando-se, assim, repetições 

desnecessárias. 



79 

 

 
 

Nada impede, contudo, que no bojo do contrato de agência sejam atribuídos, ao 

agente, poderes de representação do proponente. O parágrafo único do artigo 710 do Código 

Civil e o parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 4.886/1965 permitem expressamente este 

ajuste, não desvirtuando a natureza do contrato. 

Dessa forma, a outorga de poderes de representação ao agente, pelo proponente, não é 

considerada um elemento essencial, uma vez que a sua falta não impede a qualificação do 

contrato como de agência. 

Intimamente ligada à outorga de poderes de representação, sem que com esta se 

confunda, também pode o contrato de agência prever que o agente assuma a obrigação de 

praticar atos relacionados à execução do contrato, como já estudado no tópico 1.4.1.3. Apesar 

de não ser elemento essencial, a prática de atos de execução do negócio, pelo agente, quando 

existente, é compatível com o contrato de agência. 

Por fim, podem existir diversas outras obrigações a serem assumidas pelo agente sem 

que seja desvirtuado o contrato agência, ainda que estas sejam típicas de outros contratos 

(REQUIÃO, 2003, p. 24). 

É o caso das obrigações de manutenção e gerenciamento de estoque dos bens do 

proponente, guarda de peças de reposição, montagem final do produto para entrega, prestação 

de assistência técnica e de serviços de pós-venda, recebimento e encaminhamento de 

reclamações dos clientes, realização de treinamentos aos clientes, dentre outras. Todas essas 

obrigações têm como base a cooperação necessária entre as partes. 

O artigo 38 da Lei nº 4.886/1965, nesse mesmo sentido, ressalvou expressamente os 

direitos do agente quando desempenhar temporariamente outras atribuições não previstas em 

contrato, em favor e em benefício do proponente. 

Estes atos de colaboração do agente não previstos em contrato devem ser temporários 

e esporádicos. Se forem desenvolvidos constantemente, haverá alteração tácita do contrato – 

não se desnaturando o contrato de agência se mantido o conteúdo próprio de agenciamento –, 

devendo o agente ser remunerado por isso, pelo proponente, já que a avença se presume 

onerosa
134

 (REQUIÃO, 2003, p. 161). 

À vista disso, a prática de atos de colaboração de forma temporária, ao contrário do 

que afirma Rubens Requião (1995, p. 236), pode ser realizada de forma gratuita, calcada 

justamente na cooperação entre as partes e no dever de auxílio comum inerente ao contrato. 
                                                           
134

 Rubens Edmundo Requião (2003, p. 161), complementando, afirma que não se pode presumir gratuita a 

assunção de novas obrigações de forma permanente pelo agente, pois são proibidas as alterações que impliquem 

direta ou indiretamente prejuízo ao agente. Assim, o acréscimo de obrigação sem o correspondente acréscimo na 

remuneração não pode ser aceito, uma vez que se consubstancia em prejuízo ao agente. 
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Somente quando a colaboração for de monta extraordinária, a ser definida casuisticamente, 

que prejudicar o agente ou lhe causar perda financeira é que se poderá falar em retribuição. 

 

1.5 Da Extinção do Contrato de Agência 

 

O contrato, sendo um negócio jurídico celebrado com determinada finalidade, não se 

pode presumir como perpétuo. É natural que chegue ao seu término, que pode ocorrer por 

diversas formas e por variados motivos. Como gênero, todas essas formas podem ser 

englobadas sob a nomenclatura da “extinção do contrato”. 

A forma de extinção normal do contrato irá depender da classificação do contrato 

quanto ao tempo de sua execução. 

Nos contratos de execução instantânea ou diferida, como o contrato de compra e venda 

para entrega futura, o contrato se extingue pelo cumprimento de todas as obrigações 

existentes. Ou seja, os contratos têm como objetivo a criação de obrigações às partes, 

obrigações estas que devem ser cumpridas. Uma vez que sejam adimplidas, no tempo e nas 

condições pactuadas, o contrato se extingue, pois produziu os fins desejados (MARTINS, 

2017, p. 82). 

Nos contratos de execução continuada, por sua vez, o simples cumprimento das 

obrigações não gera a extinção do contrato, já que se caracterizam pela prática (ou abstenção) 

de atos reiterados, protraindo-se no tempo e gerando obrigações periódicas (DINIZ, 2011, p. 

116). Vale dizer que o cumprimento de uma dessas obrigações não extingue o contrato, pois 

se renovam a cada período ou fato acordado pelas partes. 

Faz-se necessária, neste ponto, uma nova diferenciação. Os contratos de execução 

continuada, ou duração, como também são denominados, podem ser celebrados por prazo 

determinado ou indeterminado. 

Os primeiros são aqueles cuja duração se subordina a um acontecimento futuro, certo 

ou incerto, e a sua extinção normal se dá pelo transcurso do tempo ou pelo implemento da 

condição resolutiva a que se subordina (GOMES, 2008, p. 153). O termo ou a condição 

podem ser estipulados pelas partes ou mesmo pela lei. Trata-se de uma garantia para as partes 

contratantes, já que, enquanto não chega o seu fim, nenhuma das partes pode se desvincular, 

exceto pelo mútuo consentimento, sendo garantida a eficácia do contrato. 

Já os contratos celebrados por prazo indeterminado, aqueles em que as partes não 

estipulam, direta ou indiretamente, a sua duração, perdurando indefinidamente, têm a sua 

causa normal de extinção pela manifestação da vontade de uma ou de ambas as partes 
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(GOMES, 2008, p. 152). Esta manifestação de vontade, quando unilateral, pode gerar 

consequências, como a necessidade de aviso prévio, a condenação em pagamento de 

indenização ou, até mesmo, a ineficácia da própria manifestação de vontade, possibilidades 

estas que serão tratadas no momento oportuno. 

Entretanto, apesar das formas normais de extinção do contrato, não é incomum as 

situações em que este não atinge a sua finalidade e acaba antes de serem cumpridas as 

obrigações pactuadas. 

Em relação ao tema das espécies de extinção anormal do contrato, inexiste consenso 

na doutrina em relação à nomenclatura e ao conteúdo de cada forma de extinção identificada. 

O advento do Código Civil de 2002 deixou mais clara a disciplina da extinção do contrato, 

afastando a utilização outrora indiscriminada – tanto pela legislação quanto pela prática – do 

vocábulo “rescisão” para significar o fim do contrato (DINIZ; BENINI, 2014, p. 46), mas 

ainda não pacificou a questão, já que também utiliza, por algumas vezes, a denominação 

equivocada para a situação objeto de  regulação. 

Neste trabalho, adotar-se-á, em sua quase totalidade, a nomenclatura e a divisão 

propostas por Orlando Gomes (2008, p. 203), também aceitas por Fran Martins (2017, p. 82), 

uma vez que se entende como a mais adequada interpretação dos dispositivos legais existentes 

no Código Civil
135

 e que respeita o sentido histórico dos termos, sendo calcada em três formas 

de extinção anormal do contrato por motivos posteriores à sua celebração: resolução, resilição 

e cessação. Também se tratará do termo “rescisão”, cuja utilização deve ser restrita. 

 

1.5.1 Resolução dos contratos 

 

A resolução se dá com o inadimplemento da obrigação, ou de uma das obrigações, 

prevista em contrato, tomando-se esta como a situação de não realização da prestação e de 

insatisfação do interesse do credor, independentemente da causa de onde procede (VARELA, 

1997, p. 60). Ou seja, extingue-se a relação jurídico-contratual pela impossibilidade da 

prestação (ARAÚJO, 2011, p. 51). 

É a forma de extinção do contrato que se dá pela inexecução do próprio contrato por 

parte de um dos contratantes, sendo, portanto, uma forma de extinção por causa superveniente 

à formação do contrato. 
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 Adotando classificações diversas, ainda que parcialmente, pode-se destacar Caio Mario da Silva Pereira 

(2013, p. 131) e Maria Helena Diniz (2011, p. 181). 
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Para que se opere a resolução do contrato, o inadimplemento deve recair sobre 

prestação considerada substancial – cuja avaliação só pode ser realizada de acordo com o caso 

concreto (JORGE JUNIOR, 2012, p. 11) – ou mesmo prestação acessória, desde que esta 

comprometa a prestação substancial (JORGE JUNIOR, 2009, p. 89). Para Alberto Gosson 

Jorge Junior (2009, p. 89), a prestação é substancial quando é relevante, pois somente se 

justifica a ruptura do contrato pela resolução se o inadimplemento atingir a prestação 

principal, direta ou indiretamente, a partir do descumprimento de uma prestação acessória
136

. 

Nos contratos bilaterais, ou seja, aqueles que estabelecem obrigações a serem 

cumpridas por ambas as partes, existe, por força do artigo 474 do Código Civil, uma cláusula 

resolutiva tácita, que permite a uma parte, na falta de cumprimento da obrigação da outra, 

pleitear a resolução do contrato – ou o cumprimento forçado da obrigação. Esta cláusula 

resolutiva tácita tem origem na interdependência e reciprocidade das obrigações nos contratos 

sinalagmáticos (MARTINS, 2017, p. 83)
137

. 

Ainda que exista em todos os contratos bilaterais a cláusula resolutiva tácita, o mesmo 

artigo 474 do Código Civil permite às partes que estabeleçam expressamente esta condição 

resolutiva. Neste caso, é chamada de cláusula resolutiva expressa ou de pacto comissório. 

A relevância da distinção havida entre as duas espécies de cláusula resolutiva reside na 

forma pela qual geram o fim da avença. Enquanto a cláusula resolutiva expressa opera-se de 

pleno direito, dispensando o requerimento judicial, a cláusula resolutiva tácita pressupõe o 

requerimento judicial da resolução. 

É o mesmo que dizer que, na existência de pacto comissório, a extinção do contrato 

independe de interpelação judicial, operando-se, a depender do arbítrio da parte prejudicada, 

imediatamente
138

. A possível sentença judicial, neste caso, seria apenas declaratória da 

resolução, que já ocorreu de pleno direito (GOMES, 2008, p. 209). 
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 Para o autor, o descumprimento de obrigação acessória, quando não comprometer a obrigação principal, 

implicará somente na possibilidade de o contratante inocente postular perdas e danos (JORGE JUNIOR, 2012, p. 

11). 
137

 Orlando Gomes (2008, p. 206-207), ao enumerar as diversas teorias que tentam explicar os fundamentos da 

cláusula resolutiva tácita, conclui que nenhuma delas é adequada ou satisfatória, uma vez que recorrem a um 

conceito de justiça contratual, que seria vago do ponto de vista técnico-jurídico. Para o referido autor, mais 

simples seria fundamentar a cláusula a partir de sua explicação histórica: surgida na França, a cláusula resolutiva 

era comumente utilizada nos contratos bilaterais em que, a partir do uso contínuo, ainda que não estivesse 

expressa no contrato, a cláusula se tornou subentendida. 
138

 Alberto Gosson Jorge Junior (2009, p. 91), por outro lado, afirma que, no sistema brasileiro, a resolução do 

contrato só pode ser realizada por decisão judicial, que será constitutiva, no caso de cláusula resolutiva tácita, ou 

declaratória, no caso de pacto comissório. Não se pode concordar com tal entendimento, uma vez que o próprio 

artigo 474 do Código Civil determina expressamente que a extinção do contrato, na existência de cláusula 

resolutiva expressa, se dá de pleno direito, prescindindo de pronunciamento judicial. 
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Por outro lado, na ausência da cláusula resolutiva expressa, permanecendo a tácita, a 

parte prejudicada depende de interpelação judicial para que se resolva o contrato, sendo 

necessária a sentença judicial constitutiva. 

Logo, a resolução do contrato pode se dar pela inexecução voluntária ou involuntária 

da obrigação, ou, ainda, por onerosidade excessiva. 

Para que se caracterize a resolução do contrato por inadimplemento voluntário, é 

necessário que este provenha de um fato (ação ou omissão) imputável ao devedor, seja por 

dolo – vontade deliberada de não adimplir sua obrigação – ou culpa stricto sensu – 

consubstanciada pela negligência, imprudência ou imperícia. 

A extinção do contrato por inadimplemento imputável ao devedor tem como efeito a 

possibilidade de a parte inocente pleitear indenização por perdas e danos, em adição ao pedido 

de resolução ou de cumprimento forçado da obrigação, por força do artigo 475 do Código 

Civil
139

. 

As perdas e danos devem abranger tanto os danos emergentes, que são aqueles 

efetivamente experimentados pela parte, quanto os lucros cessantes, que é aquilo que a parte 

comprovada e razoavelmente deixou de lucrar com o inadimplemento do contrato. 

Ademais, se as partes houverem estipulado cláusula penal, esta se converte em 

alternativa a benefício do credor. Se este desejar pleitear a resolução do contrato, poderá 

cobrar o valor pactuado, independentemente de comprovação dos prejuízos sofridos, como 

dispõe o artigo 416 do Código Civil. Por outro lado, se a cláusula penal englobar também o 

caso de mora, poderá ser cobrada juntamente com o adimplemento forçado da prestação. 

No entanto, caso os prejuízos ultrapassem o valor estipulado na cláusula penal, a parte 

inocente não poderá cobrar a diferença do inadimplente, a menos que seja expressamente 

pactuado em contrato, situação em que o valor da cláusula penal valerá como o mínimo de 

indenização, competindo à parte lesada comprovar o valor dos danos sofridos. 

Importa destacar que, para a cobrança de indenização por perdas e danos, o credor não 

necessita comprovar a culpa do devedor pelo inadimplemento, bastando comprovar o não 

cumprimento da obrigação, além do dano e do nexo de causalidade entre o inadimplemento e 
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 Orlando Gomes (2008, p. 209) entende que a existência de pacto comissório impede o requerimento judicial 

de cumprimento da obrigação, uma vez que o contrato se extingue de pleno direito. Não se concorda com a 

posição do eminente autor, pois o Código Civil, após diferenciar as cláusulas resolutivas expressa e tácita, em 

seu artigo 474, outorga a faculdade ao credor da obrigação de exigir o cumprimento desta, não a limitando 

apenas à cláusula resolutiva expressa. Ademais, tendo a parte prejudicada cumprido com a sua parte da avença, e 

ainda lhe existindo interesse no objeto da prestação, a força obrigatória dos contratos deve ser mantida para que 

ela tenha a sua pretensão satisfeita. 
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o dano. É ônus do devedor a comprovação de que não agiu com culpa (lato sensu), para se 

eximir da responsabilidade (VENOSA, 2013, p. 341; LEONARDO, 2004, p. 267).  

A inexecução do contrato, por outro lado, também pode se dar por fatos que 

impossibilitem o cumprimento da obrigação, mas que não sejam imputáveis ao devedor. 

As causas da inexecução involuntária devem provir de caso fortuito ou força maior, 

fato de terceiro ou de ato do próprio credor. 

Por expressa previsão legal, existente no artigo 393 do Código Civil, o devedor não 

responde pelos prejuízos quando o inadimplemento resultar de caso fortuito ou força maior, 

exceto se por eles expressamente se responsabilizou. 

O parágrafo primeiro do citado artigo equipara o caso fortuito e a força maior, 

definindo-os como fato necessário, cujos efeitos não se poderiam evitar ou impedir. No 

entanto, a doutrina se debruçou sobre a diferença entre os institutos, cunhando diversas 

teorias
140

. Dentre elas, a mais aceita pela doutrina é a que identifica a força maior com os 

fatos que independem da vontade do homem, como os fenômenos naturais, enquanto o caso 

fortuito seria proveniente de fatos humanos, como guerra ou greve (MONTEIRO, 2012, p. 

368; VENOSA, 2013, p. 342). Todos os autores concordam, no entanto, que o efeito prático é 

idêntico, ou seja, afastar a culpa do devedor pelo inadimplemento. 

O inadimplemento também é considerado involuntário quando decorrente de fato de 

terceiro, por exemplo, quando terceiro incendeia o estoque, impossibilitando a entrega dos 

produtos, ou do próprio credor, quando deixa indevidamente de receber a prestação na data e 

local acordados. 

O devedor pode, ainda, desvencilhar-se da responsabilidade pelo inadimplemento na 

hipótese de existência de cláusula excludente da responsabilidade no contrato. Normalmente, 

tais cláusulas não são bem aceitas pelo ordenamento jurídico – como, por exemplo, no direito 

do consumidor, que fulmina de nulidade a cláusula limitadora ou excludente de 

responsabilidade do fornecedor
141

. Contudo, no âmbito dos contratos empresariais, 

presumidamente paritários, a cláusula de exclusão de responsabilidade, assim como aquela 

que a limita, é importante instrumento para a mensuração dos riscos contratuais
142

 e são 
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 Washington de Barros Monteiro (2012, p. 367-369) faz interessante compilação das diversas teorias que 

diferenciam o sentido das expressões “força maior” e “caso fortuito”. Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo 

Pamplona Filho (2012) também adotam posição divergente, identificando a distinção entre caso fortuito e força 

maior com o critério de previsibilidade. Para os referidos autores, a característica distintiva da força maior é a 

sua inevitabilidade, ainda que a sua causa seja conhecida, enquanto o caso fortuito tem a sua nota distintiva na 

imprevisibilidade do evento.  
141

 Art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor. 
142

 Para melhor estudo da importância das cláusulas de exclusão e limitação da responsabilidade contratual para 

o cálculo econômico interno do contrato, conferir José Luiz Bayeux Neto (2014, p. 35-56).  
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reputadas válidas, desde que contratadas em situação de livre aceitação, sem que haja 

imposição de uma parte a outra (FORGIONI, 2014, p. 311)
143 e 144

. 

Para que a obrigação seja extinta, é necessário que a prestação tenha se tornado 

efetivamente impossível, física ou legalmente. No entanto, nas situações em que a prestação, 

apesar de possível, torna-se excessivamente onerosa ou difícil ao devedor, entende-se que há 

equiparação ao inadimplemento absoluto, uma vez que se verifica uma grande desproporção 

entre o interesse do credor e o sacrifício exigido do devedor (LOTUFO; NANNI, 2011, p. 552 

e GOMES, 2008, p. 212)
145

. 

É claro que o ordenamento jurídico não pode tutelar as expectativas de lucro das 

partes, já que o simples fato de uma operação em que esperava ter lucros ter se afigurado 

deficitária não enseja qualquer tutela pelo direito. Vale dizer que o Direito não exclui o risco 

indissociável de qualquer atividade econômica (ROPPO, 2009, p. 225). Não é o que se está 

tratando neste ponto. Aqui, o direito é obrigado a intervir nas situações em que, apesar de não 

ser impossível a obrigação, o seu cumprimento se torna demasiadamente oneroso ao devedor, 

sem que este tenha dado causa, fugindo até mesmo da álea normal dos negócios empresariais, 

fundamento da extinção por onerosidade excessiva, tratada abaixo. 

A impossibilidade de cumprimento da prestação, para que seja caracterizada, deve ser 

superveniente, objetiva, total e definitiva. 

A causa da impossibilidade deve ser superveniente, ou seja, referir-se a uma situação 

ocorrida após a constituição da obrigação. Caso seja anterior à celebração do contrato, este 

será nulo, nos termos do artigo 166, II, do Código Civil, por impossibilidade do objeto 

(LOTUFO; NANNI, 2011, p. 552). 
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 Paula A. Forgioni (2014, p. 310-311), analisando a legalidade das cláusulas de não indenizar no âmbito do 

contrato de distribuição, afirma que devem ser separados, para que se encontre uma solução, os contratos em que 

há, no momento da celebração, uma dependência econômica de uma parte em relação à outra daqueles em que a 

relação é paritária. Citando o Recurso Especial nº 1.224.400/PR (Decisão monocrática da Ministra Maria Isabel 

Gallotti, julgado em 04/09/2012), a autora conclui que, “havendo acentuada disparidade de poder contratual, as 

cláusulas de não indenizar mostram-se de duvidosa legalidade”. Defendendo a mesma posição, Fábio Henrique 

Peres (2009, p. 137-142) identifica a validade da cláusula excludente ou limitativa do dever de indenizar com o 

equilíbrio econômico do contrato, em que a referida cláusula é compensada, direta ou indiretamente, por uma 

vantagem conferida a contraparte no negócio. 
144

 Também não são reputadas válidas as cláusulas que limitam ou excluam a responsabilidade do devedor por 

danos causados a partir do não cumprimento doloso ou por culpa grave do contrato (BAYEUX NETO, 2014, p. 

146-147). 
145

 Trata-se da doutrina do “limite do sacrifício”, que prevê que o dever de prestar encontra limites no sacrifício 

razoavelmente exigido do devedor, à luz dos princípios da boa-fé. Ou seja, tudo que excedesse o limite do 

sacrifício exigível do devedor deveria ser equiparado, em princípio, à impossibilidade de prestação (VARELA, 

1997, p. 69). João de Matos Antunes Varela (1997, p. 69), por outro lado, defende que a teoria não é aplicável, 

especialmente em Portugal, por trazer uma “perigosa incerteza e pelos inevitáveis arbítrios a que daria lugar”. 
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A impossibilidade objetiva ocorre quando a prestação exigível do devedor não pode 

ser efetuada, ainda que por terceiro, ou, sendo de caráter personalíssimo, pela impossibilidade 

do próprio devedor em realizá-la. 

Igualmente, deve ser total, já que se a impossibilidade for parcial, a resolução não é 

automática, pois o credor poderá ter interesse que o contrato seja executado mesmo assim, 

adequando-se o sinalagma contratual. Na hipótese de ao credor não servir a prestação parcial, 

este poderá enjeitá-la.  

O mesmo ocorre com a impossibilidade temporária, pois a prestação, ainda que 

realizada após o prazo pactuado, poderá interessar ao credor. Não havendo mais o interesse, 

este poderá igualmente rejeitar a prestação, resolvendo-se o contrato. Ainda, nos contratos de 

trato sucessivo, por sua vez, não se terá a resolução, mas apenas a suspensão do contrato, 

exceto se a impossibilidade persistir por largo espaço de tempo a ponto de desinteressar o 

credor. 

Nesses casos, a resolução se opera de pleno direito, sendo desnecessário o seu 

requerimento judicial. Contudo, ainda que a prestação seja impossibilitada sem a 

responsabilidade do devedor, este estará obrigado a restituir o que eventualmente recebeu, de 

modo a retornar as partes ao status quo ante. 

Em tese, a extinção do contrato por resolução tem efeitos ex tunc
146

, retornando as 

partes à posição anterior à celebração do contrato. No entanto, na hipótese de contratos de 

trato sucessivo, assim como é o contrato de agência, os atos jurídicos perfeitos já praticados 

são mantidos, não havendo o que se falar em restituição das prestações já adimplidas 

(ARAÚJO, 2011, p. 49). 

Por fim, o último motivo para resolução do contrato é a onerosidade excessiva. 

O Código Civil inovou, em relação ao Código sucedido, ao prever a possibilidade de 

extinção do contrato pela excessiva onerosidade superveniente (artigo 478).  

Esta figura tem lugar quando, em virtude de acontecimentos extraordinários e 

imprevisíveis, o cumprimento da obrigação de uma das partes se torna demasiadamente 

difícil, enquanto gera uma vantagem excessiva à outra parte. Conforme já abordado, não se 

trata aqui de resolução do contrato pela impossibilidade da prestação, mas, sim, por sua 

excessiva dificuldade ao devedor. 
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 Importante consignar que existe parte da doutrina, como Francisco de Cavalcanti Pontes de Miranda (2013a, 

p. 393), que defende que a diferença entre a resolução e a resilição do contrato está em seus efeitos, uma vez que 

se constituíram do direito do credor em extinguir o contrato por causa de infração contratual. Assim, operar-se-ia 

a resolução quando os efeitos fossem ex tunc e a resilição, quando os efeitos fossem ex nunc. Não foi esta, 

entretanto, a diferenciação adotada pelo Código Civil de 2002. 
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O fundamento para o reconhecimento da onerosidade excessiva como causa de 

resolução do contrato, em nosso ordenamento, é a teoria da imprevisão, que afirma não ser 

razoável o fato de, por circunstâncias estranhas, uma das partes ser levada a um sacrifício em 

proveito da outra. Apesar de se entender que em um negócio existe sempre uma margem a 

qual permite o lucro ou o prejuízo, ultrapassado o limite do desequilíbrio, que só pode ser 

verificado no caso concreto
147

, pode a parte se desincumbir do ônus de prestar (MARTINS, 

2017, p. 84). 

Para que se dê a resolução do contrato, é necessário, nos termos do artigo 478 do 

Código Civil, que o contrato seja de execução diferida ou continuada. Ou seja, não poderá ser 

extinto por este motivo o contrato de execução instantânea, uma vez que seu cumprimento se 

dá no momento da celebração do contrato, ou logo após, quando as partes têm certeza – ao 

menos subjetivamente – das circunstâncias do negócio. É o mesmo que dizer que o equilíbrio 

econômico do contrato só pode ser afetado por eventos imprevisíveis e extraordinários 

ocorridos entre a celebração do pacto e o seu cumprimento. 

Também é necessário que se identifique a alteração no valor do objeto da prestação 

entre o momento da celebração do contrato e o seu cumprimento. Orlando Gomes (2008, p. 

215) afirma que a excessividade do valor da prestação deve ser objetivamente aferida, não o 

sendo apenas para o devedor, mas para toda a sociedade ou, ao menos, para o segmento em 

que este está inserido. 

Outro requisito para a aplicação refere-se à correlação entre as prestações. Para o 

devedor, o evento deve ter causado um aumento na dificuldade de cumprimento da obrigação, 

enquanto, para o credor, o efeito é de uma extrema vantagem. Orlando Gomes (2008, p. 215) 

afirma que o requisito de haver vantagem extrema para o credor é bastante criticado, mas se 

justifica porquanto o fundamento da resolução por onerosidade excessiva é a perda de 

reciprocidade entre as prestações. Pondera, contudo, que a apuração da vantagem ao credor 

deve se dar de forma razoável, sob pena de inviabilizar a aplicação da figura. 

Concorda-se com a posição, já que, na inexistência de vantagem da contraparte, o 

contrato ainda assim poderá ser resolvido com base em caso fortuito ou força maior, se 

aplicáveis. 

Por fim, o último requisito a ser considerado é o acontecimento de fato extraordinário 

e imprevisível. 
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 A imprevisão deve ser perquirida no caso concreto especialmente em função da álea normal do contrato, 

avaliando-se se o extraordinário estava inserido no risco assumido na celebração do contrato, com a ciência, para 

ambas as partes, da possibilidade de sua ocorrência (VENOSA, 2013, p. 491). 
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Pelo dispositivo legal, a onerosidade excessiva e a vantagem extrema devem ser 

causadas por acontecimentos extraordinários e imprevisíveis. É necessário que o evento seja 

tanto extraordinário – anormal – quanto imprevisível, isto é, que as partes não possam prever 

as alterações objetivas dele decorrentes. Portanto, é necessário que o evento seja, 

cumulativamente, imprevisível e extraordinário. Faltando algum desses elementos, não poderá 

ser aplicada a teoria da imprevisão para resolver o contrato. 

A interpretação da imprevisibilidade, contudo, merece apontamento singular, já que 

podem ser incluídos nesta categoria eventos genericamente previsíveis, mas cujos efeitos não 

se podem vislumbrar antecipadamente (GOMES, 2008, p. 215). 

Preenchidos estes requisitos, poderá o devedor requerer judicialmente a resolução do 

contrato, desobrigando-se do dever de prestar. 

O credor, por outro lado, se desejar manter o contrato, poderá oferecer-se para alterar 

equitativamente as condições do contrato, conforme prevê o artigo 479 do Código Civil. 

A resolução do contrato pela onerosidade excessiva não dissolve o contrato 

automaticamente, mas depende de interpelação judicial, cabendo ao juiz decidir se há 

onerosidade excessiva no caso concreto. Deve, ainda, ser requerida antes do vencimento da 

obrigação, sendo que, ao se tornar inadimplente, o devedor ficará sujeito à responsabilização 

(GOMES, 2008, p. 219). 

Os efeitos da resolução por onerosidade excessiva, nos termos do artigo 480, 

retroagirão à data da citação. Nos contratos de execução contínua, o mandamento legal se 

ajusta, já que os atos perfeitos (obrigações já cumpridas) serão mantidos. Para os contratos de 

execução meramente diferida, de outro modo, o efeito prático será a volta das partes ao estado 

em que se encontravam antes do contrato, sendo obrigado o devedor a restituir aquilo que 

eventualmente tenha recebido. 

Para a disciplina específica dos contratos empresariais, a aplicação da resolução por 

onerosidade excessiva deve ser tida como exceção à regra da força obrigatória dos contratos, e 

realizada dentro de parâmetros mais estritos
148

, considerando especialmente as características 

das partes e do negócio. 

Assim, o padrão do homem médio não pode ser utilizado como parâmetro para 

aferição da antecipação dos eventos extraordinários e imprevisíveis, mas o do agente 
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 A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, apesar de não ser rica na discussão sobre a aplicação da 

resolução por onerosidade excessiva aos contratos empresariais, já se manifestou no seguinte sentido: “Contratos 

empresariais não devem ser tratados da mesma forma que contratos 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” (STJ – REsp: 936.741/GO, Relator: Ministro Antônio Carlos Ferreira, Data de 

Julgamento: 03/11/2011, 4ª Turma, Data de Publicação: 08/03/2012). 
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econômico ativo e probo, habituado ao mercado (FORGIONI, 2016, p. 147). Igualmente, 

deve ser respeitada a intenção das partes no momento da celebração, a racionabilidade e 

economia interna do contrato celebrado e os riscos assumidos e calculados por cada uma das 

partes
149

. 

 

1.5.2 Resilição dos contratos 

 

A resilição é o modo de extinção do contrato pela vontade de um ou mais contratantes, 

que se dá pela mera declaração desta vontade. Pode se dar, então, pelo acordo de vontades das 

partes em colocar fim ao contrato ou pela vontade de um só dos contratantes, quando 

permitido. 

A resilição pela manifestação de vontade de ambos os contratantes (bilateral) é 

tecnicamente chamada de distrato
150

, nomenclatura que também foi adotada pelo Código Civil 

em seu artigo 472. 

O distrato é o negócio jurídico pelo qual as partes decidem conjuntamente extinguir o 

contrato (GOMES, 2008, p. 222). É um contrato cujo objeto é a extinção do contrato anterior. 

O seu fundamento reside na autonomia da vontade. Ou seja, se as partes são livres 

para consentir, formando o contrato, também o são para, em comum acordo, extinguir o 

vínculo jurídico (JORGE JÚNIOR, 2009, p. 96). 

Todos os contratos são passíveis de distrato, desde que não estejam exauridos os seus 

efeitos – situação em que a reversão destes será objeto de novo contrato. O distrato não tem 

conteúdo mínimo fixado em lei, mas a sua forma deve obedecer a mesma exigida para o 

contrato resilido. 

Por sua vez, a resilição unilateral, também denominada pelo Código Civil de 

“denúncia”
151

, é a extinção do contrato pela declaração de vontade de apenas um dos 

contratantes. 
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 Esta interpretação foi reconhecida pela I Jornada de Direito Comercial, cujo Enunciado 25 dispõe: “A revisão 

do contrato por onerosidade excessiva fundada no Código Civil deve levar em conta a natureza do objeto do 

contrato. Nas relações empresariais, deve-se presumir a sofisticação dos contratantes e observar a alocação de 

riscos por eles acordada”. Trecho disponível em <http://www.cjf.jus.br/cjf/corregedoria-da-justica-

federal/centro-de-estudos-judiciarios-1/publicacoes-1/jornadas-de-direito-comercial/livreto-i-jornada-de-direito-

comercial.pdf/>. Acesso em 29 nov. 2017. 
150

 João de Matos Antunes Varela (1997, p. 279), em Portugal, identifica a extinção do contrato pela declaração 

de vontade de ambas as partes sob o nome de “revogação”. 
151

 João de Matos Antunes Varela (1997, p. 279), em Portugal, também utiliza, para a resilição unilateral dos 

contratos de prestações duradouras, o termo “denúncia”. 
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Primeiramente, é importante destacar que a resilição unilateral, dada a força 

obrigatória dos contratos, não deveria ser permitida (GOMES, 2008, p. 223). Contudo, é 

admitida com base no princípio e na presunção de que ninguém pode ficar obrigado 

perpetuamente, protegendo a liberdade das partes (LEONARDO, 2016, p. 96), apenas para os 

contratos celebrados por prazo indeterminado – como acima afirmado, é o meio próprio de 

extinção destes –, sendo incabível naqueles celebrados por prazo certo ou que sejam de 

execução instantânea ou diferida
152

 
e
 
153

. 

A denúncia se dá com a manifestação de vontade de apenas um dos contratantes, 

mediante comunicação ao outro que não deseja mais continuar obrigado, configurando uma 

declaração receptícia de vontade
154

 e produzindo efeitos a partir do momento em que é 

recebida, conforme determina o artigo 473 do Código Civil. O efeito da denúncia, assim, é 

colocar um termo no contrato estabelecido sem prazo determinado, apagando seus efeitos a 

partir de então (AZEVEDO, 2009, p. 284). 

Diversos autores
155

 identificam a denúncia com a quebra de confiança na contraparte, 

que incita o fim do contrato existente. Entretanto, apesar de a confiança ser especialmente 

importante nos contratos de duração, a sua quebra é apenas um dos motivos pelos quais as 

partes optam por se desvincular, não podendo ser traçado um paralelo, como regra geral, entre 

a resilição unilateral e a quebra da confiança. 

Quando permitida, nos termos supra, a denúncia não assente contestação, sendo um 

direito potestativo da parte, o que equivale a dizer que não pode ser negada pela contraparte a 

extinção do contrato. Não há, para o exercício da denúncia, nenhum juízo de reprovação 

moral ou jurídica da conduta da outra parte, como na resolução (BETTI, 2006, p. 675-676). 

Os efeitos da denúncia não retroagem, operando-se ex nunc e são independentes de 

pronunciamento judicial. 

O direito de denúncia, no entanto, é mitigado em face de certas situações 

(LEONARDO, 2016, p. 97-98). Usualmente é realizado com antecedência, sendo fornecido à 

contraparte aviso prévio (VARELA, 1997, p. 280-281), que não é, em regra, requisito 
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 Orlando Gomes (2008, p. 223-224) afirma que a denúncia é cabível nos contratos celebrados por prazo 

indeterminado, nos contratos de execução continuada ou periódica, nos contratos em geral cuja execução não 

tenha se iniciado, nos contratos benéficos e nos contratos de atividade. Para os fins da presente análise, que 

estará adstrita ao contrato de agência celebrado por prazo indeterminado, não se afigura relevante tratar da 

posição adotada pelo autor. 
153

 Apesar de, em regra, só ser permitida aos contratos celebrados por prazo indeterminado, o próprio Código 

Civil permite, em alguns contratos, a denúncia naqueles celebrados a prazo certo, como nos contratos de 

depósito (artigo 633) e de mandato (artigo 683). 
154

 Rodrigo Xavier Leonardo (2016, p. 97), no mesmo sentido, afirma se tratar de um negócio jurídico unilateral 

receptício. 
155

 Dentre eles, Emilio Betti (2006, p. 675-676) e Silvio de Salvo Venosa (2013, p. 524).  
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necessário à validade da denúncia, mas serve para evitar ou mitigar os danos do rompimento 

abrupto da avença. 

Outra forma de mitigação da resilição unilateral vem expressa no parágrafo único do 

artigo 473 do Código Civil, que determina que a denúncia do contrato no qual, por sua 

natureza, uma das partes tenha feito investimentos consideráveis para a sua execução, 

somente produzirá efeitos após o transcurso de prazo compatível com a natureza e o vulto 

destes investimentos. 

Trata-se de uma forma de proteger a parte mais frágil, que investiu recursos 

financeiros e de outras naturezas acreditando que o contrato perduraria por prazo razoável, da 

sujeição à vontade da outra parte. 

Por sua importância para o tema, o parágrafo único do artigo 473 do Código Civil será 

estudado separadamente. 

 

1.5.3 Rescisão dos contratos 

 

O termo “rescisão” é aquele que gera o maior número de discussões e opiniões 

divergentes. O Código Civil de 1916 trazia, em seu artigo 1.092, o termo rescisão no sentido 

de resolução – extinção do contrato pelo incumprimento das obrigações – e, por isso, já era 

criticado à época de sua vigência. 

Alberto Gosson Jorge Junior (2009, p. 92) afirma que o vocábulo rescisão teve grande 

aceitação na prática forense e na utilização pelos leigos pela longa vigência do Código Civil 

de 1916, por sua ampla utilização nas leis especiais, ou por ser utilizado indistintamente para 

designar as mais diversas formas de extinção do contrato de trabalho. O fato é que a expressão 

ficou marcada como sinônimo de extinção contratual, qualquer que fosse a sua causa – 

vontade das partes ou incumprimento contratual. 

O Código Civil de 2002, como já afirmado, veio com o intuito de sistematizar e 

atribuir nomenclatura correta a cada forma de extinção do contrato. Corretamente conferiu 

tecnicidade aos termos resolução e resilição. No entanto, o termo rescisão continua sendo 

utilizado equivocadamente para designar causas de extinção que se identificam com a 

resolução (e. g. artigos 607, 609, 740 e 1148 do Código Civil) ou com a resilição (e. g. artigos 

570 e 810 do Código Civil). 

Ainda hoje permanece a discussão na doutrina sobre o que se poderia designar como 

rescisão do contrato. 
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De um lado, autores como Flávio Tartuce (2015, p. 244) e Maria Helena Diniz (2011, 

p. 187) afirmam que rescisão é “gênero”, do qual são “espécies” a resilição e a resolução, 

identificando a expressão como sinônimo de extinção contratual por fatos posteriores à 

celebração. 

Por outro lado, autores como Orlando Gomes (2008, p. 227), Waldirio Bulgarelli 

(1999, p. 157) e Fran Martins (2017, p. 87) cravam, no mesmo sentido da doutrina estrangeira 

(FERNANDES, 2007, p. 421), que o termo rescisão somente pode ser utilizado de forma 

técnica quando a ruptura do contrato se der por lesão
156

. 

A lesão, segundo o artigo 157 do Código Civil
157

, configura-se quando uma parte, por 

premente necessidade ou por inexperiência, obriga-se a prestação manifestamente 

desproporcional ao valor da contraprestação recebida. Necessita, portanto, além da aferição da 

desproporcionalidade entre as prestações, do elemento subjetivo, que é a exploração da 

inexperiência ou da premente necessidade de uma parte pela outra, resultando na falta de 

equivalência das prestações do contrato comutativo. Não se exige que a parte a qual 

aproveitou a disparidade das prestações tenha ciência da inexperiência ou da premente 

necessidade da parte lesada. 

Percebe-se, assim, que a rescisão, se adotada esta última corrente, não será causa de 

extinção do contrato por motivo posterior à sua celebração, mas, sim, por motivo anterior, 

aproximando-se das causas de anulabilidade ou nulidade do contrato. Não sem motivo, alguns 

autores, dentre eles Silvio de Salvo Venosa (2013) e Arnoldo Wald (2011a), sequer tratam da 

rescisão no capítulo reservado à extinção dos contratos. 

Neste trabalho, será adotada a posição que identifica a rescisão como extinção do 

contrato por lesão – não sendo, portanto, causa de extinção do contrato posterior à sua 

celebração –, que parece ser a mais adequada, já que respeita o sentido do termo no 

ordenamento em que foi cunhado, entendendo-se ser ela utilizada de forma equivocada, salvo 

raras exceções, pelo ordenamento jurídico pátrio. 

 

1.5.4 Cessação dos contratos 

 

                                                           
156

 Orlando Gomes (2008, p. 228) defende que o termo rescisão também pode ser utilizado na hipótese de estado 

de perigo, previsto no artigo 156 do Código Civil. Alberto Gosson Jorge Junior (2009, p. 93) entende que a 

utilização do termo rescisão no artigo 455 do Código Civil está correta, podendo ser utilizado também para o 

caso de evicção, uma vez que o fundamento para a extinção do contrato é um vício do direito transmitido, 

anterior, portanto, à celebração do contrato. 
157

 O Código Civil prevê que a lesão é uma das causas de anulabilidade do contrato, nos termos do inciso II do 

artigo 171. 
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Por fim, tem-se a cessação do contrato, trazida por Orlando Gomes (2008, p. 228), 

como uma causa específica – e à parte das demais – de sua extinção, que se dá somente com a 

morte de um dos contratantes. 

Importante destacar que, em regra, a morte de um dos contratantes não é causa de 

extinção do contrato, sendo transmitidos aos sucessores os direitos e obrigações dele 

decorrentes. 

Ocorre, entretanto, quando o contrato é celebrado “intuitu personae”, ou seja, quando 

as características de uma parte são determinantes para o negócio, tendo influência decisiva no 

consentimento da outra. 

Não podendo o contrato ser adimplido por outra pessoa, notadamente pelos sucessores 

da parte falecida, dá-se a cessação do contrato. 

 

1.5.5 Extinção do Contrato de Agência 

 

Especificamente em relação ao contrato de agência, aplica-se à sua extinção tudo que 

foi tratado de forma geral nos tópicos anteriores, respeitando-se as suas peculiaridades e 

dispositivos legais específicos trazidos no Código Civil e na legislação especial. 

De início, tem-se que o contrato de agência, por sua natureza, é um contrato de 

duração, com prestações sucessivas e perenes de ambas as partes, motivo pelo qual não se 

pode falar em extinção normal do contrato pelo simples cumprimento. 

Para que se entendam as formas de extinção do contrato de agência, tanto as normais 

quanto as anormais, é necessário separar os contratos celebrados por prazo determinado 

daqueles celebrados por prazo indeterminado. 

A letra c, do artigo 27 da Lei nº 4.886/1965, permite expressamente a celebração do 

contrato de agência por prazo determinado ou indeterminado. Por outro lado, os parágrafos 

segundo e terceiro do mesmo artigo afirmam que o contrato celebrado por prazo determinado, 

uma vez prorrogado o prazo inicial, obrigatoriamente se tornará um contrato por prazo 

indeterminado, considerando-se também por prazo indeterminado todo contrato de agência 

que suceder, dentro de seis meses, outro contrato de agência entre as mesmas partes (por 

prazo determinado ou indeterminado).  

Os dispositivos legais citados são aplicáveis ao contrato de agência por força do artigo 

721 do Código Civil e pela equivalência entre os contratos chamados de “agência” e 
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“representação comercial autônoma”, inexistindo norma no Código Civil que tenha revogado 

tais disposições. 

 Cumpre destacar que não será tratada, neste momento, a rescisão do contrato, uma 

vez que a posição adotada – que defende a aplicação restrita da nomenclatura somente ao 

instituto da lesão
158

 – não a considera uma forma de extinção do contrato por causa posterior à 

sua celebração, não sendo parte do objeto de análise. 

 

1.5.5.1 Extinção do Contrato de Agência Por Prazo Determinado 

 

Em primeiro lugar, o contrato de agência celebrado por prazo determinado ou 

subordinado a condição resolutiva é extinto, de forma normal, pelo advento do prazo ou pela 

implementação do evento ao qual está condicionado. 

Findo o prazo do contrato ou ocorrendo a condição a que estava subordinado, em 

regra, nenhum aviso prévio será demandado. Igualmente, nenhuma indenização será devida, 

seja aquela prevista no artigo 27, j, da Lei nº 4.886/1965, seja pela constituição e aderência de 

clientes ou por investimentos realizados (CARDOZO, 2016, p. 93), já que, se as partes 

celebraram contrato por certo prazo, entende-se que sopesaram todas as implicações 

econômicas e julgaram benéfica a fixação do prazo determinado. 

É claro que a regra acima trazida comporta exceções em casos específicos, 

notadamente pelos deveres derivados da boa-fé, como a lealdade, informação e vedação ao 

comportamento contraditório. 

Por ser derivado da vontade de ambos os contratantes, o distrato do contrato de 

agência pode ser realizado e não gera maiores implicações, exceto se feito de forma 

fraudulenta, no bojo de uma relação em que exista dependência econômica, cujas implicações 

serão futuramente tratadas. 

Alguns autores (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2011, p. 701) afirmam que a 

indenização – prevista no artigo 27, j, e em seu parágrafo primeiro, da Lei nº 4.886/1965 – é 

devida também na extinção do contrato pelo distrato. 

Apesar de o pagamento de indenização de uma parte à outra, no momento da resilição 

bilateral do contrato, ser contra a lógica do mercado, o dispositivo legal permitiria esta 

interpretação, já que só afasta a exigibilidade da indenização, em favor do agente, nos casos 

                                                           
158

 Sobre a aplicação do instituto da lesão aos contratos empresariais e questionamento crítico da legislação, 

conferir a obra de Paula A. Forgioni (2016, p. 260-263). 
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de extinção do contrato por culpa deste, cujo rol de “motivos justos” está expresso no artigo 

35 da Lei nº 4.886/1965. 

A posição adotada neste ponto é criticável, já que o contrato celebrado por prazo 

determinado, se cumprido até o seu termo – que foi fixado por ambas as partes, em comum 

acordo –, não ensejará o pagamento de qualquer indenização. Por outro lado, é contraditório 

afirmar que se as mesmas partes decidirem, também por sua livre vontade, encerrar o contrato 

por meio do distrato, será devida ao agente a indenização legal. 

Entende-se como a mais correta a conclusão que nega, quando o distrato é celebrado 

sem a preponderância de uma parte sobre a outra, ou seja, em mútuo acordo, o direito ao 

recebimento de indenização pelo agente (COELHO, 2012, p. 138), já que este concorreu com 

sua vontade para a extinção do contrato, da mesma forma que o faz quando denuncia o 

contrato celebrado por prazo indeterminado. 

A posição jurisprudencial adotada acerca do direito à indenização para o agente no 

distrato – quando se adentra ao mérito da questão –, cuja solução também serve para os 

contratos celebrados por prazo determinado, como em muitos outros pontos que envolvem o 

contrato de agência, encontra-se dividida, podendo ser identificada certa preponderância do 

entendimento aqui esposado
159

. 

É de se afirmar, contudo, que a grande maioria dos julgados que tratam da questão – 

exigibilidade da indenização do artigo 27, j, e de seu parágrafo primeiro, da Lei nº 

4.886/1965, no caso de distrato – sequer ingressam no mérito, dando preponderância aos 

termos do distrato, prevalecendo aquilo que foi pactuado no instrumento que dá fim ao 

contrato
160

. 

                                                           
159

 De um lado, negando o direito à indenização ao agente, destacam-se os seguintes julgados: TJ-SP – APL: 

1008840-78.2015.8.26.0576, Relator: Itamar Gaino, Data de Julgamento: 23/01/2017, 21ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 23/01/2017; TJ-SP – APL: 9108574-91.2005.8.26.0000, Relator: Cauduro Padin, 

Data de Julgamento: 17/08/2011, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2011; TJSP – APL: 

0003096-32.2012.8.26.0445, Relator: Coutinho de Arruda, Data do Julgamento: 12/09/2017, 16ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2017; e TJ-MT – APL: 0001653-78.2005.8.11.0002, Relator: 

Guiomar Teodoro Borges, Data de Julgamento: 10/07/2013, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/07/2013. 

Em sentido contrário, entendendo ser devida a indenização ao agente, encontra-se o seguinte julgado: TJ-PR – 

AC: 0636851-2, Relator: Luiz Sérgio Neiva de Lima Vieira, Data de Julgamento: 23/11/2010, 7ª Câmara Cível, 

Data de Publicação: Data de Publicação: 10/01/2011; e TJ-DFT – APL: 0027083-70.2010.807.0001, Relator: 

João Egmont, Data de Julgamento: 07/03/2012, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/03/2012. 
160

 Nesse sentido: TJ-SP – APL: 9000044-27.2010.8.26.0320, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 

20/02/2017, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2017; TJ-SP – APL: 1083354-

09.2014.8.26.0100, Relator: Jovino de Sylos, Data de Julgamento: 01/03/2016, 16ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 23/03/2016; TJ-PR – AC: 1556076-4, Relator: Lenice Bodstein, Data de Julgamento: 

22/02/2017, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/03/2017; TJ-RS – AC: 70049664808, Relator: Ana 

Beatriz Iser, Data de Julgamento: 10/10/2012, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/10/2012; e TJ-MG 

1.0079.01.003714-5/001(1), Relator: José Affonso da Costa Côrtes, Data de Julgamento: 29/11/2007, 15ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 18/12/2007, dentre muitos outros. 
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Dessa forma, apesar de se entender que o término do contrato de agência, seja ele 

celebrado por prazo determinado ou indeterminado, por meio de distrato, não gera o direito ao 

agente de pleitear indenização, isso não impede que as partes convencionem, no instrumento 

de distrato, o pagamento de indenização, uma vez que as decisões judiciais caminham no 

sentido de respeitar os termos da dissolução contratual na forma como pretendida pelas partes. 

Em virtude da existência de prazo certo para a duração do contrato, a denúncia está 

afastada e não pode ser aceita
161

. Assim, a manifestação da vontade de uma parte, seja o 

proponente ou o agente, de que não mais deseja cumprir o contrato deve ser tratada como 

causa de resolução deste, com aplicação das sanções legais e contratuais e reparação dos 

danos causados. Ademais, o artigo 34 da Lei nº 4.886/1965 somente prevê a possibilidade de 

denúncia do contrato celebrado por prazo indeterminado, silenciando quanto àquele firmado 

com prazo certo
162

. 

Nesse sentido, é possível se falar em resolução do contrato de agência celebrado por 

prazo determinado. A Lei nº 4.886/1965, em seus artigos 35 e 36
163

 
e
 
164

, estabelece motivos 

justos para que o contrato seja resolvido
165

, respectivamente, pelo proponente e pelo agente, 

por inadimplemento da outra parte.  

Rubens Requião (1995, p. 217) afirma que o rol de justos motivos para a resolução do 

contrato
166

, trazido pela lei, é taxativo, ou seja, somente nestes casos é que a parte inocente 

                                                           
161

 No mesmo sentido é a lição de António Pinto Monteiro (2010, p. 125 e 129), Luciano Benetti Timm e 

Daniela Bartelmebs (2008, p. 210) e Fabio Ulhoa Coelho (2012, p. 141). 
162

 Por isso é que não se concorda com a posição de Rubens Requião (1995, p. 217) e Vivian Sapienza Cardozo 

(2016, p. 93), que aceitam a possibilidade de denúncia do contrato de agência (representação comercial, para os 

autores) com base no parágrafo primeiro do artigo 27 da lei nº 4.886/1965. 
163

 Art. 35. Constituem motivos justos para rescisão do contrato de representação comercial, pelo representado: 

a) a desídia do representante no cumprimento das obrigações decorrentes do contrato; 

b) a prática de atos que importem em descrédito comercial do representado; 

c) a falta de cumprimento de quaisquer obrigações inerentes ao contrato de representação comercial; 

d) a condenação definitiva por crime considerado infamante; 

e) fôrça maior. 

Art. 36. Constituem motivos justos para rescisão do contrato de representação comercial, pelo representante: 

a) redução de esfera de atividade do representante em desacôrdo com as cláusulas do contrato; 

b) a quebra, direta ou indireta, da exclusividade, se prevista no contrato; 

c) a fixação abusiva de preços em relação à zona do representante, com o exclusivo escopo de impossibilitar-lhe 

ação regular; 

d) o não-pagamento de sua retribuição na época devida; 

e) fôrça maior. 
164

 Para análise pormenorizada de cada uma das hipóteses legais de resolução, conferir Rubens Edmundo 

Requião (2003, p. 131-155), Ricardo Nacim Saad (2003, p. 68-73) e Rubens Requião (1995, p. 217-230). 
165

 A Lei nº 4.886/1965, em sua totalidade, utiliza o vocábulo “rescisão” indistintamente para se referir à 

resolução ou resilição, estando tecnicamente errada. Nos artigos 35 e 36, apesar de referirem a causas de 

resolução do contrato, também é utilizado o termo “rescisão”. 
166

 No ordenamento jurídico português (Decreto-Lei nº 178/1986, de 3 de julho, alterado pelo Decreto-Lei nº 

118/93, de 13 de abril), não há a exemplificação de motivos para a resolução do contrato. O artigo 30º limita-se a 

afirmar que o contrato poderá ser resolvido em duas situações: a) pela gravidade ou reiteração do 

descumprimento das obrigações não seja exigível a manutenção do vínculo contratual; ou b) quando se 
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poderia arguir a resolução do contrato. No entanto, no esteio da posição de Vivian Sapienza 

Cardozo (2016, p. 97) e Rubens Edmundo Requião (2003, p. 130), entende-se que o rol é 

meramente exemplificativo, uma vez que existem outros motivos que podem gerar faltas 

graves o suficiente para que a resolução do contrato seja decretada, especialmente aquelas 

atinentes à perda da confiança e ao desrespeito aos deveres laterais derivados da boa-fé. Além 

disso, as partes podem incluir expressamente novas causas de resolução no próprio contrato. 

A importância de se verificar a existência de causa para a resolução do contrato está na 

possibilidade de cobrança de indenização da parte culpada. 

O parágrafo primeiro do artigo 27 da Lei nº 4.886/1965 prevê que, no contrato 

celebrado por prazo certo, quando houver sua resolução
167

 antes do prazo fixado, a 

indenização será calculada pela média das retribuições (comissões) mensais, multiplicada pela 

metade dos meses faltantes para o termo definido do contrato (THEODORO JÚNIOR; 

MELLO, 2004, p. 39; SAAD, 2003, p. 54; CARDOZO, 2016, p. 93). 

Em sentido contrário, outros autores (REQUIÃO, 2003, p. 69; MENDONÇA, 2013, p. 

685; COELHO, 2012, p. 141) entendem que a indenização pela resolução do contrato 

celebrado por prazo determinado antes chegado a seu termo obriga o proponente a indenizar o 

agente em quantia equivalente à média mensal da remuneração recebida, multiplicada pela 

metade do número de meses assinalados originalmente no contrato.  

Assim, por este entendimento, se o contrato foi celebrado pelo prazo de 12 meses e 

resolvido, por culpa do proponente, após 6 meses, este deverá indenizar o agente em quantia 

equivalente à média mensal da retribuição recebida por este durante os 6 primeiros meses, 

multiplicado por 6 (metade dos 12 meses totais de contrato).  

Apesar de se entender que a má qualidade da redação do dispositivo legal dá margem 

para esta interpretação, não concordamos com ela, uma vez que pode levar – como no 

exemplo – a situações irrazoáveis ou desproporcionais. Além disso, o dispositivo legal, 

inserido pela Lei nº 8.420/1992, tem, notadamente, inspiração na Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT), na qual a extinção do contrato de trabalho celebrado por prazo determinado, 

pelo empregador, sem justa causa, obriga este a indenizar o empregado em valor equivalente a 

metade da remuneração que este teria direito até o término do contrato (SAAD, 2003, p. 54). 

Essa tarifação da indenização serve apenas ao agente, ou seja, será paga pelo 

proponente quando o contrato for resolvido por culpa dele, não sendo aplicável quando o 
                                                                                                                                                                                     
verificarem circunstâncias que tornem impossível ou prejudiquem gravemente a realização do fim contratual 

(MELLO, 2014, p. 50).  
167

 O mesmo se aplica, como dito, para a denúncia antes do prazo fixado no contrato, já que se entende como a 

recusa em cumprir o contrato, causa de resolução do contrato de agência. 
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contrato se resolver por culpa atribuída ao agente
168

, caso em que a reparação dos danos 

sofridos pelo proponente será feita pelas regras que regulam o inadimplemento das 

obrigações
169

, facultando-se, por expressa previsão do artigo 37, da Lei nº 4.886/1965, a 

retenção das comissões devidas ao agente. 

Ademais, por força do artigo 718 do Código Civil, quando a extinção do contrato se 

der sem culpa do agente, este fará jus, além da indenização prefixada, à remuneração até 

então devida, incluindo-se os negócios pendentes, alterando a regra em favor do agente, pois, 

como já demonstrado, o direito à comissão só nasce para este no momento do pagamento do 

negócio agenciado pelo cliente. 

Pelo sentido da lei, entende-se que estes “motivos justos” enumerados podem ser 

considerados como cláusulas resolutivas expressas, já que permitem ao proponente até mesmo 

reter as comissões devidas ao agente para fazer frente aos danos sofridos, estando o contrato, 

assim, resolvido de pleno direito no caso de sua ocorrência. 

 

1.5.5.2 Extinção do Contrato de Agência Por Prazo Indeterminado 

 

Por fim, o contrato de agência celebrado por prazo indeterminado extingue-se, de 

forma normal, pela resilição, seja ela unilateral (denúncia) ou bilateral (distrato). 

O distrato, sendo proveniente da vontade livre de ambas as partes, não traz maiores 

questionamentos. Como já explicitado acima, entende-se que a resilição bilateral do contrato 

celebrado por prazo indeterminado não atrai a incidência do artigo 27, j, da Lei nº 4.886/1965, 

inexistindo a obrigação de pagamento de indenização pelo proponente
170

. 

Já a denúncia do contrato de agência celebrado por prazo indeterminado, apesar de ser 

uma das formas normais de sua extinção, é cercada por diversas nuances que podem gerar 

questionamentos. 

A primeira delas é a necessidade de envio de aviso prévio à parte denunciada de que 

não pretende mais continuar obrigada, manifestando o seu interesse em extinguir o contrato. 

O envio de aviso prévio é importante para que a parte não seja surpreendida com o fim 

abrupto do contrato, conferindo-lhe prazo para que possa adequar sua atividade ou procurar 

                                                           
168

 Apesar de o dispositivo legal não delimitar a aplicação da tarifação da indenização apenas em favor do 

agente, é o que se retira da interpretação conjunta do citado parágrafo primeiro com a alínea “j”, também do 

artigo 27 da Lei nº 4.886/1965, e do caráter protetivo da legislação. No mesmo sentido, ver Rubens Edmundo 

Requião (2003, p. 70). 
169

 Artigos 475 e 403 do Código Civil. 
170

 Por outro lado, como já afirmado, caso as partes venham a acordar, no momento da dissolução do contrato, 

por livre consentimento, que será devida a mesma indenização, não haverá qualquer ilegalidade. 
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outros parceiros para, no caso do proponente, dar continuidade à distribuição de seus produtos 

ou, no caso do agente, encontrar outro produtor para continuar com sua atividade de 

representação. Também serve para que o agente busque ultimar as aproximações em 

andamento, concluindo os negócios pendentes (REQUIÃO, 2003, p. 126). 

O artigo 34 da Lei nº 4.886/1965 estabelece que, nos contratos celebrados por prazo 

indeterminado, qualquer das partes poderá resili-lo unilateralmente, fornecendo um pré-aviso 

com antecedência mínima de trinta dias, sob pena de pagar à parte inocente o equivalente a 

um terço das comissões auferidas nos três meses anteriores. O aviso prévio anterior à 

denúncia é obrigatório a ambas as partes (REQUIÃO, 2003, p. 124). 

O referido artigo foi tacitamente revogado pela entrada em vigor do Código Civil de 

2002, que, em seu artigo 720, ao permitir a denúncia do contrato de agência, exige que o aviso 

prévio seja de, no mínimo, noventa dias, sendo este o prazo que deve ser respeitado 

atualmente
171

.  

Ao não ser respeitado o prazo mínimo de antecedência para o fornecimento de aviso 

prévio, pode a parte inocente pleitear indenização por perdas e danos, não sendo aplicado o 

valor fixado no artigo tacitamente revogado. Para Rubens Edmundo Requião (2003, p. 126), a 

indenização tarifada no artigo 34 da Lei nº 4.86/1965 deve ser multiplicada por três para fazer 

frente ao novo prazo mínimo do aviso prévio, com o que não se concorda, já que o dispositivo 

legal em comento foi tacitamente revogado por completo. 

É importante destacar também que, durante o aviso prévio, o contrato deve ser 

normalmente cumprido pelas partes, mantendo-se toda a diligência e lealdade empregada 

durante o cumprimento dele, sendo a negligência de qualquer obrigação motivo para a 

resolução do contrato por inadimplemento, ainda que esteja durante o prazo do aviso prévio. 

Além do aviso prévio, o mesmo artigo 720 do Código Civil, em consonância com o 

parágrafo único do artigo 473 do mesmo diploma, submete a eficácia da denúncia ao 

transcurso de prazo compatível com a natureza e o vulto do investimento exigido do agente. 

Por sua importância ao tema, este dispositivo legal será analisado em separado no capítulo 

próprio. 

                                                           
171

 Importa destacar que aqueles (CARDOZO, 2016, p. 95; GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2011, p. 703) 

que não aceitam a identidade entre os contratos de agência e representação comercial afirmam que o aviso 

prévio, no contrato de representação comercial, permanece aquele previsto no artigo 34 da Lei nº 4.886/1965, 

podendo o representado, caso seja parte inocente, até mesmo reter o valor necessário das comissões do 

representante pela falta de aviso prévio (SAAD, 2003, p. 67). A mesma discussão é verificada na jurisprudência 

que, neste ponto, encontra-se dividida, com preponderância, no Superior Tribunal de Justiça, para que o aviso 

prévio seja enviado com antecedência mínima de noventa dias (AREsp: 681.313 SP, Relator: Ministra Maria 

Isabel Gallotti, Data de Publicação: 27/04/2015 e REsp: 1.679.197 MG, Relator: Ministro RICARDO VILLAS 

BÔAS CUEVA, Data de Publicação: DJ 30/08/2017). 
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A terceira e última peculiaridade da denúncia do contrato de agência é a 

obrigatoriedade de pagamento de indenização do proponente ao agente, por força do artigo 

27, j, da Lei nº 4.886/1965. 

Pelo citado dispositivo legal, o contrato de agência deverá ter cláusula específica 

prevendo o pagamento de indenização ao agente no momento da extinção do contrato sem 

culpa deste, em montante não inferior a um doze avos do total da retribuição auferida por ele 

ao longo de todo o contrato. 

Assim, tendo o contrato sido denunciado pelo proponente, deverá este pagar 

indenização ao agente. A lei somente estabelece o valor mínimo desta indenização, podendo 

as partes, no contrato, fixarem valor superior. 

Percebe-se, no entanto, que caso o agente denuncie o contrato celebrado por prazo 

indeterminado, a lei não lhe impõe obrigação de indenizar o proponente, sendo necessário 

apenas o envio do aviso prévio (CARDOZO, 2016, p. 95) com antecedência mínima de 

noventa dias. 

A questão mais tormentosa diz respeito ao pagamento da indenização prevista no 

artigo 27, j, da Lei nº 4.886/1965, pelo proponente, quando o próprio agente denuncia o 

contrato. A doutrina, em geral, silencia sobre esta hipótese, podendo-se inferir, apenas nas 

obras de Rubens Requião (1995, p. 179), Rubens Edmundo Requião (2003, p. 63) e Jairo 

Saddi (2003, p. 66), que esses autores entendem ser devida a indenização apenas quando há 

denúncia imotivada pelo proponente. 

Não obstante, é comum encontrar ações judiciais movidas pelos agentes em que estes 

fazem o pedido expresso pelo pagamento de indenização, ainda que o contrato tenha sido 

extinto sem justo motivo, por sua iniciativa. 

Como fundamento, tem-se uma interpretação literal do artigo 27, j, da Lei nº 

4.886/1965, uma vez que esta somente afasta a obrigação de indenizar nos casos previstos no 

artigo 35 da mesma lei, ou seja, apenas na hipótese de resolução do contrato por culpa do 

agente. 

Essas demandas, contudo, vêm sendo negadas pelos mais diversos tribunais pátrios
172

, 

sob o argumento de que a indenização somente é devida quando o rompimento sem justa 

causa é de iniciativa do proponente, com o qual se concorda. 

                                                           
172

 Como exemplo, podem-se citar os seguintes julgados: TJ-MA – AC: 255462006, Relator: Cleones Carvalho 

Cunha, Data de Julgamento: 29/03/2007, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/04/2007; TJ-PR – AC: 

1338678-6, Relator: Fernando Paulino da Silva Wolff Filho, Data de Julgamento: 04/11/2015, 17ª Câmara Cível, 

Data de Publicação: 1708 11/12/2015; TJ-MS – APL: 0352004-50.2008.8.12.0001, Relator: Luiz Tadeu Barbosa 

Silva, Data de Julgamento: 06/10/2015, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/10/2015 (cujo resultado foi 
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O aviso prévio e a indenização do artigo 27, j, da Lei nº 4.886/1965, pela sistemática 

da legislação, não são excludentes, pois têm causas distintas, sendo o primeiro necessário para 

que a parte denunciada possa adaptar seu negócio e preparar-se para o fim do contrato; 

enquanto a segunda tem natureza compensatória, como será demonstrado. Ou seja, além da 

obrigatoriedade em fornecer o aviso prévio com antecedência mínima, também deverá o 

denunciante – quando for o proponente – pagar a indenização ao agente. 

O contrato de agência celebrado por prazo indeterminado também poderá ser extinto, 

por qualquer das partes, na ocorrência de inadimplemento das obrigações que foram 

pactuadas ou que sejam inerentes ao contrato, sendo esta a forma de extinção anormal do 

contrato. 

Como já afirmado anteriormente, ao se tratar da resolução do contrato de agência 

celebrado por prazo determinado, a Lei nº 4.886/1965 trouxe, em seus artigos 35 e 36, um rol 

de “motivos justos” para que, respectivamente, o proponente e o agente possam arguir a 

resolução do contrato. O rol é exemplificativo, como demonstrado no tópico 1.5.5.1 acima. 

Assim como para o contrato celebrado por prazo determinado, a Lei nº 4.886/1965 

tarifou indenização em favor do agente quando o inadimplemento (ou a denúncia) partir do 

proponente. O artigo 27, j, da referida lei, já explicitado quando se falou da resilição 

unilateral, fixou a indenização devida pelo proponente em, no mínimo, um doze avos de toda 

a retribuição recebida pelo agente ao longo da duração do contrato. 

De forma semelhante ao contrato celebrado por prazo determinado, caso em que a 

tarifação está no parágrafo único do artigo 27 citado, a tarifação somente pode ser aplicada a 

favor do agente. Caso o inadimplemento seja decorrente de conduta do agente, o proponente 

poderá resolver o contrato e pleitear a indenização competente com base nos dispositivos 

legais que tratam do inadimplemento das obrigações, facultando-lhe a retenção das comissões 

devidas ao agente, nos termos do artigo 37 da Lei nº 4.886/1965. 

                                                                                                                                                                                     
mantido pelo Superior Tribunal de Justiça no AREsp: 894.430/MS, Relator: Ministro Moura Ribeiro, Data de 

Publicação: 28/10/2016); TJSP – APL: 0041293-41.2010.8.26.0602, Relator: Gilberto dos Santos, Data do 

Julgamento: 14/12/2017, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2017; TJSP – APL: 

3001588-93.2013.8.26.0435, Relator: Lígia Araújo Bisogni, Data do Julgamento: 27/11/2017, 14ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2017; TJ-MG – AC: 10702096665097001, Relator: Wanderley 

Paiva, Data de Julgamento: 26/02/2014, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/03/2014; TJ-MG – AC: 

10707100155027001, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 25/04/2014, 14ª Câmara Cível, Data 

de Publicação: 09/05/2014; TJ-PR – AC: 1489393-9, Relator: Denise Kruger Pereira, Data de Julgamento: 

25/05/2016, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/06/2016; TJ-SP – APL: 1014505-28.2014.8.26.0506, 

Relator: Matheus Fontes, Data de Julgamento: 08/10/2015, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

01/03/2016; TJ-SP – APL: 991060310530, Relator: Campos Mello, Data de Julgamento: 17/08/2010, 22ª 

Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/09/2010; TJ-RS – AC: 70074224205, Relator: Adriana da 

Silva Ribeiro, Data de Julgamento: 06/12/2017, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/12/2017, dentre 

outros. 
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Por fim, a última forma de extinção anormal do contrato de agência é pela cessação, 

que se dá com a morte do agente. 

Como já tratado, a morte de um dos contratantes, normalmente, não é causa para a 

extinção do contrato, especialmente nos contratos empresariais, já que são celebrados entre 

empresas, com o descolamento entre a empresa e a pessoa natural que a controla.  

Rubens Edmundo Requião (2003, p. 142) afirma que a morte do agente, pessoa 

natural, é causa de extinção
173,

 
174

 
e
 

175
 do contrato, citando o artigo 719 do Código Civil, 

enquanto a morte do sócio administrador ou diretor de sociedade empresária que explore a 

atividade de agência não tem o mesmo condão de encerrar o contrato. 

No entanto, por ser baseado na confiança nutrida mutuamente pelas partes, de nítido 

caráter intuito personae (MONTEIRO, 2010, p. 121; MELLO, 2014, p. 44), o contrato de 

agência pode, em certas hipóteses, ser extinto pela morte do sócio administrador ou diretor de 

sociedade empresária. É o que se dá quando o caráter pessoal influi significativamente na 

celebração e no cumprimento do contrato (PONTES DE MIRANDA, 2013b, p. 175-176).  

Vale dizer, quando o contrato é celebrado em função de determinada pessoa, ainda que 

o seja feito por meio de sociedade empresária, a morte desta poderá gerar a cessação do 

contrato justamente pelo rompimento do elo de confiança existente. Nesse caso, não será 

devida a indenização por parte do proponente, mas as retribuições devidas serão pagas à 

sociedade empresária. 

A morte do proponente, de outro modo, dificilmente dará ensejo à cessação do 

contrato, uma vez que o caráter pessoal é menor em relação a este em comparação ao agente, 

mas a hipótese não pode ser afastada de plano. 

Também a falência do agente ou do proponente pode ter implicações na cessação do 

contrato. Em qualquer dos casos, seja a falência do proponente ou do agente, o contrato não se 

extingue automaticamente, exceto se existir cláusula contratual neste sentido. Enquanto forem 

mantidas as atividades, poderá ser cumprido o contrato, cabendo ao administrador tal 

cumprimento (PONTES DE MIRANDA, 2013b, p. 180). O mesmo se pode dizer para o caso 

de recuperação judicial (REQUIÃO, 2003, p 142-143). 

                                                           
173

 O mesmo autor afirma, com base no artigo 45 da lei nº 4.886/1965, que o impedimento temporário do agente, 

pessoa natural, quando estiver em gozo do benefício de auxílio doença, não é causa para a extinção do contrato. 

Por outro lado, o impedimento permanente ou que demande tempo muito longo para recuperação deverá ser 

equiparado à morte do agente. 
174

 O citado autor utiliza a expressão “resolução”, mas não se pode concordar que a morte do contratante cause a 

resolução do contrato, preferindo-se o termo cessação. 
175

 No mesmo sentido, Jairo Saddi (2003, p. 67). 
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Não sendo mais possível o cumprimento do contrato, este será encerrado sem que seja 

excluída a culpa da parte falida, com o consequente pagamento de indenização, legalmente 

tarifada, no caso de falência do proponente, ou por perdas e danos, no caso de falência do 

agente. 
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2 A “INDENIZAÇÃO” DA LEI Nº 4.886/1965 E A SUA VERDADEIRA NATUREZA 

 

No capítulo anterior (em especial nos tópicos 1.5.5.1 e 1.5.5.2), foi demonstrado que, 

em algumas situações de extinção do contrato agência, a própria Lei nº 4.886/1965 determina 

que deva haver o pagamento ao agente de indenização – termo este utilizado pela própria lei –

, cujo cálculo já é trazido pela própria Lei. 

Nos contratos celebrados por prazo determinado, essa indenização é devida somente 

no caso de resolução do contrato por culpa do proponente – incluindo-se, sob a mesma 

rubrica, a denúncia por parte do proponente, que não pode ser aceita no contrato com prazo 

certo e constitui verdadeiro inadimplemento. 

Neste caso, o parágrafo primeiro do artigo 27 da Lei nº 4.886/1965 – incluído pela Lei 

nº 8.420/1992 – dispõe que “a indenização corresponderá à importância equivalente à média 

mensal da retribuição auferida até a data da rescisão, multiplicada pela metade dos meses 

resultantes do prazo contratual”
176

, cuja interpretação correta é a de que a indenização 

equivale à média mensal das retribuições recebidas pelo agente, multiplicada pela metade dos 

meses que restam até que seja atingido o termo contratual
177

. 

Por outro lado, nos contratos celebrados sem prazo determinado, a indenização legal é 

devida nos casos de denúncia do contrato por iniciativa do proponente ou por resolução por 

culpa desta mesma parte. É o que se retira da interpretação da alínea “j” do artigo 27 da Lei nº 

4.886/1965
178

. 

Ao contrário da indenização legalmente prevista para o caso de resolução do contrato 

de agência celebrado por prazo determinado (parágrafo primeiro do artigo 27 da Lei nº 

4.886/1965), o citado dispositivo legal (alínea “j” do artigo 27 da Lei nº 4.886/1965) não 

estabeleceu um valor exato da indenização (COELHO, 2012, p. 139). 

Por sua vez, optou por determinar às partes a inclusão de cláusula contratual que 

previsse o pagamento de indenização, estabelecendo apenas o patamar mínimo desta e 

possibilitando a negociação entre as partes exclusivamente para a sua majoração. 

                                                           
176

 Como já afirmado, o dispositivo legal utiliza equivocadamente o vocábulo “rescisão” para referir-se à 

hipótese de resolução do contrato. 
177

 Vide tópico 1.5.5.1. 
178

 Art. 27. Do contrato de representação comercial, além dos elementos comuns e outros a juízo dos 

interessados, constarão obrigatoriamente: 

j) indenização devida ao representante pela rescisão do contrato fora dos casos previstos no art. 35, cujo 

montante não poderá ser inferior a 1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida durante o tempo em que 

exerceu a representação. 
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O efeito prático, contudo, é o mesmo, já que, na ausência de cláusula contratual 

expressa – ou em contratos verbais, plenamente admitidos –, valerá a indenização no 

montante determinado pelo dispositivo legal. 

Nesse sentido, em que pese a grande importância econômica das normas existentes no 

parágrafo primeiro e na alínea “j”, ambos do artigo 27 da Lei nº 4.886/1965 – que, frisa-se, 

não foram redigidos em boa técnica legislativa (REQUIÃO, 2003, p. 3)
179

, apesar de terem 

sofrido alterações recentes pela Lei nº 8.420/1992 – a doutrina é silente em questões 

fundamentais, como a natureza jurídica, as hipóteses de exigibilidade da indenização ou a 

possibilidade de cumulação com outras verbas devidas ao fim do contrato de agência, a 

depender da forma pela qual este foi encerrado
180

. 

Essa discussão, apesar de parecer meramente teórica, tem grande impacto na utilização 

do contrato de agência como mecanismo eficiente de distribuição da produção, uma vez que 

impacta diretamente na economia interna do contrato e nos custos a serem previamente 

calculados pelas partes, especialmente pelo proponente. 

Ademais, a partir da posição adotada, a indenização legalmente fixada pode servir 

como mais um mecanismo para prevenção ao abuso de dependência econômica no contrato de 

agência, o que será o objeto do estudo deste e do próximo capítulo. 

Em que pese terem sido tratadas de forma conjunta e simultânea, as indenizações 

previstas no parágrafo primeiro do artigo 27 da Lei nº 4.886/1965 (aplicável aos contratos 

celebrados por prazo determinado) e na alínea “j” do artigo 27 da Lei nº 4.886/1965 (aplicável 

aos contratos celebrados por prazo indeterminado) possuem natureza jurídica diversa, sendo 

aquela de menor complexidade e de menor importância para o tema do abuso de dependência 

econômica. Assim, por serem diversas as suas naturezas serão tratadas, a partir deste ponto, 

de forma separada. 

O critério utilizado para a determinação da natureza da obrigação existente na alínea 

“j” e no parágrafo primeiro, ambos do artigo 27 da Lei nº 4.886/1965, será o “hipótese de 

exigibilidade”
181

. Ou seja, verificar-se-á as situações em que surge este “dever de indenizar” 

para que, com base nestas, se proponha a natureza jurídica mais adequada. 

 

                                                           
179

 Fato este que possibilita interpretações diversas e excludentes entre si, gerando verdadeira insegurança 

jurídica para as partes, como foi demonstrado no tópico 1.5.5.2 pela existência de decisões judiciais conflitantes. 
180

 Grande parte da doutrina (MARTINS, 2015, p.; SAAD, 2003, p. 53) sequer se debruça sobre a interpretação 

do texto da lei e as hipóteses de aplicação dos dispositivos legais, limitando-se a repeti-los. 
181

 A expressão “hipótese de exigibilidade” será utilizada neste trabalho no sentido de identificar a situação 

fático-jurídica que dá origem a uma determinada consequência, no caso, o dever de pagar ao agente o montante 

prefixado na alínea “j” (mínimo) e no parágrafo primeiro, ambos do artigo 27 da Lei nº 4.886/1965. 
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2.1 Da indenização prevista no artigo 27, j, da Lei nº 4.886/1965 

 

Inicialmente, tratar-se-á da indenização devida ao agente por conta do encerramento, 

nas hipóteses acima referidas, do contrato de agência celebrado por prazo indeterminado, que 

está prevista na alínea “j” do artigo 27 da Lei nº 4.886/1965. 

 

2.1.1 Artigo 27, j, da Lei nº 4.886/1965 e a indenização por ato ilícito 

 

O termo “indenização”, utilizado pela Lei nº 4.886/1965 e repetido unanimemente pela 

doutrina e jurisprudência nacionais, de início, nos remete imediatamente à ideia de 

responsabilidade civil. Ou seja, ao instituto da reparação de danos causados a outrem por um 

ato ilícito.  

Como já afirmado anteriormente, a doutrina brasileira, em sua maioria, é silente em 

relação à natureza da obrigação de pagamento existente no dispositivo legal em comento, 

chamada legalmente de indenização. No entanto, dentre aqueles que se manifestam sobre o 

tema, alguns afirmam se tratar efetivamente de uma indenização, verificando, no ato do 

proponente de findar o contrato – seja por resilição ou resolução com causa imputável a ele –, 

um ato ilícito, ensejador de responsabilidade civil. 

Nesse sentido, Rubens Requião (1995, p. 186) e Rubens Edmundo Requião (2003, p. 

61-62) defendem expressamente que a obrigação existente no artigo 27, j, da Lei nº 

4.886/1965 se trata de indenização pelo rompimento abusivo do contrato, identificando esta 

como a “denúncia sem justa causa” (resilição unilateral). A denúncia sem justa causa é, na 

visão desses autores, o ato ilícito cometido pelo proponente, motivo pelo qual deveria 

indenizar o agente pelos danos presumidamente sofridos. 

Além dos citados autores, que afirmam expressamente que o artigo 27, j, da Lei nº 

4.886/1965, prevê indenização por ato ilícito, Humberto Theodoro Júnior e Adriana Mandim 

Theodoro de Mello (2004, p. 72), mesmo defendendo que somente haverá o dever de 

indenizar
182

 quando forem comprovados os requisitos básicos do ato culposo contrário a dever 

preexistente, o dano e o nexo causal (requisitos da responsabilidade civil), afirmam que o 

valor devido pelo proponente ao agente ao fim do contrato se trata de “indenização pecuniária 

tarifada em lei”. 

                                                           
182

 Nesse ponto, os autores tratavam do contrato de distribuição stricto sensu, que não possui regulamentação 

legal, mas a lição é ampla e pode ser aplicada a todo o direito contratual. 
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Paula A. Forgioni (2014, p. 66), no mesmo sentido, ao tratar dos contratos de 

representação comercial e de distribuição, afirma que uma das diferenças entre eles está no 

“valor da indenização devido no caso de denúncia contratual unilateral e imotivada”. Assim, 

no contrato de representação comercial (agência), o artigo 27, j, da Lei nº 4.886/1965, traz a 

fórmula a ser aplicada ao cálculo da “reparação”
183

. 

A utilização da expressão “indenização devida no caso de denúncia contratual 

unilateral e imotivada” e, posteriormente, do vocábulo “reparação” – o mesmo verbo utilizado 

no artigo 927 do Código Civil, que trata sobre indenização por ato ilícito –, levam a entender 

que a posição da autora é no sentido de que o artigo 27, j, da Lei nº 4.886/1965 efetivamente 

trouxe uma indenização tarifada para reparar os danos causados ao agente pelo ato ilícito do 

proponente, que é a denúncia unilateral e imotivada do contrato de agência.  

Entretanto, como será demonstrado, o artigo 27, j, da Lei nº 4.886/1965, que cria o 

dever de pagamento de certa importância ao agente, por parte do proponente, após o fim do 

contrato por causa a ele imputada, não positivou o instituto da indenização como o resultado 

da responsabilidade civil por ato ilícito. 

A responsabilidade civil, que se consubstancia na obrigação de indenizar, somente 

pode ser cogitada quando houver violação voluntária de um dever jurídico e um dano 

consequente desta violação (CAVALIERI FILHO, 2012, p. 2). É o que determina 

expressamente o artigo 927 do Código Civil
184

. 

Dessa definição de responsabilidade civil, pode-se retirar que, para a sua configuração, 

é necessário que estejam preenchidos todos os seus pressupostos: o ato ilícito, o dano e o nexo 

de causalidade entre o primeiro e o segundo (ANGELIN, 2013, p. 45). Sem ter o interesse em 

esgotar toda a matéria da responsabilidade civil, o que fugiria do escopo deste trabalho, é 

necessário o estudo de cada um destes pressupostos para se demonstrar que o dispositivo legal 

que confere direito ao agente de receber determinada quantia minimamente tarifada pela lei ao 

fim do contrato não se trata de indenização no sentido estrito. 

O ato ilícito pode ser entendido em dois sentidos: o sentido amplo, pelo qual constitui 

qualquer conduta antijurídica, significando a ilicitude do ato perante o ordenamento jurídico, 

ou o sentido estrito, que é caracterizado por um comportamento voluntário que infringe um 

dever jurídico e causa dano a outrem, estando presente nele o aspecto volitivo do agente
185

 

                                                           
183

 Enquanto no contrato de distribuição stricto sensu o valor da indenização será deveras variável. 
184

 Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 
185

 Agente neste momento é utilizado não como a parte do contrato de agência, mas, sim, como aquele que 

comete o ato ilícito. 
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(CAVALIERI FILHO, 2012, p. 11). Este último é o pressuposto da responsabilidade civil 

subjetiva, da qual se está tratando
186

, e está previsto no artigo 186 do Código Civil
187

. 

O dever jurídico a que se refere a definição apresentada é a conduta imposta a uma 

pessoa. Não se trata de conselho ou recomendação, mas de uma ordem dirigida ao indivíduo, 

criando-lhe obrigações (CAVALIEIRI FILHO, 2012, p. 2). Este dever jurídico pode ser 

oriundo de um preceito geral imposto pelo Direito ou decorrente de uma relação jurídica 

obrigacional, surgida da vontade do agente. Nesse ponto, jaz a diferenciação entre a 

responsabilidade civil contratual e extracontratual (ou aquiliana)
188

 
e 189

.  

Se o dever jurídico transgredido foi criado pelas partes, estar-se-á diante de 

responsabilidade civil contratual. Ao contrário, se o dever jurídico transgredido foi imposto 

pela lei, tem-se a responsabilidade civil extracontratual. Os pressupostos para a configuração 

de ambas, todavia, são os mesmos. 

Dentro do conceito de ato ilícito, como afirmado, pode-se verificar a presença de três 

elementos: a ação ou omissão humana, a antijuridicidade e a culpabilidade do agente, sendo 

estes últimos qualificadores da primeira (NORONHA In: NERY JUNIOR; ANDRADE 

NERY, 2010, p. 521). 

Somente haverá responsabilidade civil se houver a conduta humana, que pode ser 

comissiva ou omissiva, e será verificada no plano natural da existência de uma atitude 

causadora do dano (STOCO, 2011, p. 153). Essa conduta deve ser antijurídica no sentido de 

transgredir um dever jurídico, violando o direito de outrem. 

Por fim, a conduta antijurídica deve conter o elemento volitivo. A vontade é o aspecto 

subjetivo da conduta, pois é o impulso causal do comportamento humano. Ou seja, somente 

podem ser considerados como conduta os atos realizados com o impulso da vontade. 

(ANGELIN, 2013, p. 47; CAVALIERI FILHO, 2012, p. 30).  

                                                           
186

 Além da responsabilidade civil subjetiva, o ordenamento jurídico também reconhece a responsabilidade civil 

objetiva, que é exceção e somente ocorre nos casos previamente estabelecidos, nos quais não é necessário 

comprovar a culpa do agente causador do dano, bastando o ato ilícito em sentido amplo, o dano e o nexo de 

causalidade. 
187

 Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 
188

 Neste ponto, Karinne Ansiliero Angelin (2013, p. 26 e 79) afirma que o mais correto seria utilizar as 

expressões “responsabilidade civil obrigacional”, pois o que está em causa é a transgressão a uma obrigação, não 

importando a sua fonte (contrato, testamento, etc.) e “responsabilidade civil extraobrigacional” para a violação 

de deveres que não estão ligados a qualquer relação obrigacional. A popularização das expressões utilizadas no 

texto tem origem no fato de que o substrato mais comum de existência de deveres jurídicos obrigacionais é o 

contrato. 
189

 Importa destacar, no entanto, que existem críticos desta dicotomia, afirmando que não importa a natureza dos 

deveres feridos, já que seus efeitos são os mesmos (GARCIA, 2003, p. 263; CAVALIERI FILHO, 2012, p. 17). 
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O legislador, no artigo 186 do Código Civil, estabeleceu que somente será configurado 

ato ilícito quando a ação ou omissão for voluntária, negligente ou imprudente. No caso da 

ação ou omissão voluntária, o sujeito age com o intuito de realizar um ato antijurídico, 

configurando-se o dolo. No segundo e terceiro casos, trata-se da culpa stricto sensu
190

, em que 

a ação ou omissão do agente não é inicialmente ilícita, mas se torna na medida em que é 

ferido um dever geral de cuidado, gerando um resultado danoso involuntário, mas previsível, 

sendo legítimo exigir que o agente se comportasse de maneira diferente (ANGELIN, 2013, p. 

57). 

No caso da responsabilidade civil contratual, que nos interessa por ter como 

antecedente lógico uma relação contratual, como a de agência, o ato ilícito também é 

caracterizado por uma ação ou omissão antijurídica e voluntária, que causa dano à outra parte. 

A peculiaridade tratada aqui é que o dever jurídico que será transgredido é um dever 

decorrente de uma relação obrigacional, sendo a partir da obrigação assumida em contrato que 

se verificará a antijuridicidade da conduta. Ao ser verificado o descumprimento do dever 

jurídico contratual imputável à parte, haverá o inadimplemento. 

A maior diferença, no entanto, está no ônus da prova da culpa. Na responsabilidade 

civil extracontratual, a culpa deve ser provada pela vítima do dano, enquanto, na 

responsabilidade civil contratual, a culpa é presumida, bastando à parte credora apenas a 

demonstração de que a obrigação não foi cumprida pelo devedor. Para desincumbir-se da 

obrigação de indenizar, caberá ao devedor comprovar que não agiu com culpa ou que foi 

rompido o nexo causal entre a sua conduta e o dano (CAVALIERI FILHO, 2012, p. 308). 

O segundo pressuposto para a existência do dever de indenizar é a ocorrência de dano. 

O artigo 927 do Código Civil é expresso ao vincular o dever de reparação ao dano causado a 

outrem. 

É preciso pontuar que o conceito de dano sofreu por mudanças ao longo do tempo, 

passando de uma concepção patrimonial, pela qual somente era caracterizado pela existência 

de diminuição patrimonial da outra parte, para uma concepção mais ampla, que abarca 

também os danos não patrimoniais. Karinne Ansiliero Angelin (2013, p. 65) conceitua o dano 

como toda afetação negativa à esfera jurídica alheia, entendendo-se esfera jurídica como todas 

as posições jurídicas de que é titular o sujeito. 
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 O dolo e a culpa stricto sensu estão contidos na definição de culpa lato sensu, que abrange tanto os atos 

intencionais quanto aqueles que produziram resultados ilícitos apesar de estes não terem sido resultado da 

intenção do agente. 
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Em uma relação jurídica obrigacional, os danos decorrentes do não cumprimento da 

obrigação
191

 são chamados de perdas e danos, conforme estabelece o artigo 389 do Código 

Civil
192

. Nessa definição, estão contidos os danos emergentes, definidos no artigo 402 do 

Código Civil
193

 como aquilo que efetivamente perdeu, ou seja, são aqueles que importam em 

efetiva e imediata diminuição do patrimônio da vítima (CAVALIERI FILHO, 2012, p. 78), e 

os lucros cessantes, definidos pelo mesmo artigo 402 como o que razoavelmente se deixou de 

lucrar, isto é, a frustração da expectativa razoável
194

 de ganho. 

Além dos danos patrimoniais (dano emergente e lucros cessantes), do ato ilícito 

contratual (inadimplemento) também podem advir danos morais, desde que seja extrapolado o 

mero inadimplemento, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
195

. 

Por fim, o último pressuposto para a responsabilidade civil é o nexo causal, definido, 

em apertada síntese, como a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado. Diversas 

são as teorias que tentam estabelecer a forma correta de se verificar o nexo de causalidade
196

, 

sem que haja consenso na doutrina. 

No entanto, a questão melhor pacificada neste tema também é a que mais nos 

interessa, pois o Código Civil, em seu artigo 403
197

, adotou a teoria dos efeitos direitos e 

imediatos para a responsabilidade civil contratual
198

 (NORONHA In: NERY JUNIOR; 

ANDRADE NERY, 2010, p. 545). Assim, somente a causa que se vincule diretamente ao 
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 Os danos decorrentes da relação obrigacional não são somente aqueles decorrentes do descumprimento da 

obrigação principal, mas, também, dos deveres decorrentes da boa-fé objetiva, prevista no artigo 422 do Código 

Civil. 
192

 Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização 

monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado. 
193

 Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, 

além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. 
194

 A expectativa de lucro deve ser razoável no sentido de que há, com base em análise do caso concreto, uma 

probabilidade objetiva de que o curso natural levaria ao resultado de lucro se não tivesse ocorrido o ato ilícito 

danoso. Não pode ser considerada como lucro cessante a mera possibilidade de ganho (ANGELIN, 2013, p. 71-

72). 
195

 Como exemplo da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pode-se citar o Recurso Especial nº 

1.025.665/RJ (STJ - REsp 1.025.665/RJ, Relator: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 23/03/2010, 3ª 

Turma, Data de Publicação: 09/04/2010), no qual houve o afastamento, de acordo com as peculiaridades do caso, 

do entendimento consolidado de que o mero inadimplemento contratual não gera danos morais. 
196

 Para tanto, conferir Rui Stoco (2011, p. 176-181). Para Karinne Ansiliero Angelin (2013, p. 92) e Renato 

Duarte Franco de Moraes (2014, p. 38), não existe uma teoria que forneça uma resposta correta para as diversas 

hipóteses de situações jurídicas em que exista a responsabilidade civil, pois todas as teorias se mostram 

insuficientes em algum ponto. 
197

 Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos 

efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual. 
198

 Sergio Cavalieri Filho (2012, p. 54 e 311) defende que a teoria dos danos diretos e imediatos também é 

aplicável à responsabilidade civil extracontratual, afirmando, ainda, que esta é decorrente da teoria da 

causalidade adequada. 
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dano, sem interferência de outra condição sucessiva, é a conduta que pode ser considerada 

danosa. 

Não há, neste caso, uma limitação temporal ou espacial entre a causa e o dano. Será a 

causa adequada quando o evento danoso for efeito necessário de determinada conduta 

(CAVALIERI FILHO, 2012, p. 55). O nexo causal somente será rompido quando o credor ou 

o terceiro é responsável pela causa do dano, ou quando este decorre de fato natural 

(CAVALIERI FILHO, 2012, p. 311). 

A partir da conjugação dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil, nasce 

a obrigação de indenizar, conforme dispõe o já citado artigo 927 do Código Civil.  

A obrigação de indenizar é um dever jurídico sucessivo, pois nasce a partir do 

descumprimento de um dever jurídico originário, que surge para recompor o dano decorrente 

deste descumprimento (CAVALIERI FILHO, 2012, p. 305). Na responsabilidade civil 

contratual, a indenização não é um substituto da obrigação, mas nasce em função da não 

realização da prestação, sendo um novo dever jurídico. 

Nesse aspecto, a indenização é a sanção
199

 imposta àquele que descumpriu o dever 

jurídico originário, no caso, de realizar a prestação que lhe cabia, causando danos à outra 

parte (ANGELIN, 2013, p. 141). Importante, assim, destacar que não nascerá a obrigação de 

indenizar sem a ocorrência de ato ilícito e do dano (STOCO, 2011, p. 202). A ideia por trás da 

responsabilidade civil é justamente reparar o dano injusto sofrido pela vítima, restabelecendo 

o equilíbrio anteriormente existente. 

Retornando ao estudo do artigo 27, j, da Lei nº 4.886/1965, já foi dito que ele tem 

aplicação em duas situações: quando o contrato é resolvido por inadimplemento do 

proponente ou quando o contrato é resilido unilateralmente por iniciativa do proponente. 

Da análise dessas duas hipóteses, percebe-se que somente na primeira delas é que se 

estará tratando de ato ilícito relativo. Ou seja, somente no caso de resolução do contrato é que 

se poderia falar na existência de ato ilícito contratual pelo descumprimento culposo de dever 

jurídico que tem origem no contrato. Ainda neste caso, o dano haveria de ser comprovado – 

apesar de ser simples a sua prova – pelo agente para que pudesse estar caracterizada a 

responsabilidade civil e o dever de indenizar. 
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 O termo “sanção” é utilizado no sentido de punição a quem descumpre uma norma jurídica. 
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No que tange à resilição do contrato por iniciativa do proponente, a doutrina
200

 é 

unânime em afirmar que não há ato ilícito na denúncia do contrato celebrado por prazo 

indeterminado, salvo se esta for abusiva, o que não se pode ter como regra; ou desrespeitar o 

prazo de aviso prévio previsto na lei ou no contrato (AZEVEDO, 1997, p. 108). É, assim, um 

direito conferido à parte do contrato, cujo exercício regular não pode ser considerado 

ilícito
201

. 

Isso porque todo contrato celebrado por prazo indeterminado não se presume perpétuo 

(TIMM; BARTELMEBS, 2008, p. 210), já que é inerente à natureza destes contratos que 

vigorem por certo tempo até que uma das partes (ou as duas, por distrato) realize a denúncia, 

colocando fim a ele (LORENZETTI, 1999, p. 567), constituindo, como já afirmado, uma das 

formas normais de extinção do contrato. 

No mesmo sentido, Humberto Theodoro Júnior e Adriana Mandim Theodoro de Mello 

(2004, p. 72) afirmam que a denúncia exercida com razoável aviso prévio, previsto no 

contrato ou compatível com o vulto e a natureza dos investimentos realizados no 

empreendimento e com a duração da relação entre as partes, respeitando, ainda, os deveres da 

boa-fé e da lealdade, é meio lícito para a extinção do vínculo contratual. 

Sendo lícita a denúncia operada nestes termos, não há que se falar em dever de 

indenizar, uma vez que está ausente a antijuridicidade da conduta. 

Contudo, pode-se perceber que ainda que inexistente o ato ilícito no caso de resilição 

unilateral por parte do proponente do contrato de agência celebrado por prazo indeterminado, 

este ainda assim estará obrigado a pagar ao agente a quantia equivalente a, no mínimo, um 

doze avos de todas as retribuições recebidas pelo agente durante todo o vínculo contratual, 

como determina o artigo 27, j, da Lei nº 4.886/1965. 

Percebe-se que o citado dispositivo legal em estudo será aplicável ainda que não haja 

nenhum ato ilícito na atitude do proponente, como ocorre na resilição unilateral por parte 

deste. Ou seja, a obrigação permanecerá hígida ainda que não tenha sido cometido nenhum 

ato ilícito pelo proponente, prescindindo, ainda, da demonstração de qualquer dano por parte 

do agente, não pressupondo o dispositivo legal, para a existência da obrigação, o 

cumprimento dos requisitos da responsabilidade civil. 
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 Dentre outros, pode-se citar Álvaro Villaça de Azevedo (1997, p. 107), Humberto Theodoro Júnior e Adriana 

Mandim Theodoro de Mello (2001, p. 40), Luciano Benetti Timm e Daniela Bartelmebs (2008, p. 2010), 

António Pinto Monteiro (1994, p. 56) e Ricardo Luis Lorenzetti (1999, p. 567). 
201

 É exatamente esta a interpretação que se faz do artigo 188, I, do Código Civil: Art. 188. Não constituem atos 

ilícitos: I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido. 
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Desse modo, percebe-se que não se sustenta a posição defendida pelos autores 

citados
202

, uma vez que, em face da análise pormenorizada do instituto da indenização por ato 

ilícito (responsabilidade civil) e da norma contida no dispositivo legal, tem-se que é 

insuficiente a caracterização desta como indenização por ato ilícito para explicar a natureza da 

obrigação estabelecida pela norma. 

Ver no artigo 27, j, da Lei nº 4.886/1965 uma tarifação da indenização para reparar os 

danos causados ao agente pelo ato ilícito do proponente não é adequado para explicar toda a 

complexidade e singularidade da obrigação existente. A natureza desta obrigação não se 

acomoda bem na classificação defendida pelos autores justamente porque limita o alcance 

daquela.  

Com efeito, além de ser aplicada a uma situação em que se pode identificar os 

requisitos exigidos pela responsabilidade civil por ato ilícito (resolução do contrato), a norma 

também alcança outra situação, ainda mais importante, na qual não se verifica a existência de 

ato ilícito a ensejar a reparação de danos (resilição unilateral realizada corretamente). 

Conclui-se que a “indenização” prevista no artigo 27, j, da Lei nº 4.886/1965, não 

pode ser tecnicamente chamada de indenização, uma vez que não constitui o resultado da 

conjugação dos pressupostos da responsabilidade civil. Não são o ato ilícito, o dano e o nexo 

de causalidade os pressupostos para a sua aplicação, mas, sim, o fim do contrato por causa 

imputável ao proponente, seja esta causa ilícita ou não. 

Dessa forma, justamente por transbordar a sua aplicação para situações em que não se 

verifica a existência de ato ilícito, a obrigação do artigo 27, j, da Lei nº 4.886/1965 não pode 

ser qualificada, em sua natureza, como uma indenização por conta de ato ilícito contratual. 

 

2.1.2 Artigo 27, j, da Lei nº 4.886/1965 e a indenização por abuso do direito 

 

Além do ato ilícito como pressuposto do dever de indenizar, o Código Civil também 

positiva outro instituto que pode ter como consequência jurídica o nascimento do dever de 

indenizar. Trata-se do abuso do direito
203

, previsto no artigo 187
204

 do citado Código. Na 

extinção do contrato de agência, somente se pode vislumbrar um ato abusivo por uma das 

partes – aqui, especificamente, do proponente – na utilização abusiva do direito de denúncia. 
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 Rubens Requião (1995, p. 186), Rubens Edmundo Requião (2003, p. 61-62), Humberto Theodoro Júnior e 

Adriana Mandim Theodoro de Mello (2004, p. 72) e Paula A. Forgioni (2014, p. 66). 
203

 Utiliza-se, neste trabalho, a expressão abuso do direito (ao invés de abuso de direito), seguindo a lição de 

Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda (2013c, p. 117). 
204

 Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os 

limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. 
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Como já tratado, o direito de denúncia é inerente aos contratos celebrados sem prazo 

determinado, constituindo a forma normal de extinção destes, ao lado do distrato, uma vez 

que não se presumem perpétuos.  

No entanto, ainda que se trate de um direito potestativo da parte do contrato, não pode 

ser exercido de forma abusiva, extrapolando os limites impostos pelo seu “fim econômico ou 

social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”. Para António Pinto Monteiro (1994, p. 56), em 

resumo, a denúncia é lícita, salvo se incorrer em abuso. 

O abuso do direito nasce do afastamento da ideia de ilimitabilidade do exercício de um 

direito ou da existência de direitos absolutos, já que, em uma concepção moderna, todos os 

direitos implicam em deveres, pois existem limites inerentes a eles (PONTES DE 

MIRANDA, 2013c, p. 109). 

Pelo disposto no artigo 187 do Código Civil, pode-se perceber que o abuso de direito 

se caracteriza pelo exercício de um direito de forma contrária à sua própria finalidade 

econômica ou social, ou, ainda, quando contrário ao standard de conduta ditado pela boa-fé 

ou pelos bons costumes. É o mesmo que reconhecer que cada direito contém uma carga 

valorativa intrínseca, sendo o seu exercício limitado por ela (NORONHA, In: NERY 

JUNIOR; ANDRADE NERY, 2010, p. 522). 

Assim, o abuso do direito pode ser qualificado como uma conduta lícita quanto à 

forma, mas que se distancia do escopo material da norma (TUCCI, 2015, p. 27), podendo ser 

identificado como o descumprimento dos valores normativos inscritos nesta, ainda que 

externamente não se possa notar qualquer violação (CALCINI, 2004, p. 39). Ou seja, o abuso 

do direito é marcado pela aparência de exercício regular de direito (formalmente), mas no 

qual se verifica a violação dos limites axiológicos impostos ao direito subjetivo
205

. 

Ao contrário do instituto do ato ilícito, com o qual não se confunde (LOPEZ, 2009, p. 

61)
206

, que pressupõe um agir sem direito, violando diretamente os limites prefixados pelo 

ordenamento jurídico, o abuso do direito finge aparência de exercício regular, respeitando os 

limites formais, mas violando, por sua vez, os limites materiais (CALCINI, 2004, p. 39). 
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 No mesmo sentido, Teresa Ancona Lopez (2009, p. 58) define o abuso do direito como o ato antijurídico 

cometido pelo titular de um direito que, ao exercê-lo, excede os limites impostos pelos valores éticos e sociais do 

sistema. 
206

 De outro lado, Thiago Rodovalho (2011, p. 182) defende ser o abuso de direito um ato ilícito. Não 

concordamos com esta posição, uma vez que a caracterização do ato ilícito depende da presença dos 

pressupostos estudados no tópico 2.1.1 (artigo 186 do Código Civil), ou seja, da ação ou omissão antijurídica, da 

culpa lato sensu (ao menos presumida), e do dano causado a outrem. Por outro lado, para a caracterização do 

abuso do direito outros são os requisitos a serem preenchidos, não se confundindo os dois institutos. 



116 

 

A maior parte da doutrina
207

 entende que o abuso do direito existe independentemente 

do elemento volitivo do agente, sendo desnecessária a demonstração de culpa (lato sensu) do 

agente (TUCCI, 2015, p. 28). Por isso, o abuso do direito deve ser avaliado concreta e 

objetivamente sem a necessidade de verificação da intenção do agente, bastando verificar se, 

ao exercer um direito, ultrapassou os limites impostos pelos fins econômicos, sociais, da boa-

fé ou dos bons costumes (RODOVALHO, 2011, p. 170; LOPEZ, 2009, p. 60)
208

. 

 A finalidade econômica ou social, a boa-fé e os bons costumes são cláusulas gerais 

que devem ser respeitadas pelo titular do direito subjetivo, ou seja, são os limites a serem 

respeitados no exercício do direito (CALCINI, 2004, p. 40; TUCCI, 2015, p. 29). 

A função econômica está ligada ao objetivo patrimonial do direto subjetivo, de modo 

que deve ser respeitado o interesse econômico de ambas as partes da relação – não cabendo a 

possibilidade de extrema vantagem a uma delas e manifesta desvantagem a outra – e da 

própria sociedade (STOCO, 2011, p. 145). A função social, por sua vez, relaciona-se com o 

respeito à intenção da norma, que é o instrumento jurídico pelo qual os interesses legítimos da 

sociedade são tutelados (CALCINI, 2004, p. 40; STOCO, 2011, p. 145). 

A boa-fé, na sua relação com o abuso do direito
209

, serve como limitador do exercício 

do direito subjetivo, impondo que será abusivo o exercício do direito em que houver quebra 

de confiança da legítima expectativa da parte (LOPEZ, 2009, p. 65). 

Por fim, os bons costumes são as regras não escritas que expressam os valores e a ética 

aceitos pela consciência social. Ao lado da ordem pública, sempre constituíram uma limitação 

ao exercício dos direitos subjetivos (LOPEZ, 2009, p. 66). 

Em que pese serem diferentes institutos, o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) e o 

abuso do direito (artigo 187 do mesmo Código) foram equiparados pelo diploma material 

civil. 

Dentre as sanções impostas ao agente que age em abuso do direito
210

, a mais 

recorrente é a geração do dever de indenizar. Nos termos do artigo 927 do Código Civil, 

                                                           
207

 São exemplos de autores que se filiam à tese adotada: Teresa Ancona Lopez (2009, p. 60), Rogerio Lauria 

Marçal Tucci (2015, p. 28), Fabio Pallaretti Calcini (2004, p. 37), Cláudio Antônio Soares Levada (2002, p. 74), 

Maria Cláudia Cachapuz (2005, p. 122) e Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda (2013c, p. 110). Em sentido 

contrário, Rui Stoco (2011, p. 146). 
208

 No mesmo sentido, o Enunciado nº 37 da I Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal: “A 

responsabilidade civil decorrente do abuso do direito independe de culpa e fundamenta-se somente no critério 

objetivo-finalístico”. 
209

 A boa-fé e o abuso do direito não se confundem, sendo institutos jurídicos diferentes, com pontos de 

aproximação (TUCCI, 2015, p. 29). A boa-fé exerce, em nosso ordenamento jurídico, diversas funções e, dentre 

elas, a limitação do exercício do direito (LOPEZ, 2009, p. 65). 
210

 Dentre as quais também se pode citar a invalidade do ato, perda de faculdades processuais ou condenação ao 

pagamento de multa (STOCO, 2011, p. 146). 
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quando uma parte, ao exercer um direito subjetivo lícito, o faz de forma contrária à sua 

finalidade e gera danos a outrem, nasce o dever de indenizar (STOCO, 2011, p. 146). 

Assim como na responsabilidade civil objetiva, não há de se verificar a existência de 

culpa do agente, bastando a comprovação do exercício do direito em contrariedade com a boa-

fé, os bons costumes ou com seus fins sociais ou econômicos
211

. Neste caso, como ensina 

Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda (2013c, p. 120), o direito não deixará de existir pela 

verificação do abuso, mas apenas nascerá o dever de reparar o dano causado. 

No âmbito do direito contratual, mais especificamente na extinção dos contratos, o 

abuso do direito ocorre mais facilmente na resilição unilateral do contrato celebrado por prazo 

indeterminado. Antônio Junqueira de Azevedo (2004, p. 131) identifica este mesmo 

problema, afirmando que a preocupação com o modo de exercício do direito de resilir 

unilateralmente nos contratos empresariais de duração transparece também na jurisprudência. 

Caracterizar o abuso da denúncia mostra-se uma tarefa de difícil realização, já que não 

existe uma definição própria na legislação. Não quer dizer, no entanto, que o abuso do direito 

de denúncia possui conteúdo indeterminado. É conformado pelas demais normas jurídicas 

gerais, especialmente por aquelas contidas nos artigos 187, 473 e seu parágrafo único, e 

especificamente para o contrato de agência, o artigo 720, todos do Código Civil, que 

estabelecem limites para o exercício deste direito. 

 Nessa perspectiva, alguns parâmetros são identificados pela doutrina para que sejam 

assinaladas as situações de resilição unilateral abusiva, posto que estas somente podem ser 

verificadas casuisticamente, de acordo com as peculiaridades de cada caso, não havendo que 

se falar, de antemão, em abusividade. Ricardo Luis Lorenzetti (1999, p. 576) afirma que a 

análise da abusividade da denúncia deve verificar especialmente a concessão de aviso prévio 

razoável e do respeito ao tempo suficiente para que se permita a amortização dos 

investimentos e a obtenção de lucro razoável, uma vez que este está inscrito na natural 

expectativa do negócio. 

Além desses parâmetros, o citado autor ainda identifica a possibilidade de abuso na 

resilição unilateral quando esta é feita para obtenção de outros fins distintos da extinção, 

como a transferência de riscos, apropriação deliberada de clientela, liberar-se de obrigação 

processual (LORENZETTI, 1999, p. 576)
212

 ou a partir de uma conduta contraditória, pela 

qual dá indícios de que haverá continuação do contrato (ou renovação daquele celebrado por 
                                                           
211

 Caso fosse adotada uma concepção subjetiva do abuso do direito, certamente a sua aplicação seria bastante 

diminuída, uma vez que seria obrigatória a comprovação da intenção do agente no momento do exercício do 

direito, prova esta que se mostra de difícil obtenção. 
212

 Aos quais se pode inserir, também, a tentativa de imposição de alterações substanciais no contrato. 
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prazo determinado), induzindo a contraparte a atitudes que não teria se soubesse que o 

contrato seria resilido
213 e 214

.  

A doutrina pátria, no mesmo sentido, identifica a abusividade no exercício do direito 

de denúncia com a falta da concessão de aviso prévio em prazo razoável (LILLA, 2002, p. 

241), atrelando este prazo, quando inexistente disposição legal específica, à amortização dos 

investimentos realizados pela outra parte para cumprir o contrato (THEODORO JÚNIOR; 

MELLO, 2001, p. 26). 

Tal entendimento está em consonância com o disposto no parágrafo único do artigo 

473 do Código Civil, mas não é somente o prazo para recuperação dos investimentos 

realizados (e das legítimas expectativas de lucratividade) que serve como base para que se 

verifique a antecedência com que deverá ser dado o aviso. É preciso considerar, também, 

outras funções do aviso prévio, como a possibilidade de reorganização da empresa 

denunciada, para que se obtenha um prazo razoável. 

A razoabilidade, por sua vez, pode ser verificada a partir de alguns fatores, também 

enunciados por Ricardo Luis Lorenzetti (1999, p. 583-585), tais como: i) a duração do 

contrato, defendendo que, quanto maior o prazo de vigência do contrato, com mais 

antecedência deverá ser dado o aviso; ii) a magnitude econômico-social do contrato e das 

empresas envolvidas, sendo diretamente proporcionais o tamanho e a duração do aviso prévio; 

iii) o tempo necessário para que a outra parte reacomode suas atividades; iv) as expectativas 

da parte no contrato; e v) as reais possibilidades que a parte teve de atingir o seu objetivo 

lucrativo com aquele contrato. 

Assim, bastaria que a comunicação prévia do interesse em resilir o contrato 

unilateralmente fosse realizada com antecedência razoável, respeitados estas referências, para 

que fosse afastada a abusividade do exercício do direito (THEODORO JÚNIOR; MELLO, 

2001, p. 30). 

                                                           
213

 Em nossa jurisprudência, encontram-se julgados que, confirmando a posição do autor, também entenderam 

como abusiva a denúncia realizada após a criação na outra parte de legítimas expectativas de continuidade do 

contrato. Neste sentido: STJ – REsp: 1.555.202/SP, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Data de Julgamento: 

13/12/2016, 4ª Turma, Data de Publicação: 16/03/2017. 
214

 Importante destacar, ainda, que o autor citado defende – sem deixar, no entanto, que sua posição pessoal 

implique na análise do ordenamento jurídico – que o direito de denúncia do contrato deveria pressupor a 

existência de causa justificável, como perda da confiança ou pequenos descumprimentos contratuais recorrentes, 

de modo que a resilição unilateral não ficasse sujeita à discricionariedade de uma parte, mas que fosse exercida 

de forma razoável (LORENZETTI, 1999, p. 578-580). Não se concorda com esta posição, uma vez que, como já 

discorrido, a denúncia, em nosso ordenamento jurídico, é meio normal de extinção dos contratos celebrados sem 

prazo determinado, desde que realizada de acordo com os ditames da boa-fé e dos bons costumes e respeitando o 

fim econômico e social da avença. 
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Em especial para o contrato de agência, o artigo 720 estabelece o aviso prévio mínimo 

de noventa dias, conforme já disposto no tópico 1.5.5.2, desde que tenha transcorrido prazo 

compatível com a natureza e o vulto dos investimentos exigidos do agente. 

Não respeitado o prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos, a 

interpretação do citado artigo 720 deve ser realizada em conjunto com o parágrafo único do 

artigo 473, entendendo-se que o Código Civil trouxe um causa de ineficácia da denúncia, que 

será melhor tratada no capítulo seguinte. 

Por fim, a consequência jurídica para o abuso do direito de denúncia, consubstanciado 

pela ausência de concessão aviso prévio, é a responsabilidade civil do denunciante, nascendo 

para este o dever de indenizar o denunciado (THEODORO JÚNIOR; MELLO, 2004, p. 73; 

RIZZARDO, 2014, p. 739; PONTES DE MIRANDA, 2013b, p. 139; REQUIÃO, 2003, p. 

61). 

Essa indenização, quando a favor do agente, no entanto, não se confunde com a 

obrigação de pagar prevista no artigo 27, j, da Lei nº 4.886/1965. Enquanto a indenização por 

falta de concessão do aviso prévio tem como base a responsabilidade civil (dever de 

indenizar) pelo abuso do direito, comparado ao ato ilícito por força do artigo 187 do Código 

Civil, a obrigação de pagamento trazida pela lei especial não tem como pressuposto nenhum 

ato ilícito ou abuso do direito de resilir. São, portanto, independentes e acumuláveis, na 

hipótese de estarem preenchidos os requisitos para cada uma delas (REQUIÃO, 2003, p. 61; 

AZEVEDO, 2012, p. 33). 

Desse modo, em que pese ser possível vislumbrar que a obrigação de pagar, prevista 

no artigo 27, j, da Lei nº 4.886/1965, pudesse ter a sua origem em uma sanção pelo abuso do 

direito de resilir, isto não é verdadeiro. 

A referida obrigação de pagamento, pelo proponente ao agente, ao fim do contrato que 

foi resolvido por culpa daquele ou resilido por iniciativa unilateral também do proponente, 

apesar de ser devida também quando a denúncia é realizada de forma abusiva, não depende da 

caracterização deste abuso. 

É o mesmo que dizer que o dispositivo legal que a instituiu não estabeleceu como 

requisito de exigibilidade do pagamento a abusividade da denúncia realizada pelo proponente. 

É independente dela, sendo devido o pagamento ao agente de, no mínimo, um doze avos de 

todas as contribuições recebidas por ele durante todo o contrato até mesmo no caso da 

resilição unilateral exercida de forma lícita, não se podendo afirmar que se trata de 

indenização por abuso do direito. 
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2.1.3 Artigo 27, j, da Lei nº 4.886/1965 e a indenização de clientela 

 

Afastada a qualificação da obrigação prevista no artigo 27, j, da Lei nº 4.886/1965 

como indenização por ato ilícito e por abuso do direito de resilir, passa-se a explorar uma 

terceira alternativa: a de que o pagamento devido pelo proponente ao agente, nos casos em 

que o contrato de agência celerado por prazo indeterminado for resolvido por culpa ou 

resilido por iniciativa exclusiva do proponente, tem natureza de “indenização de clientela”. 

Diversos autores pátrios
215

 defendem que a alínea “j” do artigo 27 da Lei nº 

4.886/1965 efetivamente positivou, em nosso ordenamento jurídico, a indenização de 

clientela, que já havia sido reconhecida e positivada, especialmente na disciplina legal do 

contrato de agência, em países europeus como a Áustria, Suíça, França, Itália e Alemanha 

(REQUIÃO, 1995, p. 184; PARENTE, 2013, p. 29-30). 

Contudo, em uma análise mais atenta da indenização de clientela – tomando-se como 

parâmetro especialmente o direito europeu, tanto o das nações como o comunitário, já que, no 

direito brasileiro, o instituto não foi positivado (ou, na visão de alguns, foi positivado, mas 

não com o nome expresso) –, em comparação com a obrigação prevista no artigo 27, j, da Lei 

nº 4.886/1965, em que pesem alguns pontos de contato, pode-se perceber que esta última não 

é o correspondente da primeira no ordenamento jurídico pátrio. 

Não obstante os efeitos das relações jurídico-contratuais, em regra, não se estenderem 

para após a extinção do contrato, de modo que os benefícios auferidos por uma das partes 

neste momento não sejam causa para o nascimento de qualquer direito para a outra 

contratante (BORGES, 2017, p. 227), alguns ordenamento jurídicos alteram essa lógica, 

especialmente no que tange ao contrato de agência, deferindo a uma das partes uma 

compensação pelos benefícios que a outra continuará a usufruir. É o que ocorre com a 

indenização de clientela. 

Na feliz definição de António Pinto Monteiro (2010, p. 143), a indenização de 

clientela é uma compensação devida ao agente, após a cessação do contrato, pelos benefícios 

que o proponente continuará a auferir a partir da clientela pela comunhão de esforços entre as 

partes. Ou seja, é uma compensação pelo mercado que foi conquistado em conjunto, mas que, 

a partir da extinção do contrato, será explorado apenas pelo proponente (COELHO, p. 140), 

                                                           
215

 Dentre eles, Fábio Ulhoa Coelho (2012, p. 138), Humberto Theodoro Júnior e Adriana Mandim Theodoro de 

Mello (2004, p. 39), Rafael Cavalcanti Lemos (2013, p. 5157) e André Rodrigues Parente (2013, p. 46). 
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que manterá individualmente a clientela que foi arrebatada por ambas as partes, especialmente 

derivada do trabalho do agente. 

Ricardo Luis Lorenzetti (1999, p. 598-600), por sua vez, tratando da indenização de 

clientela de forma geral para os diversos contratos de distribuição, dentre os quais se encontra 

o contrato de agência, sem nenhuma vinculação com previsões legais – até porque o 

ordenamento jurídico originário do autor (ordenamento jurídico argentino) não prevê 

expressamente o direito à indenização de clientela
216

 –, defende algumas premissas sob as 

quais, na sua visão, se fundamenta o direito à indenização de clientela. 

A primeira delas é a demonstração de que o agente participou efetivamente da 

construção da clientela, ou seja, de que a partir do desenvolvimento de sua atividade houve 

um incremento no número de clientes se comparada com a situação anterior. A segunda 

premissa necessária para que haja indenização de clientela é a sua transmissibilidade, de 

modo que possa efetivamente ser identificada e utilizada pelo proponente como um ativo em 

seu negócio. Por fim, a terceira exige que este ativo tenha sido efetivamente transferido ao 

proponente e este o utilize para fomentar sua atividade de modo que a clientela siga 

produzindo lucro a ele. 

Somente na presença cumulativa desses requisitos é que a indenização de clientela 

pode ser exigida pelo agente. Pode-se perceber uma grande semelhança entre os pressupostos 

defendidos pelo autor e os requisitos impostos pelo modelo alemão de indenização de 

clientela, os quais serão estudados a seguir. 

Apesar de receber popularmente o nome de indenização de clientela, não se está diante 

de uma indenização, nos termos explicitados no tópico 2.1.1, uma vez que é devida 

independentemente de ato ilícito contratual, do exercício abusivo da resilição unilateral, ou 

mesmo da existência de um dano sofrido pelo agente (MONTEIRO, 2010, p. 143; 

LORENZETTI, 1999, p. 590), sendo devida em conjunto com estas indenizações, quando 

cabíveis
217

. 
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 Não obstante a ausência de previsão legal, o autor é categórico em afirmar que a “restituição” de clientela – já 

que também afirma não ser uma indenização – é devida em função do incremento patrimonial do proponente a 

partir da atividade do agente (LORENZETTI, 1999, p. 652). 
217

 Apesar de se entender que a indenização de clientela não constitui efetivamente uma indenização, esta será a 

nomenclatura adotada de modo a seguir a tradição e a quase unanimidade dos autores, que tratam o instituto sob 

o nome de “indenização de clientela”. 
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2.1.3.1 Diretiva 83/653/CEE e o tratamento da indenização de clientela no ordenamento 

jurídico europeu: modelos alemão e francês 

 

Na Europa, pode-se verificar a existência de dois modelos diferentes que visam a 

estabelecer parâmetros para a exigibilidade, no caso concreto, da indenização de clientela: o 

modelo alemão e o modelo francês. 

A Diretiva 86/653 da Comunidade Econômica Europeia (CEE), emitida em 18 de 

dezembro de 1986 – e que tem como intuito a harmonização do tratamento do contrato de 

agência nos diversos países membros –, trouxe, em seus artigos 17º e 18º, a obrigatoriedade 

de os países membros incluírem em seu ordenamento jurídico a indenização de clientela, 

devida após a extinção do contrato, permitindo, no entanto, a opção por um dos dois modelos 

já enunciados
218

. 

O modelo francês, menos adotado pelos países membros da atual União Europeia, é 

previsto no item 3 do artigo 17 da referida Diretiva da CEE
219

 
e 220

 e tem como justificativa o 

dano sofrido pelo agente em virtude da extinção do contrato. 

Nos termos da Diretiva 86/653/CEE, no modelo francês, os danos ocorrem quando o 

agente não mais receber as comissões que recebia pela execução normal do contrato e que, ao 

mesmo tempo, cause vantagens substanciais ao proponente a partir da atividade 

desempenhada pelo agente, e/ou quando não seja permitido ao agente recuperar ou amortizar 
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 Artigo 17º. 1. Os Estados-membros tomarão as medidas necessárias para assegurar ao agente comercial, após 

a cessação do contrato, uma indemnização, nos termos do nº 2, ou uma reparação por danos, nos termos do nº 3. 
219

 Artigo 17º. 3. O agente comercial tem direito à reparação por danos causados pela cessação das suas relações 

com o comitente. Esses danos decorrem, nomeadamente, da cessação em condições: 

— que privem o agente comercial das comissões que receberia pela execução normal do contrato, e que 

simultaneamente proporcionem ao comitente vantagens substanciais ligadas à actividade do agente comercial; 

— e / ou que não permitam ao agente comercial amortizar os custos e despesas que ele tenha suportado para a 

execução do contrato mediante recomendação do comitente. 
220

 No ordenamento jurídico francês, a indenização por clientela na extinção do contrato de agência, com base no 

pressuposto do dano causado ao agente, está prevista no Código de Comércio, nos seguintes termos: 

Article L134-12. 

En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice 

en réparation du préjudice subi. 
L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de 

la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits. 

Les ayants droit de l'agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat 

est due au décès de l'agent. 

Article L134-13. 

La réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants: 

1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial; 

2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des 

circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite 

desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée; 

3° Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en 

vertu du contrat d'agence. 
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os custos e despesas custeados por ele, mediante indicação do proponente, para a execução do 

contrato. 

Essas condições, no entanto, não existem na própria legislação francesa, que deixa em 

aberto as situações em que há dano ao agente pela extinção do contrato. Logo, disso se retira 

que a mera extinção do contrato causa danos ao agente, exceto nas hipóteses de exclusão 

expressamente elencadas. 

Trata-se, assim, de uma indenização pelos danos causados ao agente pela extinção do 

contrato, estes tidos como a perda da remuneração recebida pelo agente, enquanto o 

proponente irá se beneficiar dos frutos da atividade deste, e também como a não amortização 

dos custos suportados pelo agente para a execução do contrato (VASQUES, 2016, p. 51; 

LEMOS, 2013, p. 5.137).  

Não é fixado, neste caso, o valor da indenização devida, cabendo ao agente comprovar 

a extensão dos danos sofridos pela perda da possibilidade de exploração do mercado no qual 

prestava serviços e/ou pelos custos indicados pelo proponente para a execução do contrato e 

que não foram amortizados.  

No modelo alemão, que, por outro lado, é adotado pela maioria dos países europeus
221

, 

é previsto no item 2 do artigo 18 da Diretiva CEE 86/653
222

 e tem como base o respectivo 

ressarcimento ao agente pelos benefícios que o principal auferirá unilateralmente a partir da 

clientela angariada por aquele durante o contrato. 

Ao contrário do modelo francês – que foi incluído de forma mitigada na Diretiva CEE 

86/653
223

 –, a indenização, no modelo alemão, não é incondicionada. Para que seja devida, é 
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 Como, por exemplo, Portugal (artigo 33º do Decreto-Lei nº 178/1986, de 3 de julho, alterado pelo Decreto-

Lei nº 118/1993, de 13 de abril, especificamente para internalização da Diretiva CEE 86/653), Itália (artigo 1.751 

do Código Civil, que também foi alterado para atender à obrigatoriedade da Diretiva) e Espanha (artigo 28 da 

Lei nº 12/1992). Na Alemanha, a indenização é prevista no § 89b do Código Comercial (Handelsgesetzbuch ou 

HGB), cujo conteúdo foi quase integralmente transposto no item 2 do artigo 17º da citada Diretiva. 
222

 Artigo 17º. 2. a) O agente comercial tem direito a uma indemnização se e na medida em que: 

— tiver angariado novos clientes para o comitente ou tiver desenvolvido significativamente as operações com a 

clientela existente e ainda se resultarem vantagens substanciais para o comitente das operações com esses 

clientes, e 

— o pagamento dessa indemnização for equitativo, tendo em conta todas as circunstâncias, nomeadamente as 

comissões que o agente comercial perca e que resultem das operações com esses clientes. Os Estados-membros 

podem prever que essas circunstâncias incluam também a aplicação ou não de uma cláusula de não concorrência 

na acepção do artigo 20º. 

b) O montante da indemnização não pode exceder um valor equivalente a uma indemnização anual calculada a 

partir da média anual das remunerações recebidas pelo agente comercial durante os últimos cinco anos, e, se o 

contrato tiver menos de cinco anos, a indemnização é calculada com base na média do período. 
c) A concessão desta indemnização não impede o agente comercial de reclamar uma indemnização por perdas e 

danos. 
223

 No modelo francês original, ainda hoje previsto no Código Comercial, a obrigação de indenizar não se 

submete aos requisitos previstos na Diretiva CEE 86/653. Ou seja, não há a necessidade de o proponente ter 

vantagens substanciais ligadas à atividade do agente ou que o contrato tenha sido extinto antes do prazo para 
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necessário o preenchimento de requisitos cumulativos: i) ter o agente angariado novos clientes 

ao proponente ou ter aumentado significativamente as operações com a clientela já existente; 

ii) resultarem vantagens substanciais ao proponente; e iii) não receber o agente nenhuma 

retribuição pela celebração dos contratos entre o proponente e o cliente angariado pelo agente. 

Estes requisitos são a demonstração de que esta obrigação de pagamento efetivamente tem a 

natureza de indenização por clientela (MONTEIRO, 2010, 144). 

O primeiro dos requisitos é o mais fácil de ser interpretado. Terá direito o agente que 

trouxer novos clientes para o proponente ou aumentar o nível de negócios com os clientes já 

existentes. Nesse ponto em específico, António Pinto Monteiro (2010, p. 144) afirma que 

também deve ser considerado como satisfeito o primeiro requisito se o agente, mesmo em 

situações desfavoráveis (crise, mudança de mercado etc.), conseguir manter o nível dos 

negócios do proponente, uma vez que o trabalho daquele terá méritos, satisfazendo a ratio da 

norma em comento. 

Para o segundo requisito, não é necessário que os benefícios ao proponente já tenham 

ocorrido, bastando que se demonstre, com razoável nível de probabilidade, que as vantagens 

recebidas pelo proponente são relevantes, oferecendo-lhe uma chance de lucros que serão 

apropriados unilateralmente (AZEVEDO, 2012, p. 36). Não se exige, ainda, que o proponente 

explore diretamente os benefícios gerados pelo agente, podendo fazê-lo por intermediação de 

outros agentes, distribuidores, franqueados, etc. O que interessa para a satisfação do requisito 

é que o proponente continuará a ter vantagens após a extinção do contrato de agência 

(MONTEIRO, 2010, p. 145). 

Por fim, o último requisito evita que o agente receba a restituição pela clientela que 

deixou ao proponente ao mesmo tempo em que esta mesma clientela lhe gera frutos com o 

recebimento de retribuições. Serve, assim, para que o mesmo fato (contratos celebrados pelo 

proponente, após a extinção do contrato, com clientes angariados pelo proponente) gere ao 

agente um duplo benefício pecuniário. 

Assim, pode-se perceber que enquanto o modelo alemão se concentra na figura do 

proponente e nos benefícios que este auferirá ao fim do contrato, aproveitando-se da clientela 

construída em conjunto com o agente, o modelo francês volta-se para o agente, visando 

reparar os danos sofridos por este pelo fim do contrato e pela impossibilidade de continuar 

explorando o mercado em que estava. No primeiro, o que está em causa são os ganhos do 

                                                                                                                                                                                     
amortização dos custos e despesas do agente. Não há, portanto, condicionamento do direito à indenização, 

devendo ser provado o montante do dano decorrente da simples extinção do contrato, sem que tenha ocorrido 

alguma das hipóteses de afastamento do direito à indenização. Tais alterações foram inseridas de modo a 

aproximar o modelo francês do modelo alemão, que efetivamente trata da indenização de clientela. 
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proponente, que deixam de ser partilhados com o agente. Já no segundo, trata-se dos prejuízos 

sofridos pelo agente (PARENTE, 2013, p. 33). 

No modelo alemão, a indenização de clientela fica clara a partir dos requisitos para 

que esta seja devida, restringindo a sua aplicação às hipóteses em que, comprovadamente, o 

agente tenha angariado clientela ou aumentado o nível de vendas do proponente, e que 

somente o proponente se beneficie, no futuro, desta clientela.  

De outro modo, o modelo francês não escancara a sua natureza de indenização de 

clientela. No sentido original deste, bastava a extinção do contrato sem que ela pudesse ser 

imputada ao agente para que nascesse o dever de o proponente reparar os danos sofridos pelo 

agente (BORGES, 2017, p. 230). Já no modelo mitigado que foi adotado pela Diretiva 

86/653/CEE, basta que o agente não mais receba, pelo fim do contrato, as comissões que 

receberia com o cumprimento do contrato, ao passo que o proponente continue a extrair 

vantagens do trabalho do agente. 

Outra diferença entre os modelos é que, no modelo alemão, o máximo da indenização 

já fica previamente estabelecido no montante equivalente a um ano de remuneração do 

agente, calculado a partir da média das remunerações mensais recebidas pelo agente nos 

últimos cinco anos
224

. 

Por fim, é importante distinguir que a indenização de clientela no modelo alemão pode 

ser cumulada com a indenização por perdas e danos (a partir da responsabilidade civil 

contratual, demonstrados os seus requisitos)
225

, à medida que não é possível a cumulação no 

modelo francês, já que a indenização de clientela é estipulada com base nos danos sofridos 

pelo agente, estando as perdas e danos abarcadas nesta. 

A Diretiva 86/653/CEE trouxe, ainda, de forma expressa, situações em que a 

“indenização” (modelo alemão) ou as “reparação pelos danos” (modelo francês) não serão 

devidas, podendo-se destacar os casos em que o agente der causa à extinção do contrato – seja 

por denúncia que parta dele, salvo se esta foi realizada por conta de enfermidade ou doença 

que não seja exigível a continuidade do contrato, ou por inadimplemento imputável a ele – ou 

quando o agente, em comum acordo com o proponente, ceder a sua posição no contrato a 

outrem
226

 
e
 

227
. Também o item 4 do artigo 17º exige expressamente o pagamento da 
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 Artigo 17º. 2. b) O montante da indemnização não pode exceder um valor equivalente a uma indemnização 

anual calculada a partir da média anual das remunerações recebidas pelo agente comercial durante os últimos 

cinco anos, e, se o contrato tiver menos de cinco anos, a indemnização é calculada com base na média do 

período. 
225

 Artigo 17º. 2. c) A concessão desta indemnização não impede o agente comercial de reclamar uma 

indemnização por perdas e danos. 
226

 Artigo 18º. Não é devida a indemnização ou a reparação referida no artigo 17º: 
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indenização (ou reparação de danos, nos temos da Diretiva) no caso de o contrato ter sido 

extinto por morte do agente
228

. 

 

2.1.3.2 Justificativas da indenização de clientela 

 

Diversas são as correntes que visam a justificar a existência do direito à indenização 

de clientela. Dentre elas
229

, as mais importantes são aquelas que afirmam que a indenização 

de clientela tem natureza i) de restituição por enriquecimento sem causa, ii) de indenização 

pelos danos sofridos, iii) de retribuição diferida, e iv) assistencial ou protetiva. 

A primeira delas afirma que a indenização de clientela tem a natureza de restituição 

por enriquecimento sem causa do proponente – não se estando a tratar propriamente de uma 

indenização (MONTEIRO, 2010, p. 143). Isso porque os defensores desta corrente entendem 

que, durante o contrato, o agente gera benefícios ao proponente, mediante captação de 

clientela e agenciamento de novos negócios, participando destes benefícios mediante a 

retribuição que lhe é paga. No entanto, com o termo do contrato, os benefícios gerados pelo 

agente serão revertidos apenas em favor do proponente, o que geraria um injusto incremento 

patrimonial a este, contrabalanceado pela “indenização de clientela” (VASQUES, 2016, p. 

53). 

Para António Pinto Monteiro (2010, p. 143), esta primeira é a corrente adotada pelo 

modelo alemão, na medida em que somente será devida a indenização de clientela se 

satisfeitos os requisitos existentes que, por sua vez, se relacionam com a efetiva criação de 

clientela pelo agente, com a ausência de proveito por este após a extinção do contrato e com a 

                                                                                                                                                                                     
a) Quando o comitente tiver posto termo ao contrato por um incumprimento imputável ao agente comercial e 

que, nos termos da legislação nacional, seja fundamento da cessação do contrato sem prazo; 

b) Quando o agente comercial tiver posto termo ao contrato, a não ser que essa cessação seja devida a 

circunstâncias imputáveis ao comitente ou à idade, enfermidade ou doença do agente comercial que justifiquem 

razoavelmente a não exigibilidade do prosseguimento das suas actividades; 

c) Quando, por acordo com o comitente, o agente comercial ceder a terceiros os direitos e obrigações que para 

ele decorrem do contrato de agência. 
227

 António Pinto Monteiro (2010, p. 146-147) faz crítica à limitação das situações de pagamento da indenização 

de clientela, afirmando que a finalidade da indenização por clientela, que não é sancionatória, mantém-se válida 

ainda que o contrato seja extinto por causa imputável ao agente, pois o proponente continuará se beneficiando do 

trabalho do agente sem lhe pagar a devida contraprestação. No mesmo sentido, Rubens Requião (1995, p. 186) 

entende que a indenização de clientela, se esta for considerada um bem incorpóreo do agente, será devida 

independentemente da forma pela qual o contrato foi extinto. 
228

 “Artigo 17º. 4. O direito à indemnização referido no nº 2 ou a reparação por danos referida no nº 3 existe 

igualmente quando a cessação do contrato ficar a dever-se à morte do agente comercial.”. 
229

 Além das posições destacadas como as mais importantes, outras também foram citadas e estudadas mais 

profundamente estudadas por Eveline Mendonça Felix Gonçalves (2014, p. 7.880-7.882), André Rodrigues 

Parente (2013, p. 34-43), Rafael Cavalcanti Lemos (2013, p. 5.147-5.156) e Eugênio Duarte Vasques (2016, p. 

52-53). 
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real fruição por parte do proponente da clientela angariada, comprovando o enriquecimento 

sem causa deste último. 

A posição, no entanto, apesar de ser a mais aceita atualmente nos ordenamentos 

jurídicos europeus que adotam o modelo alemão
230

, não está imune de críticas. A principal 

delas se refere à inexistência de “ilicitude” para o enriquecimento do proponente. 

Após a extinção do contrato, caso o proponente continue a explorar o mercado que 

antes explorava em conjunto e por meio do agente, terá um enriquecimento. No entanto, este 

enriquecimento é considerado justificado pelo próprio contrato de agência, não sendo, 

portanto, ilícito ou sem causa (GONÇALVES, 2014, p. 7.881). 

Se a clientela permanece para o proponente após o fim do contrato, apenas significa 

que o resultado esperado do contrato se concretizou, uma vez que é este o resultado típico e 

objetivado pelas partes. De outro lado, o agente já receberia a respectiva retribuição mensal 

pela angariação da clientela (PARENTE, 2013, p. 36). Em outras palavras, seria justamente o 

aumento da clientela, mediante retribuição mensal, o fundamento econômico do contrato de 

agência. 

Ademais, a forma pela qual a indenização de clientela é calculada também não é 

condizente com o fundamento do enriquecimento sem causa, uma vez que sequer se verifica o 

verdadeiro benefício a ser auferido pelo proponente. 

A segunda corrente mais difundida é a que identifica na indenização de clientela uma 

reparação pelos danos sofridos pelo agente com o fim do contrato, porquanto perderá o direito 

de receber as retribuições que receberia se o contrato continuasse em vigor. Aqui se trata de 

efetiva indenização, e é a corrente adotada pelo modelo francês. 

Contudo, grandes são as críticas a este modelo, pois se afirma que a indenização de 

clientela não se relaciona com os danos sofridos pelo agente, ainda que sejam considerados na 

modalidade de lucros cessantes. 

Isso porque a reparação de danos, no sentido clássico da responsabilidade civil, 

pressupõe um ato ilícito para que este dano seja efetivamente injusto. Todavia, este não é 

exigido para que a indenização de clientela seja devida. Nem mesmo a prova do efetivo dano 

é necessária (PARENTE, 2013, p. 38). 

Muitas vezes, não é sequer o proponente quem coloca termo ao contrato, como, por 

exemplo, no caso de morte ou incapacidade do agente, e, mesmo assim, a indenização 

continuará a ser devida pelo proponente (LEMOS, 2013, p. 5.150). 
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 Como, por exemplo, António Pinto Monteiro (2010, p. 143). 
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A terceira corrente que tenta justificar a indenização de clientela é a da retribuição 

diferida. Para os defensores desta teoria, a indenização de clientela seria uma retribuição pelos 

serviços prestados pelo agente que teriam a sua liquidação e pagamento realizado em 

momento posterior, após o fim do contrato (PARENTE, 2013, p. 40).  

Esta corrente toma como pressuposto que a angariação de clientela realizada pelo 

agente teria sido retribuída de modo parcial e apenas pelos benefícios gerados durante a 

vigência do contrato. Como a clientela continuará gerando valor ao proponente, seria devida 

também uma retribuição ao agente pelos negócios celebrados após a extinção do contrato, que 

se consubstancia na indenização de clientela (GONÇALVES, 2014, p. 7.882). Insta salientar 

que os defensores desta tese, como Eveline Mendonça Felix Gonçalves (2014, p. 7.882), 

justificam a sua opção mais por exclusão das demais teorias do que pelo real acerto desta em 

explicar a natureza da indenização de clientela. 

Duas são as críticas principais a esta tese. A primeira delas afirma que em nenhum dos 

ordenamentos jurídicos em que a indenização de clientela é aceita existem indicativos de que 

o seu pagamento seria, em verdade, o pagamento de retribuição de forma diferida. Em geral, 

entende-se que todos os valores devidos pelos serviços de agenciamento de propostas e 

angariação de clientela são adimplidos durante a vigência contratual (LEMOS, 2013, p. 

5.148-5.149) – normalmente pelo pagamento de comissões por cada negócio celebrado pelo 

proponente. 

Ademais, a principal crítica se relaciona com a incongruência do tratamento deste 

instituto nos casos em que o agente der causa ao fim do contrato – seja por resilição unilateral 

ou resolução –, pois, neste caso, perderá o direito ao pagamento. Se a indenização de clientela 

efetivamente tivesse a natureza de retribuição diferida, o seu recebimento não poderia 

encontrar óbice no fato de ter o agente colocado fim à relação contratual. Se fosse uma 

retribuição diferida, ainda assim o agente teria direito ao seu recebimento, já que a sua causa 

são os serviços prestados que foram somente parcialmente remunerados. 

Por fim, a última teoria a ser tratada – já que existem outras de menor importância e 

aceitação – é a que atribui à indenização de clientela uma natureza protetiva ou assistencial. 

Os defensores desta tese afirmam que há, no contrato de agência, uma supremacia do 

proponente sobre o agente, que é capaz de fazer com que a relação não seja efetivamente 

sinalagmática, com benefícios maiores ao proponente em detrimento do agente. 

Nesse sentido, afirmam ter sido por conta justamente da possibilidade de imposição de 

condições pelo proponente que nasceu a indenização de clientela, visando a proteger o agente, 

em situação de fragilidade (PARENTE, 2013, p. 44). Esse caráter assistencial também visa a 
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proteger o agente contra a perda de seus meios de subsistência com a extinção do contrato 

(LEMOS, 2013, p. 5.149; GONÇALVES, 2014, p. 7.880). 

André Rodrigues Parente (2013, p. 44), mesmo adotando a teoria protetiva, afirma que 

o nascimento da indenização de clientela como medida assistencial foi se misturando a outras 

justificativas, sendo que, atualmente, é constituída de forma híbrida, sendo impossível atribuir 

a apenas uma das teorias a sua justificativa. 

Malgrado não se ignore que a indenização de clientela tem como escopo conferir ao 

agente uma melhor salvaguarda no momento da extinção do contrato, não se vislumbra 

qualquer relação entre o pagamento posterior pelos clientes angariados com a proteção da 

parte presumidamente mais frágil do contrato, não sendo aceito que a indenização de clientela 

tenha caráter unicamente assistencial. Pode até ter algum caráter protetivo, mas outras 

justificativas são mais plausíveis para explicar a natureza da indenização de clientela. 

Em face de todas as teorias levantadas pela doutrina estrangeira, pode-se perceber que 

nem mesmo nos ordenamentos jurídicos dos países da Europa, em que o instituto da 

indenização de clientela é aceito como existente, pode-se traçar uma teoria unânime para 

explicar a sua natureza e justificativa. 

 

2.1.3.3 Inexistência da indenização de clientela no contrato de agência no Brasil 

 

Ultrapassado o estudo do que se entende por indenização de clientela, especialmente 

em ordenamentos estrangeiros, já que no Brasil são pouquíssimos os autores que tratam sobre 

o tema (PARENTE, 2013, p. 45), passa-se a investigar a sua existência (ou inexistência) no 

ordenamento jurídico brasileiro, seja por previsão direta ou por uma interpretação de outras 

normas de cunho geral. 

De início, alguns autores defendem que a indenização de clientela no contrato de 

agência é tipificada no artigo 27, j, da Lei nº 4.886/1965
231

. No entanto, fazem a relação 

automaticamente, independente de qualquer estudo aprofundado acerca da ratio do 

dispositivo legal e da própria indenização de clientela. 

Humberto Theodoro Júnior e Adriana Mandim Theodoro de Mello (2004, p. 39) 

afirmam que a norma contida no referido artigo (e também no parágrafo primeiro do artigo 27 

da Lei nº 4.886/1965) visa a compensar o agente pela perda da clientela em favor proponente, 
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 É o caso de Fábio Ulhoa Coelho (2012, p. 138-139), Humberto Theodoro Júnior e Adriana Mandim Theodoro 

de Mello (2004, p. 39-40), Rafael Cavalcanti Lemos (2013, p. 5.157) e André Rodrigues Parente (2013, p. 46). 
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sendo o prejuízo legalmente presumido – motivo pelo qual se infere que adota a teoria da 

responsabilidade civil como justificadora da indenização de clientela. 

No mesmo sentido, Fábio Ulhoa Coelho (2012, p. 138-139) leciona que o artigo 27, j, 

da Lei nº 4.886/1965 tem como objetivo compensar o agente pela perda da oportunidade de 

continuar explorando um mercado criado ou consolidado graças a seu trabalho e pela perda da 

clientela conquistada. Em seguida, justifica a indenização, que entende ser de clientela, por 

meio da vedação ao enriquecimento ilícito (COELHO, 20120, p. 140), aproximando-a dos 

requisitos exigidos pelo modelo alemão. 

André Rodrigues Parente (2013, p. 46-47), por sua vez, crava que o sistema brasileiro 

claramente se inspirou no sistema francês, seja pela filiação ao sistema da reparação de danos, 

seja pela ausência de quaisquer requisitos para a concessão da indenização, previstos no 

sistema alemão. 

Já para Rafael Cavalcanti Lemos (2013, p. 5.157), o direito brasileiro, na Lei nº 

4.886/1965, adotou o sistema alemão, especialmente porque este consagra a natureza de 

retribuição diferida da indenização de clientela. 

Em que pese a opinião do último autor, os demais autores que se interessaram em 

comentar a “indenização” prevista no artigo 27, j, da Lei nº 4.886/1965 são unânimes em 

afirmar que se trata de uma indenização pelos danos causados ao agente pela perda da 

clientela, nos termos do modelo francês. 

Não se concorda, contudo, com tais posições, como será demonstrado, pois se entende 

que a legislação brasileira não é semelhante a nenhum dos dois modelos europeus ou mesmo 

comparável com estes, visto que não tem o intuito de “indenizar” o agente pela clientela que 

deixou ao proponente como resultado de seu trabalho. 

Em primeiro lugar, de fato, o dispositivo legal brasileiro guarda mais relação com o 

modelo francês do que com o modelo alemão. Nesse esteio, guarda ainda mais relação com o 

modelo francês tradicional, como previsto no Código de Comércio francês, do que com o 

modelo mitigado inserido no texto da Diretiva 86/653/CEE, uma vez que, como já afirmado, 

o dispositivo legal existente na legislação francesa não traz nenhum requisito quanto à 

exigibilidade da indenização como faz o texto da Diretiva. 

No entanto, deste se distancia na medida em que o modelo francês é baseado 

expressamente na reparação dos danos sofridos pelo agente, devendo este, ao fim da relação 

contratual, comprovar os danos para ser ressarcido. 

Na sistemática específica da alínea “j” do artigo da Lei nº 4.886/1965, como já 

afirmado no tópico 2.1.1, não se está tratando de reparação dos danos sofridos pelo agente, 
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uma vez que, nos termos da legislação atinente à responsabilidade civil, em regra, a denúncia 

do contrato pelo proponente não é ato ilícito que gera indenização. 

Pelo contrário, a “indenização” tarifada pelo preceito legal independe de qualquer 

comprovação de ato ilícito. Independe também da existência de dano, pois, ao contrário do 

que afirma Humberto Theodoro Júnior e Adriana Mandim Theodoro de Mello (2004, p. 39), 

não há presunção de dano sofrido pelo agente. Caso este tenha efetivamente ocorrido, como é 

possível em face da denúncia abusiva ou do inadimplemento por parte do proponente, outros 

são os dispositivos legais a serem aplicados para que o agente tenha a devida compensação. 

Não sendo semelhante ao modelo francês, o artigo 27, j, da Lei nº 4.886/1965 se afasta 

ainda mais do modelo alemão. Isso porque, como estudado, o modelo alemão – que se reputa 

o modelo da indenização de clientela por excelência, uma vez que realmente visa a compensar 

o agente pela perda da clientela enquanto retira parte dos benefícios a serem usufruídos pelo 

proponente – traz requisitos adequados e específicos para que se verifique a existência de 

necessidade de indenização de clientela, os quais não existem em nossa legislação. 

Para que o agente seja compensado pela clientela que angariou e da qual apenas o 

proponente poderá desfrutar após a extinção do contrato, nos países que adotam o modelo 

alemão, é necessário que comprove a angariação de novos clientes (ou o incremento do nível 

de negócios com aqueles já existentes), que a relação com esta clientela continuará gerando 

vantagens substanciais ao proponente, e que o agente não receba mais qualquer remuneração 

a partir dos negócios firmados entre o proponente e os referidos clientes angariados. 

Verifica-se, assim, a existência de requisitos que se relacionam efetivamente com a 

clientela angariada pelo agente e com o benefício que desta resultará ao proponente após o 

fim da relação contratual. 

Por outro lado, em nosso ordenamento jurídico, em nenhum momento há qualquer 

menção ou subordinação do recebimento da “indenização” legalmente tarifada à clientela 

adicionada pelo trabalho do agente. 

Ao contrário, o pagamento de, no mínimo, um doze avos de toda a retribuição auferida 

pelo agente durante o contrato, nos casos em que o contrato é encerrado sem que este tenha 

dado causa, é devido ainda que não tenha adicionado um cliente sequer à rede de 

relacionamentos do proponente. A sua exigibilidade também é independente de o proponente 
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continuar a usufruir da clientela angariada
232

, sendo igualmente devido o pagamento nos casos 

de falência ou de encerramento das atividades por parte do proponente. 

Os argumentos apresentados, além de afastarem o sistema adotado no Brasil do 

modelo alemão, afasta também qualquer possibilidade de que a norma inscrita na alínea “j” do 

artigo 27 da Lei nº 4.886/1965 seja considerada indenização de clientela. 

No mesmo sentido, Rubens Requião (1995, p. 185) também afasta a natureza de 

indenização de clientela da compensação devida por força da “lei que regula a atividade dos 

representantes comerciais autônomos”, afirmando justamente que a análise, no ordenamento 

jurídico europeu (no caso, o Suíço, que também adota modelo semelhante ao alemão), é 

realizada casuisticamente, sendo devida indenização somente quando a atuação do agente se 

corporifica em vantagens para o proponente mesmo após a extinção do contrato, não havendo 

um dever genérico para o pagamento de indenização, como há em nosso ordenamento. 

Por fim, o último argumento para que se afaste a qualificação da obrigação presente na 

Lei nº 4.886/1965 como indenização de clientela é que, caso efetivamente o fosse, a 

indenização seria devida também quando o contrato celebrado por prazo determinado 

chegasse ao seu termo – o que não ocorre –, já que o intuito desta é compensar o agente pela 

perda da clientela angariada e pela fruição unilateral desta pelo proponente, o que igualmente 

acontece na hipótese ventilada. 

 De igual modo, a indenização deveria ser devida quando o contrato celebrado por 

prazo indeterminado fosse extinto por causa imputável ao agente (seja por denúncia, distrato 

ou resolução), pois o caráter desta indenização de clientela, como visto, não é sancionatório, 

mas, sim, reparatório ou compensatório (a depender do modelo adotado) (MONTEIRO, 2010, 

p. 147). 

 

2.1.3.4 Outras tentativas de justificação para a existência da indenização de clientela no 

contrato de agência no Brasil 

 

Além dos autores que defendem a existência da indenização de clientela com base no 

artigo 27, j, da Lei nº 4.886/1965, há outros que, ainda que entendam que a Lei nº 4.886/1965 

realmente não trouxe a tipificação desta indenização, defendem a existência deste instituto no 
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 Equivocada, portanto, a posição de Fábio Ulhoa Coelho (2012, p. 140), que afirma que a indenização de 

clientela somente é devida na hipótese de o proponente continuar a explorar (sozinho ou com novos parceiros) o 

mercado conquistado pela atuação conjunta com o agente, e que não é devida se o agente continuar a explorar o 

mesmo mercado, visto que o artigo 27, j, da Lei nº 4.886/1965 não traz nenhuma destas condições para que se 

afira a exigibilidade do pagamento.  



133 

 

 
 

nosso ordenamento jurídico, especialmente no contrato de agência, extraindo-o a partir de 

outros dispositivos legais, sejam eles gerais (aplicados ao direito como um todo) ou 

específicos do contrato de agência. São duas as teorias utilizadas para este fim. 

A primeira corrente defende a existência da indenização de clientela baseada na 

vedação geral do enriquecimento sem causa, trazido nos artigos 884 e 885 do Código Civil
233

. 

Na visão de Douglas Henrique Marin dos Santos (2015, p. 110), a vedação ao enriquecimento 

ilícito pode ser considerada cláusula geral principiológica, apta a suportar eventual 

compensação por ganhos de uma parte em razão das atividades desenvolvidas pelo outro 

contratante, como na indenização de clientela. 

Retomando-se o que já foi explanado no tópico 2.1.3.2, a doutrina que defende a 

existência do enriquecimento sem causa como fonte da indenização de clientela afirma que, 

ao fim do contrato de agência, os benefícios gerados pela exploração da clientela angariada 

pelo agente, que antes eram usufruídos por ambas as partes, serão apropriados singularmente 

pelo proponente, causando a este um incremento patrimonial (VASQUES, 2016, p. 54).  

Nesse ponto, estaria a causa do enriquecimento ilícito do proponente, dado que, como 

defende Ronaldo Souza Borges (2017, p. 233), o enriquecimento sem causa não é somente 

aquele que nunca tenha tido causa, mas também aquele em que a causa que existia 

anteriormente não mais subsista (artigo 885 do Código Civil). 

Dessa forma, extinto o contrato de agência, com a apropriação pelo proponente do 

incremento patrimonial derivado da clientela, cessa a causa que antes existia para o seu 

enriquecimento – que era partilhado com o agente –, gerando o dever de restituir aquilo que 

indevidamente auferiu por meio da indenização de clientela (LEMOS, 2013, p. 5.171), desde 

que comprovada a existência de efetivos benefícios ao proponente em momento pós-

contratual (VASQUES, 2016, p. 55). 

Não obstante a argumentação trazida por Paula A. Forgioni (2014, p. 319-322), 

aplicável ao contrato de agência por analogia, uma vez que originalmente cunhada para o 

contrato atípico de distribuição, não se pode entender que, ao cessar o contrato de agência, 

encerra-se a causa para o enriquecimento do proponente. Pelo contrário: o próprio contrato de 

agência continua a ser o motivo pelo qual o enriquecimento do proponente é justificado. 
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 Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o 

indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários. 

Art. 885. A restituição é devida, não só quando não tenha havido causa que justifique o enriquecimento, mas 

também se esta deixou de existir. 
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Já se pôde afirmar que a angariação de clientela é um dos resultados esperados pela 

própria finalidade econômica do instituto em discussão. Na verdade, é o resultado típico e 

objetivado pelas partes do contrato
234

. 

O proponente lança mão dos contratos de distribuição indireta (dentre os quais está o 

contrato de agência) justamente para que possa, em primeiro lugar, escoar sua produção, mas 

também para explorar mercados sem a necessidade de se valer de recursos próprios. 

O agente, por sua vez, é remunerado, mediante a acordada retribuição, para realizar a 

intermediação e a angariação de negócios para o proponente. A clientela que vem sendo 

criada pelo agente, além de lhe servir como rede de contatos para o futuro – o que, muitas 

vezes, constitui uma valorização do próprio agente –, já lhe é remunerada durante todo o 

contrato. Dessa maneira, o sinalagma contratual está completo.  

A adoção da tese defendida faria, em última instância, com que todos os contratos em 

que uma das partes tivesse preponderância sobre a outra fosse objeto de escrutínio posterior 

para apuração de eventual vantagem auferida por uma das partes, a ser restituída por força da 

vedação ao enriquecimento sem causa. 

Ademais, incongruentemente, a restituição pelo enriquecimento sem causa, no 

contrato de agência, comumente é tida como existente preponderantemente na denúncia do 

contrato celebrado por prazo indeterminado
235

. Se esta efetivamente fosse legítima, também 

deveria existir, quando presente os seus pressupostos, nas demais hipóteses de extinção do 

contrato, seja ele celebrado com prazo certo ou não, já que também nestes casos o agente 

passará a auferir benefícios a partir da clientela adicionada. 

Por fim, especificamente no contrato de agência celebrado por prazo indeterminado, a 

possível existência de uma obrigação de indenizar pela clientela produzida se afiguraria 

extremamente custosa ao proponente se for levada em consideração a existência do dever de 

pagamento – incondicionado – da quantia equivalente a um doze avos de toda a retribuição 

recebida pelo agente durante o contrato, previsto na alínea “j” do artigo 27 da Lei nº 

4.886/1965, o que certamente faria com que o contrato de agência perdesse a sua importância 
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 Este argumento também é aceito por nossa jurisprudência, como se demonstra pelos seguintes julgados: TJ-

SP – APL: 0111174-78.2009.8.26.0008, Relator: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 14/07/2016, 12ª 

Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2016; TJ-DF – AC: 0017531-57.2005.807.0001, Relator: 

Silvânio Barbosa dos Santos, Data de Julgamento: 04/10/2006, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/03/2007; 

TJ-RS – AC: 70059371989, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 05/06/2014, 16ª Câmara Cível, 

Data de Publicação: 09/06/2014; TJ-PR – AC: 2415618, Relator: Luiz Sérgio Neiva de L. Vieira, Data de 

Julgamento: 04/11/2003, 9º Câmara Cível (extinto TA), Data de Publicação: 06/02/2004; TJ-SP – APL: 

9163632-40.2009.8.26.0000, Relator: Cerqueira Leite, Data de Julgamento: 02/07/2014, 12ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 14/07/2014; e TJ-BA – APL: 0005118-28.2002.8.05.0080, Relator: Maria do 

Socorro Barreto Santiago, Data de Julgamento: 28/08/2012, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/11/2012. 
235

 Como exemplo, cita-se Paula A. Forgioni (2014, p. 319) e Eugênio Duarte Vasques (2016, p. 54). 
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dentre os modelos de distribuição indireta da produção. Este, dentre outros, é um dos 

argumentos que a jurisprudência pátria lança mão para negar o direito à indenização de 

clientela no contrato de agência
236

. 

Aproveitando-se de conceitos da teoria do enriquecimento sem causa, existem autores 

que adotam entendimento no sentido de que a existência de indenização de clientela, 

especificamente no contrato de agência, está baseada no artigo 717 do Código Civil
237

. 

O referido artigo assegura ao agente, ainda que dispensado por “justa causa”, ou seja, 

por descumprimento imputável a ele, o direito a ser remunerado pelos “serviços úteis” 

prestados ao proponente. É justamente na interpretação e na amplitude destes serviços úteis 

que reside a argumentação de que poderiam ser entendidos como os clientes que foram 

angariados em favor do proponente durante o contrato (BORGES, 2017, p. 230). 

Para Rafael Cavalcanti Lemos (2013, p. 5.163), resultados úteis devem ser 

considerados aqueles benefícios que o agente proporcionou ao proponente e, após o término 

do contrato, passarão a ser desfrutados tão somente por este
238

. 

Contudo, não pode ser esta a interpretação dada ao dispositivo legal em comento, 

porquanto nada trata, assim como o restante do Código, sobre prospecção de clientela ou 

sobre a continuidade dos benefícios dela decorrentes. 

Os serviços úteis a que se refere o artigo 717 indicam os fatos já concretizados e 

finalizados ou em vias de serem finalizados. Por excelência, são as retribuições devidas ao 

agente pelo desempenho de suas funções, ou seja, pela angariação de negócios para o 

proponente até a data da resolução do contrato (ASSIS, 2005, p. 233; MONTEIRO, 2009, p. 

333), guardando semelhança com o disposto no parágrafo quinto do artigo 32 da Lei nº 

4.886/1965
239

. 

Além dos serviços úteis típicos, isto é, as retribuições devidas pelos negócios que 

tenha agenciado mediante aproximação do proponente e seu parceiro, a expressão também 

pode englobar os serviços, encargos ou atribuições assumidas pelo agente por conta da 

colaboração existente no âmbito do contrato, tais como atuações administrativas, cobranças de 
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 Como exemplos, pode-se citar o seguinte julgado: TJ-RS – AC: 70005032099, Relator:  Ricardo Raupp 

Ruschel, Data de Julgamento: 18/12/2002, 15ª  Câmara Cível, Data de Publicação: 17/02/2003. 
237

 Art. 717. Ainda que dispensado por justa causa, terá o agente direito a ser remunerado pelos serviços úteis 

prestados ao proponente, sem embargo de haver este perdas e danos pelos prejuízos sofridos. 
238

 No mesmo sentido, Luciano Benetti Timm e Daniela Bartelmebs (2008, p. 209). 
239

 Art. 32. § 5° Em caso de rescisão injusta do contrato por parte do representando, a eventual retribuição 

pendente, gerada por pedidos em carteira ou em fase de execução e recebimento, terá vencimento na data da 

rescisão. 
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créditos, guarda de produtos, realização de entregas ou outros já citados no tópico 1.4.2 

(GONÇALVES, 2014, p. 7.893), nos termos do artigo 38 da Lei nº 4.886/1965. 

Em conclusão, não há que se falar na possibilidade de indenização de clientela, 

legalmente prevista ou não, no âmbito do contrato de agência. 

 

2.1.4 Da real natureza da obrigação de pagamento existente no artigo 27, j, da Lei nº 

4.886/1965 

 

Após o estudo realizado nos tópicos anteriores, que concluíram não ter a obrigação 

positivada no artigo 27, j, da Lei nº 4.886/1965, natureza de indenização por ato ilícito – 

estando, portanto, tecnicamente equivocada a redação legal, pois não se trata de efetiva 

indenização, instituto típico da responsabilidade civil –, nem de indenização por abuso de 

direito e nem de “indenização” de clientela – que, em verdade, também não pode ser 

considerada indenização – passa-se, neste momento, a defender a natureza jurídica que se 

entende a mais adequada em face dos dispositivos legais existentes, levando-se em 

consideração, também, o escopo histórico em que foi construída a referida Lei.  

No tópico 1.3, foi tratado sobre a evolução do tratamento legislativo da 

regulamentação à atividade do representante comercial (agente). 

Nesse sentido, o contexto em que foi editada a Lei nº 4.886/1965 era o de intensa 

pressão dos órgãos de representação da classe dos representantes comerciais, uma vez que 

vinham sofrendo com a ausência de qualquer regulamentação, especialmente quando, após o 

seu trabalho inicial, já haviam adquirido clientela para os produtos do proponente e eram 

dispensados sem qualquer compensação que lhes protegesse (REQUIÃO, 1995, p. 10). 

Contribuiu ainda mais para este cenário de pressão por uma regulamentação legal da 

atividade o veto, em 1965, a projeto de lei aprovado com tal finalidade, sob a justificativa de 

que a lei recém-aprovada pelo Congresso Nacional fazia incabível aproximação entre o 

contrato de representação comercial e o contrato de trabalho subordinado dos empregados 

vendedores, viajantes ou pracistas (Lei nº 3.207/1957), estendendo aos representantes 

comerciais vantagens e garantias destes trabalhadores subordinados e desnaturando a função 

econômica do instituto da representação comercial (REQUIÃO, 1995, p. 11). 

Foi exatamente nessa conjuntura que surgiu o projeto de lei proposto pelo Poder 

Executivo e que depois veio a se tornar a Lei nº 4.886/1965, mantendo grande influência da 

legislação trabalhista sem, no entanto, equiparar a figura do trabalhador subordinado com o do 
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representante comercial autônomo. Exatamente por isso foi inserido o vocábulo “autônomo” e 

a menção expressa à ausência de relação de emprego no artigo 1º da citada lei
240

. 

Em que pese o caráter mercantil do contrato de representação comercial, 

modernamente chamado de agência no Brasil, adequando-se à nomenclatura utilizada em 

outros países, que serviu desde o início para facilitar a distribuição de produtos, a influência 

da legislação trabalhista e a situação vulnerável a que estavam expostos os representantes 

comerciais à época fez com que a Lei nº 4.886/1965 tivesse um caráter marcadamente social 

(OLIVEIRA, 2006, p. 108; SADDI, 2003, p. 57), reconhecido até mesmo pelo Supremo 

Tribunal Federal no já citado Recurso Extraordinário nº 81.128. 

Este caráter social da legislação culminou na existência, em seu texto, de regras de 

ordem pública, inderrogáveis pela vontade das partes (OLIVEIRA, 2006, p. 109), que 

visavam à proteção do representante comercial
241

, especialmente em face da “dispensa” 

imotivada, problema de maior impacto anteriormente. André Rodrigues Parente (2013, p. 18) 

identifica este mesmo sentido de proteção ao agente trazido pela Lei nº 4.866/1965, que tem o 

intuito de equilibrar juridicamente as partes. 

Assim, por conta de todo esse contexto, entende-se que a obrigação imposta ao 

proponente (representado), quando a extinção do contrato celebrado por prazo indeterminado 

por causa imputável a ele, seja por denúncia ou por descumprimento de suas obrigações, de 

pagar ao agente a quantia equivalente a, no mínimo, um doze avos
242

 do total da retribuição 

auferida pelo agente durante todo o contrato, prevista no artigo 27, j, da Lei nº 4.886/1965, 

tem uma natureza de compensação
243

 de caráter protetivo
 
pela extinção do contrato. 

Esta compensação, que não se trata de indenização, uma vez que é devida 

independentemente de qualquer ato ilícito ou de dano sofrido pelo agente (THEODORO 

JÚNIOR; MELLO, 2004, p. 39), serve para efetivamente compensar o agente pela perda de 

oportunidade de explorar o mercado que vinha desenvolvendo, ao mesmo tempo em que evita 
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 Vide nota de rodapé nº 97. 
241

 Além da “indenização” a seguir tratada, outras normas podem ser citadas como tendo um caráter protetivo, tal 

qual o parágrafo sétimo do artigo 32, que veda alterações que impliquem, direta ou indiretamente, em 

diminuição da média dos resultados auferidos pelo agente nos últimos seis meses, e o artigo 33, que prevê que a 

ausência de resposta ao pedido ou proposta angariada pelo agente gera o direito à respectiva retribuição para 

este.  
242

  O texto original da Lei nº 4.886/1965 previa que a “indenização” deveria ser, no mínimo, o equivalente a um 

vinte avos do total das retribuições recebidas pelo agente durante o contrato, que foi majorada pela Lei nº 

8.420/1992. 
243

 O vocábulo “compensação” é utilizado, na ausência de outro melhor, no sentido de ser um valor devido a 

outrem. Optou-se por este vocábulo para afastar os conceitos de indenização, reparação, retribuição, restituição, 

dentre outros, que possuem em si cargas semânticas e significados jurídicos diversos daquele que se pretende, e 

também para propositalmente aproximar a obrigação existente no artigo 27, j, da Lei nº 4.866/1965 com aquela 

existente no artigo 7º, I, da Constituição Federal. 
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(ou, ao menos, desencoraja, deixando mais custoso) que o proponente denuncie o contrato 

sem justa causa. Entende-se que é um pagamento sui generis, com natureza própria, e que não 

se identifica com outros institutos jurídicos existentes, notadamente com a indenização por ato 

ilícito, por abuso de direito ou pela clientela (em qualquer das modalidades desta). 

Apesar de sua natureza especial, diversos autores
244

, com os quais se concorda, 

identificam uma clara inspiração para esta obrigação de pagamento na indenização devida ao 

trabalhador pela extinção do contrato de trabalho por prazo indeterminado, prevista no artigo 

478 da Consolidação das Leis do Trabalho
245 e

 
246

, como uma tentativa de estabilizar as 

relações entre agente e proponente e proteger aqueles de possíveis abusos por parte destes 

(SADDI, 2003, p. 57). 

No que tange à indenização prevista no artigo 479 da CLT, diversas são as teorias 

existentes para tentar justificar a sua natureza
247

, prevalecendo, assim como para o artigo 27, 

j, da Lei nº 4.886/1965, a natureza sui generis de compensação pela perda do emprego sem 

justa causa (MARTINS, 2013, p. 488; GARCIA, 2013, p. 777). 

O intuito da indenização prevista pela dispensa sem justa causa do empregado, no 

âmbito do Direito do Trabalho, é o mesmo que o da obrigação de pagamento existente no 

artigo 27, j, da Lei nº 4.886/1965, qual seja, dificultar a extinção do contrato por parte do 

empregador ou do proponente sem justa causa, deixando-a mais onerosa (JORGE NETO; 

CAVALCANTE, 2009, 859). 

A Constituição Federal de 1988, apesar de retirar a eficácia do artigo 478 da CLT, 

trouxe, no inciso I de seu artigo 7º
248

, a previsão de uma indenização compensatória – no 

mesmo sentido destas anteriormente citadas – para os casos de despedida sem justa causa do 

trabalhador subordinado, indenização compensatória que, ainda hoje, é regida pelo artigo 10º, 
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 Dentre eles, Orlando Gomes (2009, p. 461), Arnoldo Wald (1993, p. 24) e Jairo Saddi (2003, p. 57), que 

afirma que a Lei nº 4.886/1965 emprestou institutos do Direito do Trabalho, incluindo-se a indenização.  
245

 Art. 478 - A indenização devida pela rescisão de contrato por prazo indeterminado será de 1 (um) mês de 

remuneração por ano de serviço efetivo, ou por ano e fração igual ou superior a 6 (seis) meses. 
246

 Com o advento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), criado pela Lei nº 5.107/1966 e 

atualmente regulado pela Lei nº 8.036/1990, passou-se a ter uma dicotomia no trato da indenização pela perda do 

emprego, podendo o empregado optar por um sistema ou outro (JORGE NETO; CAVALCANTE, 2009, p. 861). 

Já com a promulgação da Constituição Federal de 1988, deixou de existir essa dicotomia, passando a adotar o 

sistema do FGTS obrigatório, mas permitindo àqueles trabalhadores não optantes do regime do FGTS 

(empregados antes de 5 de outubro de 1988) a aplicação do disposto no artigo 478 da CLT (GARCIA, 2013, p. 

780). 
247

 Estas teorias são enumeradas por Gustavo Filipe Gustavo Garcia (2013, p. 777), Francisco Ferreira Jorge 

Neto e Jouberto de Quadros Pessoa Cavalcante (2009, p. 858-859), Vólia Bomfim Cassar (2013, p. 1.179-1.181) 

e Sérgio Pinto Martins (2013, p. 487-488). 
248

 Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição 

social: 

I - relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, 

que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos; 
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I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT)
249

 e se consubstancia no 

pagamento da multa de 40% (quarenta por cento) sobre o saldo do FGTS (artigo 6º da Lei nº 

5.107/1966
250

, substituído pelo artigo 18, parágrafo primeiro, da Lei nº 8.036/1990
251

). 

Até mesmo em relação à quantificação da indenização, percebe-se que a fórmula de 

cálculo é semelhante
252

. Ao contrário do que afirma Fabio Ulhoa Coelho (2012, p. 139), o 

artigo 27, j, da Lei nº 4.886/1965 utiliza como métrica para o cálculo da indenização o total da 

retribuição auferida pelo agente durante todo o contrato, valor este que foi aumentado para um 

doze avos com a edição da Lei nº 8.420/1992. Do mesmo modo, o artigo 478 da CLT prevê 

indenização do equivalente a um mês de remuneração para cada ano de serviço efetivo
253

. 

A natureza atribuída à compensação prevista no artigo 27, j, da Lei nº 4.886/1965 se 

amolda perfeitamente às hipóteses em que é devida, ou seja, somente será paga ao agente 

quando o contrato for encerrado sem nenhuma culpa ou motivo atribuível a ele, seja por 

denúncia unilateral do proponente ou por resolução calcada em inadimplemento de obrigação 

contratual por parte do proponente. 

Dessa forma, sendo muitos os pontos de contato entre a obrigação existente no artigo 

27, j, da Lei nº 4.886/1965 e aquela existente no artigo 478 da CLT, incluindo-se o momento 

histórico em que foram inseridas na legislação e o intuito da norma, tem-se que a natureza 

jurídica de ambas é semelhante, ou seja, uma compensação de caráter protetivo ao agente e ao 

empregado subordinado contra a dispensa sem justa causa. 
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 Art. 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7º, I, da Constituição: 

I - fica limitada a proteção nele referida ao aumento, para quatro vezes, da porcentagem prevista no art. 6º, 

"caput" e § 1º, da Lei nº 5.107, de 13 de setembro de 1966; 
250

 Art. 6º Ocorrendo rescisão do contrato de trabalho, por parte da empresa, sem justa causa, ficará esta obrigada 

a pagar diretamente ao empregado optante os valores relativos aos depósitos referentes ao mês da rescisão e ao 

imediatamente anterior, que ainda não houver sido recolhido ao Banco Depositário, além da importância igual a 

10% (dez por cento) desses valores e do montante dos depósitos da correção monetária e dos juros capitalizados 

na sua conta vinculada, correspondentes ao período de trabalho na empresa. 
251

 § 1º Na hipótese de despedida pelo empregador sem justa causa, depositará este, na conta vinculada do 

trabalhador no FGTS, importância igual a quarenta por cento do montante de todos os depósitos realizados na 

conta vinculada durante a vigência do contrato de trabalho, atualizados monetariamente e acrescidos dos 

respectivos juros. 
252

 No que tange ao contrato celebrado por prazo determinado, a fórmula de cálculo da indenização – 

efetivamente por ato ilícito contratual – é exatamente a mesma que a prevista no artigo 479 da CLT, para o 

contrato de trabalho com termo estipulado. 
253

 Ademais, enquanto a compensação devida ao empregado era (uma vez que o artigo 477 da CLT teve a sua 

redação alterada pela Lei nº 13.467/2017) calculada com base na maior remuneração recebida na mesma 

empresa – para Homero Batista Mateus da Silva (2009, p. 231), o legislador objetivava dizer a remuneração mais 

recente –, a compensação devida ao agente é calculada com base na média das retribuições auferidas, que devem 

ser monetariamente atualizadas. Evita-se, em ambos os casos, que as remunerações e retribuições recebidas no 

início do contrato, normalmente menores em virtude do maior valor da moeda, impactem no valor da 

compensação. 
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2.2 Da indenização prevista no parágrafo primeiro do artigo 27 da Lei nº 4.886/1965 

 

Após o estudo e qualificação da “indenização” prevista no artigo 27, j, da Lei nº 

4.886/1965, aplicável aos contratos celebrados sem prazo determinado, passa-se ao estudo da 

indenização prevista no parágrafo primeiro do artigo 27 da mesma Lei, cuja qualificação, 

utilizando-se o critério da “hipótese de exigibilidade”, revela-se mais simples e mais 

facilmente perceptível. 

Nos termos do parágrafo primeiro do artigo 27 da Lei nº 4.886/1965, a obrigação de o 

proponente pagar ao agente a quantia equivalente à média das retribuições auferidas até o 

momento, multiplicada pela metade dos meses faltantes até o termo do contrato, somente 

nasce nos casos de resolução do contrato antes de atingido o prazo fixado. 

Dentro do conceito de resolução do contrato celebrado por prazo determinado, 

também está inserida a resilição unilateral deste por iniciativa do proponente, uma vez que 

com aquela se iguala nesta espécie de contratos, devido à impossibilidade de se desvincular 

unilateralmente de um contrato celebrado por prazo determinado (LILLA, 2002, p. 239; 

ARAÚJO, 2011, p. 51)
254

. 

Não caberá, assim, o pagamento de qualquer quantia do proponente ao agente se o 

contrato se extinguiu por ter atingido o termo convencionado, uma vez que terá alcançado o 

objetivo econômico almejado pelas partes (THEODORO JÚNIOR; MELLO, 2004, p. 72; 

CARDOZO, 2016, p. 93). Igualmente, não será devida nenhuma quantia se o contrato for 

encerrado por distrato, conforme defendido no tópico 1.5.5.1. 

Constatado que a obrigação de pagar, prevista no parágrafo primeiro do artigo 27 da 

Lei nº 4.886/1965, somente nasce nos casos de descumprimento do contrato de agência 

celebrado por prazo determinado e utilizando-se o ferramental desenvolvido nas hipóteses 

levantadas no tópico 2.1.1, tem-se por clara que a sua natureza é de indenização por ato 

ilícito
255

.  

Trata-se de verdadeira indenização como resultado da responsabilidade civil contratual 

do proponente.  

Todos os requisitos para que se entenda a indenização ora estudada como sendo 

decorrente de ato ilícito estão presentes. 
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 Em que pese a regra de que não cabe denúncia nos contratos celebrados por prazo determinado, como já 

demonstrado, o Código Civil estabelece exceções específicas nos artigo 633 e 683, isto é, que uma das partes 

denuncie o contrato de mandato ou de depósito antes de findo o prazo estipulado. 
255

 Esta é também a posição defendida por Rubens Requião (1995, p. 180), antes mesmo da inserção do 

parágrafo único do artigo 27 da Lei nº 4.886/1965, já que defendia que a “rescisão” (rectius, resolução) do 

contrato por prazo determinado gerava indenização por perdas e danos. 
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Em primeiro lugar, tem-se que o proponente, ao inadimplir (ou denunciar, que são 

equivalentes no caso) o contrato celebrado por prazo determinado, deixou de cumprir com 

dever jurídico assumido voluntariamente em uma relação contratual. A culpa, assim como na 

regra geral da responsabilidade civil contratual, é presumida, bastando a demonstração do 

descumprimento do contrato
256

. 

Também o dano, neste caso, é presumido pelo mero descumprimento contratual, de 

forma a proteger o agente. Este, ao celebrar um contrato por prazo determinado, tem a 

legítima expectativa de que a avença durará o prazo estabelecido, realizando investimentos e 

calculando prazos de amortização e lucros com base também neste prazo, de modo que o seu 

rompimento antecipado gera patente dano (AZEVEDO, 2012, p. 31). 

Deve-se sempre ter em mente, ainda, o caráter social da Lei nº 4.886/1965 

(OLIVEIRA, 2006, p. 108; SADDI, 2003, p. 57), também reconhecido pelo Supremo 

Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 81.128, já citado, que, neste ponto, se 

consubstancia na desnecessidade de o agente comprovar os danos efetivamente sofridos pela 

resolução do contrato de forma antecipada, passando por longo processo judicial com este 

fim. 

Por fim, o nexo de causalidade se mostra claro, uma vez que é decorrente da resolução 

do contrato antes do prazo fixado, por culpa do proponente, que o agente sofrerá os danos 

presumidos. 

Importante destacar que se os danos sofridos pelo agente forem superiores ao 

montante legalmente tarifado, ou seja, equivalente à média mensal da retribuição recebida até 

aquele momento, multiplicada pela metade dos meses que faltarem para completar o prazo 

contratual, o agente poderá pleitear judicialmente a diferença, inexistindo vedação para tanto. 

Terá, todavia, que comprovar os danos sofridos, servindo o montante legalmente tarifado 

como início de indenização (RIZZARDO, 2014, p. 740)
257

. 

Ademais, é defensável, como faz Ricardo Nacim Saad (2003, p. 54), que a indenização 

do parágrafo único do artigo 27 da Lei nº 4.886/1965 tenha se inspirado no artigo 479 da 
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 Importa destacar que, adotada a concepção da indenização como resultado de ato ilícito contratual, o 

proponente poderá afastar o dever de indenizar comprovando que o descumprimento do contrato, por sua parte, é 

decorrente de inadimplemento anterior do agente (justa causa), de força maior, de caso fortuito, ou, ainda, de 

onerosidade excessiva, tal qual a regra geral. 
257

 Não se pode utilizar, como tentativa de afastar o direito do agente de conseguir a completa reparação dos 

danos sofridos, o artigo 416 e seu parágrafo único do Código Civil. Isso porque, em primeiro lugar, na aplicação 

dos dispositivos agora citados, o estabelecimento da cláusula penal tem como origem a vontade das partes, o que 

não ocorre na tarifação levada a cabo pela Lei nº 4.886/1965. Ademais, tem-se que seria contra a lógica protetiva 

da Lei que regula a atividade dos “representantes comerciais” a limitação da responsabilidade do proponente ao 

custo do sacrifício do direito do agente. Este último, quando lesado em valor superior ao legalmente atribuído, 

tem, destarte, o direito de procurar a efetiva e integral reparação pelos danos sofridos. 
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Consolidação das Leis do Trabalho, que defere indenização ao empregado dispensado sem 

justa causa antes do termo final do contrato de trabalho por prazo determinado
258

. 

Apenas para fins de argumentação, tem-se que a indenização em estudo não se dá por 

conta do abuso do direito. Isso porque, como demonstrado no tópico 2.1.2, para que se possa 

haver abuso, deve existir, como antecedente lógico, o direito. No caso, não se pode vislumbrar 

o direito de o proponente resolver ou resilir o contrato de agência antes de exaurido o prazo 

previamente estipulado, motivo pelo qual não está presente nem a condição mínima para que 

um eventual abuso seja cometido. 

Também não é indenização por clientela, como defende André Rodrigues Parente 

(2013, p. 48), em qualquer de suas acepções já estudadas no tópico 2.1.3, uma vez que 

nenhuma relação guarda a indenização pelo rompimento antecipado do contrato celebrado a 

prazo certo com a indenização pela clientela angariada pelo agente durante o prazo contratual 

(AZEVEDO, 2012, p. 32). 

Como visto, a indenização de clientela tem como intuito compensar o agente pela 

clientela angariada durante o contrato e que será explorada unicamente pelo proponente após 

o fim da relação contratual, desde que comprovado o efetivo aumento da clientela, a 

manutenção da celebração de negócios com esta pelo proponente e a ausência de qualquer 

exploração pelo agente. No dispositivo legal existente na Lei nº 4.886/1965, nenhum destes 

requisitos é exigido, bastando a extinção antecipada do contrato celebrado por prazo 

determinado.  

Igualmente, caso o parágrafo primeiro do artigo 27 da Lei nº 4.886/1965 realmente 

visasse a indenizar o agente pela clientela angariada, também seria devida a restituição 

quando o contrato celebrado por prazo certo chegasse a seu termo, uma vez que os 

pressupostos que poderiam justificar a indenização de clientela também estariam presentes. 
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 Art. 479. Nos contratos que tenham termo estipulado, o empregador que, sem justa causa, despedir o 

empregado será obrigado a pagar-lhe, a título de indenização, e por metade, a remuneração a que teria direito até 

o termo do contrato.  
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3 TUTELA DO ABUSO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NA RESILIÇÃO 

UNILATERAL DO CONTRATO DE AGÊNCIA 

 

A doutrina clássica do direito contratual, influenciada pelos cânones do liberalismo 

econômico do século XVIII, por muito tempo, foi baseada no voluntarismo, atribuindo caráter 

central à vontade do agente, porquanto as partes eram presumidamente iguais e vinculavam-se 

contratualmente apenas a partir e na medida de sua vontade, que deveria ser respeitada pelo 

ordenamento jurídico e dava escora à força obrigatória dos contratos (FORGIONI, 2016, p. 

66-67; FAVA, 2010, p. 62). 

Essa visão, aos poucos, vem sendo mitigada a partir da constatação de que a ficção 

jurídica de igualdade material entre as partes vai perdendo o seu sentido. São exemplos dessa 

mitigação o surgimento e consolidação do direito do trabalho e do consumidor, ramos estes 

nos quais foi constatado que as relações havidas, respectivamente, entre empregador e 

empregado e fornecedor e consumidor eram marcadas por uma diferença de poder, permitindo 

o reconhecimento de uma delas (empregado e consumidor) como hipossuficiente 

(FORGIONI, 2016, p. 67). 

No direito comercial, as relações entre os empresários são presumidamente paritárias, 

uma vez que o sistema capitalista depende desta presunção para a existência de um ambiente 

comercial eficiente, no qual os acordos são cumpridos e podem ser impostos. É pressuposto 

do nosso sistema comercial o não reconhecimento dos empresários, a priori, como 

hipossuficientes, mas, sim, como agentes ativos, probos e familiarizados com as práticas 

comerciais do mercado (FORGIONI, 2016, p. 67).  

Contudo, também neste ramo do direito, a realidade mostra que nem sempre as partes 

contratantes podem ser consideradas como livres, iguais e soberanas em suas discussões 

negociais (FAVA, 2010, p. 62). Outros fatores, especialmente ligados ao poder econômico, 

levam a um estado de desigualdade das condições em que negociam as partes, gerando um 

desequilíbrio contratual e a preponderância de um parceiro sobre o outro. 

Essa supremacia, juntamente com outros fatores, levam ao reconhecimento da 

possibilidade e existir, em certas relações, uma dependência econômica entre as partes, pela 

qual uma delas tem a capacidade – nem sempre exercida – de impor condições contratuais à 

outra, que deve aceitá-las (FORGIONI, 2016, p. 67)
259

 
e
 
260

. 
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 Em sentido semelhante, Fábio Ulhoa Coelho (In: FREDIANI, 2015, p. 57-59) afirma que a subordinação não 

é elemento exclusivo do direito do trabalho, pois nos contratos de colaboração empresarial, dentre os quais 

nomeia o de franquia, distribuição e representação comercial, existe a “subordinação empresarial”, que difere da 
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O exercício do poder econômico em uma relação contratual, sendo relativamente nova 

a sua constatação, carece de estudo e de disciplina jurídica adequada, de modo a não o 

restringir em demasia, permitindo seu uso de acordo com os princípios constitucionais 

existentes no artigo 170 da Constituição Federal (PENTEADO, 2002, p. 141). 

Neste capítulo, tratar-se-á da conceituação da dependência econômica e das causas que 

contribuem para a sua ocorrência, especialmente a realização de investimentos específicos, e a 

tutela do abuso desta dependência econômica no caso de resilição unilateral, por parte do 

proponente, no contrato de agência. 

 

3.1 Caracterização da dependência econômica 

 

O conceito de dependência econômica contratual é relativamente pacífico na doutrina 

pátria, podendo ser definido como a influência decisiva de uma das partes sobre a outra, que 

lhe permite impor circunstâncias e condições, as quais necessariamente serão aceitas por esta 

para que se mantenha no contrato e no próprio mercado (DINIZ, 2014, p. 96). 

No mesmo sentido, Paula A. Forgioni (2014, p. 227) identifica a situação de 

dependência econômica com a existência de supremacia de uma parte sobre a outra, sendo 

que esta superioridade implica na possibilidade/capacidade de impor condições contratuais à 

outra, que deve aceitá-las para sobreviver. É uma condição de fato pela qual a atividade 

econômica de uma parte está condicionada à manutenção do relacionamento comercial com a 

outra (GRANZOTI, 2005, p. 63). 

A existência de relativo consenso na doutrina pátria relaciona-se com a fonte comum 

dos autores pátrios no direito francês, pioneiro na identificação das situações de dependência 

econômica no direito contratual
261

, ainda que a consagração legal do conceito tenha ocorrido, 

naquele país, em legislação de direito concorrencial
262

. 

                                                                                                                                                                                     
subordinação pessoal característica do direito trabalho, e se consubstancia pelo fato de um empresário estar 

obrigado a organizar sua empresa de acordo com as instruções emanadas pelo seu parceiro contratual. 
260

 Paulo Doron Rehder de Araujo (2011, p. 237-238) também identifica, nas situações de dependência 

econômica, a subordinação técnica e econômica de uma parte em relação à outra, que não se confunde com a 

subordinação jurídica existente no direito do trabalho. No entanto, afirma que esta subordinação técnica ou 

econômica não é elemento pressuposto da dependência econômica, mas um de seus elementos reveladores. 
261

 Já que a discussão sobre a influência do poder econômico nas relações entre os agentes já era, desde antes, 

objeto do direito concorrencial. 
262

 Trata-se do artigo 8º, 2, da Ordenança nº 86-1234 de 1º de dezembro de 1986 (ora revogado pelo Código de 

Comércio Francês), que versava:  

Art. 8º - Est prohibée, dans le mêmes conditions, l’exploitation abusive par une entrepise ou um groupe 

d’entreprises: 

2. De l’état de dépendance économique dans lequel se trouve, à son égard, une entreprise cliente ou fournisseur 

qui ne dispose pas de solution équivalence. 
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O citado dispositivo legal francês, já revogado e substituído, com alterações, pelo 

artigo L420-2 do Código de Comércio Francês
263

, foi fundamental para que se definisse a 

dependência econômica, pois elegeu como pressuposto desta a inexistência de alternativa ou 

solução equivalente para a parte mais fraca (ARAUJO, 2011, p. 235). 

Pode-se, assim, fixar que a dependência econômica se caracteriza quando houver uma 

verdadeira dependência por parte do contratante mais frágil em relação ao contrato celebrado 

com a parte predominante, perante o qual a primeira não dispõe de opção equivalente
264

. Ou 

seja, mantém-se na relação contratual ou será obrigada a encerrar suas atividades (ARAUJO, 

2011, p. 235). 

Gustavo Saad Diniz (2014, p. 96-98) faz pertinentes anotações ao conceito 

apresentado, centrando-se, especialmente, na influência decisiva. Em síntese, o referido autor 

afirma que, para a caracterização da dependência econômica, é necessário que a influência 

exercida por uma das partes seja decisiva na condução do contrato, podendo se manifestar já 

na formação – com a imposição de cláusulas contratuais que consolidem a possibilidade de 

adoção de condições sem negociação – até a sua extinção. 

A dependência econômica tem relação próxima com os conceitos de poder econômico 

e de posição dominante
265

, com os quais, no entanto, não se confunde. 

Poder econômico – conceito das ciências econômicas – é a capacidade de determinar 

comportamentos econômicos alheios, de forma diversa do que ocorreria em uma situação de 

mercado atomizado. Não é simplesmente derivado da posse dos bens de produção, que é, na 

verdade, uma de suas origens, ao lado de outras
266

 (BRUNA, 2001, p. 103-105). 

A posição dominante, conceito iminentemente concorrencial, por sua vez, é aquela em 

que o agente detém quantidade substancial de poder econômico ou de mercado a ponto de 

exercer influência determinante sobre toda a concorrência (BRUNA, 2001, p. 115), possuindo 

indiferença e independência diante de todo o mercado (FORGIONI, 2014, p. 237). Nesse 

caso, a empresa (ou grupo de empresas) detentora de posição dominante pode impor suas 
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 Article L420-2. Est en outre prohibée, dès lors qu'elle est susceptible d'affecter le fonctionnement ou la 

structure de la concurrence, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises de l'état de 

dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Ces abus 

peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires visées au I de 

l'article L. 442-6 ou en accords de gamme. 
264

 Gustavo Saad Diniz (2014, p. 115) afirma que a supressão de alternativas equivalentes no mercado se 

relaciona com a quantificação da participação de uma parte no faturamento da outra, servindo de indicativo para 

a identificação da dependência econômica de uma em relação à outra. 
265

 Paulo Doron Rehder de Araujo (2011, p. 233) vai além e defende que a noção de dependência econômica 

deriva dos conceitos de poder econômico e posição dominante. 
266

 Sérgio Varella Bruna (2001, p. 104) cita, por exemplo, o poder econômico do Estado ao recorrer ao mercado 

para satisfazer suas necessidades, no qual certamente pode agir de forma independente, sem que o seu poder 

econômico seja derivado da posse dos bens de produção. 
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condições aos concorrentes e aos parceiros contratuais, tendo influência sobre todo o mercado 

(FAVA, 2010, p. 55). 

A dependência econômica, assim como a posição dominante, é decorrência do poder 

econômico (GRANZOTI, 2005, p. 71), mas limitada a apenas um agente econômico (ou a 

vários, mas que não sejam suficientes para formarem um mercado), com o qual mantém 

relação contratual. Para a existência dessa dependência, não é necessário que o agente tenha 

posição de supremacia perante todo o mercado, mas apenas em relação ao outro agente com o 

qual mantém relações. 

A dependência econômica
267

, em uma determinada relação negocial, tem como fontes 

situações diversas, tais como a dependência de marca famosa, o poder de compra, o período 

de crise e o poder relacional
268

. Da análise dessas fontes, será verificado que somente na 

última a dependência econômica decorre do contrato já celebrado (ARAUJO, 2011, p. 235). 

A dependência econômica por conta de dependência de marca famosa, chamada de 

“dependência de sortimento” por Calixto Salomão Filho (2003, p. 213-214), ocorre quando os 

produtos assinalados com uma determinada marca atingem tamanha notoriedade e penetração 

perante o público consumidor, seja por conta de sua qualidade ou por qualquer outro motivo, 

que não podem ser substituídos por outros semelhantes. 

Nesse sentido, há uma clara dependência do distribuidor ou do varejista – que 

necessita ter em seu mix de produtos ofertados aquele assinalado pela marca notória – em 

relação à parte detentora da marca, que se coloca em posição de predominância na referida 

relação contratual de fornecimento ou distribuição (SALOMÃO FILHO, 2003, p. 214). 

A segunda causa da dependência econômica é decorrente de poder de compra. Nesta 

situação, ao contrário da dependência econômica na qual a parte detentora dos produtos 

(produtora ou fornecedora) possui preponderância na relação contratual, podendo impor suas 

condições e práticas à outra parte – que é mais comum –, a dependência econômica derivada 

do poder de compra se dá quando o distribuidor lato sensu tem uma alta penetração perante o 

público consumidor, seja pelo volume de suas vendas ou por sua consolidação no mercado, 
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 Calixto Salomão Filho (2003, p. 204), ao tratar das condutas anticoncorrenciais, em específico da negociação 

compulsória, caracteriza a dependência a partir da inexistência de alternativas razoáveis e suficientes ao agente 

econômico em negociação. Nesse sentido, divide a dependência em duas categorias: a dependência absoluta, na 

qual todos os agentes econômicos de um determinado mercado estejam vinculados a outro agente econômico, e a 

dependência relativa, que afirma ser aquela que ocorre quando um agente ou grupo de agentes se encontram 

vinculados a outro por específicas relações negociais. Esta última se identifica com a dependência econômica 

tratada neste trabalho, reconhecendo o autor que esta tem sua fonte em três das situações enumeradas. 
268

 Nomenclatura utilizada por Paula A. Forgioni (2014, p. 227-231). 
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podendo exercer uma influência decisiva sobre os seus fornecedores de menor porte 

(FORGIONI, 2014, p. 229)
269

. 

Já a terceira fonte identificada é a dependência econômica em virtude de período de 

crise, denominada por Calixto Salomão Filho (2003, p. 216) como dependência conjuntural, 

que se dá em momentos de crise, em que há escassez de um produto ou falta de opções para o 

escoamento da produção, levando uma parte à situação de dependência em relação à outra que 

lhe fornece a única (ou uma das poucas) alternativa viável de satisfação de sua necessidade. 

Por fim, a quarta e última causa da qual deriva a dependência econômica é a existência 

de poder relacional
270

. Esta também é a mais relevante para este trabalho, pois é a única que 

advém de um contrato já celebrado, nascendo dentro de uma relação contratual. 

O poder relacional está presente nas relações contratuais de longa duração, que criam 

vínculos econômicos duradouros entre as partes (SALOMÃO FILHO, 2003, p. 215). Essas 

relações contratuais, que são reunidas sob o nome de contratos relacionais, têm como 

característica um vínculo de longo prazo que não envolve apenas as trocas comerciais, mas 

também a criação de um relacionamento entre as partes. 

Nesse horizonte, os contratos relacionais se opõem aos contratos descontínuos
271

. Em 

que pese ambos terem como objeto a regulação de acontecimentos futuros, a diferença entre 

eles está no planejamento das trocas. Nos contratos descontínuos, a efetiva transação ganha 

caráter principal, enquanto nos contratos relacionais ela é subsidiária (MACEDO JUNIOR, 

2007, p. 133). 

Isso significa dizer que, nos contratos relacionais, busca-se disciplinar questões 

futuras, regulamentando preponderantemente o relacionamento que irá existir ao longo da 

vida do contrato, em detrimento do estabelecimento de regras apenas em relação às trocas em 
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 A identificação do poder de compra como uma das fontes da dependência econômica tem importantes 

reflexos para a compreensão do contrato de agência. Antes tomado como um contrato em que existia apenas a 

preponderância do proponente sobre o agente, esta compreensão não mais reflete a realidade. Em que pese não 

se negar que esta é a situação na ampla maioria dos casos, diversas são as relações contratuais nas quais o 

agente, por deter grande conhecimento do mercado, ampla rede de contatos, clientela consolidada ou, até 

mesmo, acesso a clientes somente atingíveis por seu intermédio – constituindo a única porta de entrada para 

determinado mercado –, faz com que o proponente se torne a parte dependente economicamente da relação 

negocial. Não é a situação a que se está a tratar neste trabalho, que tem como foco as relações em que o 

proponente tem a supremacia no contrato, podendo exercer a sua influência para impor abusivamente condições 

ao agente, o qual não possui alternativa viável.  
270

 Calixto Salomão Filho (2003, p. 215) denomina esta fonte como dependência empresarial e afirma que é a 

forma mais comum de dependência econômica (para o autor, dependência relativa). 
271

 Os contratos relacionais podem ser incluídos na categoria dos contratos híbridos, assim nomeados por Paula 

A. Forgioni (2016, p. 50), já que se situam em uma categoria inserida entre os contratos de intercâmbio e os 

contratos de sociedade. Quanto maior for a proximidade para os contratos de sociedade, maior será o grau de 

estabilidade do vínculo e de colaboração entre as partes. Aproximando-se dos contratos de intercâmbio, menor 

será a dependência.  



148 

 

si (FORGIONI, 2014, p. 47). É o que Oliver E. Williamsom (1979, p. 238) descreve como 

uma “mini-sociedade” com uma variedade de normas em torno do negócio em si. 

Para isso, os contratantes não reduzem a termo, porque não podem
272

 ou não querem, 

todos os pontos das obrigações assumidas (TUCCI, 2015, p. 88), ou se utilizam de termos 

amplos, sem significado claramente definido no momento da contratação (FORGIONI, 2014, 

p. 48). 

Essa incompletude do contrato é realizada de forma intencional pelas partes, lançando 

as bases para um comportamento colaborativo no futuro. Mais do que estabelecer regras para 

o cumprimento do contrato, os contratos relacionais visam a definir o processo para a 

definição futura do cumprimento das obrigações de cada parte (MACEDO JUNIOR, 2007, p. 

163-166), tudo com vistas à alocação eficiente dos recursos. 

A alocação eficiente dos recursos, nos contratos relacionais, está diretamente ligada à 

possibilidade de alteração nas condições contratuais em face de alterações nas circunstâncias 

fáticas (TUCCI, 2015, p. 91). 

Como esta espécie de contrato é desenhada para durar no tempo, a relação contratual 

entre as partes não pode ser refratária às alterações nas condições do mercado, cujas 

mudanças são inerentes ao longo do tempo. Assim, para atender as necessidades decorrentes 

da alocação eficiente dos recursos – também objetivada pelas partes – é preferível a mudança 

na relação contratual para permitir a sua continuidade ao invés de determinar a sua extinção, 

já que os custos de transação são mais facilmente amortizados na manutenção da relação 

negocial (TUCCI, 2015, p. 91). 

Nesse sentido, da longa duração dos contratos e da intensa proximidade entre as partes 

durante a relação contratual, características dos contratos relacionais, nasce uma situação de 

dependência econômica em desfavor da parte mais frágil, que cada vez mais passa a depender 

da relação contratual existente para obter seu lucro e, em última instância, subsistir. A 

doutrina
273

 é uníssona na identificação da relação entre a existência de um contrato relacional 

(poder relacional) e a dependência econômica de uma parte em relação à outra
274

. 
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 Isso porque, conforme ensinam Uinie Caminha e Juliana Cardoso Lima (2014, p. 179) e Alexandre Bueno 

Cateb e José Alberto Albeny Gallo (2007, p. 3) os contratos de longo prazo são inerentemente incompletos. 
273

 Dentre eles, Paula A. Forgioni (2014, p. 48), Paulo Doron Rehder de Araujo (2011, p. 236), Gustavo Saad 

Diniz (2014, p. 98), Fernando de Miranda Granzoti (2005, p. 66-67) e Humberto Theodoro Júnior e Adriana 

Mandim Theodoro de Mello (2004, p. 47). 
274

 Esta posição de dependência econômica pode ser reforçada por meio de certas cláusulas contratuais, tais 

como a cláusula de exclusividade, a cláusula de não concorrência e a cláusula de divisão de mercado (FAVA, 

2010, p. 69; GRANZOTI, 2005, p. 67). 
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3.1.1 Contrato de agência como um contrato relacional: dependência econômica intrínseca 

 

Cumpre realizar um parêntese, neste momento, para que se possa tratar da qualificação 

do contrato de agência como sendo um contrato relacional, possuindo, em seu âmago, 

portanto, a possibilidade de ocorrência da dependência econômica entre o agente e o 

proponente. Com efeito, como já tratado no tópico 1.4.1.4, um dos elementos essenciais do 

contrato de agência é a não eventualidade do exercício da atividade pelo agente. 

Esta característica do contrato de agência faz com que ele seja classificado como um 

contrato de trato sucessivo, com prestações sucessivas e perenes de ambas as partes, que se 

renovam a cada adimplemento, não se extinguindo o contrato pelo simples cumprimento da 

prestação pela qual se obrigou
275

.  

Logo, é da natureza do contrato de agência que ele tenha longa duração, uma das 

características dos contratos relacionais, já que a sua finalidade econômica é a prestação de 

um serviço perene, pelo agente, de angariação de clientela e promoção de negócios para o 

proponente, necessitando, para o alcance da citada finalidade, da criação de um vínculo 

econômico duradouro. 

Além de ser um contrato que, a rigor, tem o intuito de viger por longo período, a 

relação contratual entre o agente e o proponente pressupõe uma intensa colaboração entre as 

partes que, em até certo ponto, têm interesses orientados no mesmo sentido (THEODORO 

JÚNIOR; MELLO, 2004, p. 48; PARENTE, 2013, p. 14).  

Assim, a relação de agência contém em seu bojo a existência de um relacionamento 

muito próximo entre agente e proponente, que, conforme já afirmado, tem o condão de gerar 

dependência econômica entre as partes do contrato. 

No caso específico do contrato de agência, bem como em outros contratos de 

distribuição lato sensu, essa dependência econômica costuma ser do agente em relação ao 

proponente
276

 e tem como fonte o poder do proponente (fornecedor, em outros contratos) de 

dirigir, até certo ponto, as atividades do agente. 

Não se trata de subordinação jurídica, tal qual existente no contrato de trabalho 

subordinado, mas de uma capacidade lícita conferida ao proponente de organizar da melhor 
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 Como também já tratado no tópico 1.4.1.4. 
276

 Retomando o quanto já afirmado na nota de rodapé nº 269, no contrato de agência pode existir uma situação 

de dependência econômica do proponente em relação ao agente, quando este detiver competências ou poder no 

mercado que façam com que possa impor determinadas condições àquele, que não terá alternativa viável. 

Entretanto, na grande maioria das relações de agência, a dependência econômica se dá do agente em relação ao 

proponente, sendo este a parte detentora de supremacia no contrato. 
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forma a rede de distribuição de seus produtos ou serviços, que é justificada pela necessidade 

de padronização em face dos demais agentes, do mercado e da eficiência da própria rede 

(THEODORO JÚNIOR; MELLO, 2004, p. 47). 

Esse poder do proponente está previsto nos artigos 712 do Código Civil
277

 e 29 da Lei 

nº 4.886/1965
278

, pelos quais o proponente tem o direito de dar instruções ao agente, que 

deverá segui-las, agenciando as propostas que estejam de acordo com os interesses expostos 

pelo proponente. 

Gera-se, portanto, uma intensa vinculação entre as partes, integrando-as e aumentando 

o grau de previsibilidade das operações (FORGIONI, 2016, p. 49), que são desenhadas para 

perdurarem por longos anos, podendo o contrato de agência, em face destas características, 

ser classificado como um contrato relacional. 

Como consequência decorrente diretamente dessas constatações, tem-se que também é 

inerente ao contrato de agência a existência de dependência econômica (FAVA, 2010, p. 64), 

sendo aceita pelo direito enquanto destinada a uma finalidade útil e socialmente desejada 

(THEODORO JÚNIOR; MELLO, 2004, p. 47), sem que seja objeto de abuso, como será 

demonstrado. 

 

3.1.2 Investimentos específicos como fator de intensificação da dependência econômica 

 

A dependência econômica tem como fator agravante a realização, pela parte em 

posição de sujeição, de investimentos especificamente voltados para uma determinada relação 

contratual que espera ser de longo prazo. 

Inicialmente, é importante consignar que o conceito de investimento é diverso do 

conceito de custo
279

. Em que pese o fato de que tanto o investimento quanto o custo se 

consubstanciem, em análise superficial, como um dispêndio para a parte, o investimento tem 

como característica a esperança da parte, ao realizá-lo, de receber o respectivo retorno em 

forma de lucro. Por outro lado, o custo – que pode também ser chamado de despesa, como faz 

o artigo 713 do Código Civil
280

 – relaciona-se mais com gastos ordinários normais do 
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 Art. 712. O agente, no desempenho que lhe foi cometido, deve agir com toda diligência, atendo-se às 

instruções recebidas do proponente. 
278

 Art. 29. Salvo autorização expressa, não poderá o representante conceder abatimentos, descontos ou dilações, 

nem agir em desacôrdo com as instruções do representado. 
279

 Conceitos estes que são tratados como sinônimos por Fernando de Miranda Granzoti (2005, p. 70) e, em 

menor medida, por Paula A. Forgioni (2014, p. 233). 
280

 Art. 713. Salvo estipulação diversa, todas as despesas com a agência ou distribuição correm a cargo do agente 

ou distribuidor. 
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negócio, os quais são gastos para manter o normal funcionamento do empreendimento 

(ARAUJO, 2011, p. 388). 

Este trabalho terá como foco os investimentos realizados especialmente pelo agente, 

uma vez que os custos são gastos normais para o desempenho da atividade contratada, sendo, 

na ausência de disposição contratual em contrário, arcados pelo agente, nos termos do já 

citado artigo 713 do Código Civil. 

Importante para a análise da relação dos investimentos com a dependência econômica 

no contrato que estes sejam divididos de acordo com a sua vinculação a um negócio 

específico. Nesse sentido, existem os investimentos realizados especificamente para uma 

determinada relação contratual, que são chamados de idiossincráticos, e os investimentos 

gerais, materializados em bens que não têm utilidade exclusiva para determinada relação 

contratual, mas que servem para várias situações e podem ser facilmente alocados para outros 

usos e relações. São os investimentos não específicos (FORGIONI, 2014, p. 232). 

Os investimentos idiossincráticos são executados em virtude da identidade específica 

da parte, cujo relacionamento demanda investimentos exclusivamente destinados para a 

transação. Quando os investimentos específicos são realizados por ambas as partes, Paula A. 

Forgioni (2014, p. 232) verifica que se forma a existência de um monopólio bilateral, atendo 

ambas as partes à sua parceira contratual. 

Contudo, a relevância dos investimentos específicos se dá na existência de 

investimentos assimétricos entre as partes, situação na qual uma das partes realiza 

investimentos significativamente maiores do que a outra, gerando uma relação de 

dependência econômica desta parte em relação ao contrato (FORGIONI, 2016, p. 168) e, 

consequentemente, à contraparte. 

Os investimentos específicos podem ser feitos em recursos materiais, como, por 

exemplo, aquisição de imóveis e veículos ou adaptações de estrutura física, ou em recursos 

humanos, tais como treinamento especializado, experiência adquirida no desempenho do 

contrato e contratação de colaboradores qualificados (WILLIAMSOM, 1979, p. 240). 

Oliver E. Williamsom (1979, p. 239-240) também identifica que a principal distinção 

dos investimentos é quanto ao seu grau de especificidade. Dessa forma, investimentos não 

específicos ou especializados de determinada transação fornecem pequenos riscos à parte 

investidora, já que podem ser utilizados pelo empresário em uma eventual alteração da 

atividade ou do parceiro comercial. No entanto, quando se trata da realização de 

investimentos em ativos específicos para uma determinada relação negocial com uma parte 
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identificada, a situação gera importantes consequências, em razão da parte investidora não 

poder reorientar suas atividades para alternativas que lhe sejam favoráveis, sob pena de 

grandes prejuízos. 

Outra divisão importante a ser levada em conta na apreciação da dependência 

econômica decorrente dos investimentos é em relação à sua recuperação ao fim do contrato. 

Tem-se nos investimentos recuperáveis aqueles que, ao fim da relação contratual, podem ser 

recuperados, ainda que parcialmente, pela parte que os realizou mediante a sua venda ou o 

redirecionamento para outras atividades (ARAUJO, 2011, p. 388). 

Por outro lado, os investimentos irrecuperáveis (sunk costs) são os que não podem ser 

recuperados após o fim da relação contratual, ou seja, a extinção do contrato acarretará a sua 

perda, seja porque sua alienação não é possível – dada a especificidade do ativo, dentre os 

quais se pode nomear os custos com treinamentos de pessoal, promoção e divulgação dos 

produtos da outra parte ou bens que não podem ser utilizados fora da relação contratual 

(ARAUJO, 2011, p. 388) – ou porque a sua adaptação para outra atividade se mostra 

extremamente custosa, inviabilizando a sua realização. 

A natureza específica dos ativos e a impossibilidade de recuperação dos investimentos 

fazem com que a parte que realizou os investimentos fique em uma situação descrita por 

Oliver E. Williamsom (1979, p. 240) como de “lock in” (também identificada como “hold up” 

(ARAÚJO, 2007, p. 642)), que significa que esta fica presa ao contrato, impossibilitada de 

sair sem que isso lhe cause grande prejuízo. Ademais, quanto maior o valor dos investimentos 

específicos e irrecuperáveis, maiores as perdas decorrentes do fim do contrato (FORGIONI, 

2014, p. 233). 

Essa situação leva à intensificação da dependência econômica entre as partes, 

impactando na dinâmica do relacionamento entre elas, conferindo à parte em supremacia – 

sabedora de que a expectativa do fim do contrato, antes de amortizados os investimentos, 

representa, para a outra, uma grande ameaça de enormes prejuízos ou de inviabilização da 

continuidade da empresa – um poder de impor condições contratuais, utilizando-se da 

incompletude inerente ao contrato de longa duração, às quais a parte em situação de 

dependência não terá alternativa viável
281 e 282

. 
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 É o que se designa como comportamento oportunista (“risco moral” ou “moral hazard”) (FORGIONI, 2016, 

p. 166). 
282

 A mesma conclusão é retirada por Fernando Araújo (2007, p. 642), para quem, nas hipóteses em que o 

cumprimento das obrigações exigir a realização de investimentos e for necessária a renegociação posterior dos 

termos contratuais, gera-se uma possibilidade de captura de bem-estar à custa daquele que tenha investido. 
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3.2 Abuso da dependência econômica 

 

Diante de todo o exposto anteriormente, pode-se perceber que algumas relações 

negociais carregam em seu âmago uma situação de preponderância de uma parte sobre a 

outra, chamada de dependência econômica, pela qual uma das partes encontra-se em situação 

de sujeição, possibilitando à parte com supremacia a imposição de condições contratuais que 

a outra parte, coercitivamente, deve aceitar para se manter no contrato, o qual se tornou uma 

fonte importante (muitas vezes a única) de seus rendimentos. 

Nessa perspectiva, está claro, e a doutrina
283

 é unânime nesse sentido, que a 

dependência econômica é um fato (FORGIONI, 2014, p. 227), um fenômeno da realidade 

(FERRAZ JUNIOR, 1995, p. 25), uma particularidade estrutural do sistema econômico 

(GRANZOTI, 2005, p. 71), sendo um traço comum de certas relações contratuais 

empresariais (DINIZ, 2014, p. 98), dentre as quais se encontra o contrato de agência. 

Tratando-se de uma constatação da realidade, a dependência econômica é admitida 

pelo direito
284

 (não proibida), já que, por si só, não causa disfunções à relação contratual. 

Assim como a posição dominante, é uma forma de manifestação do poder econômico 

(GRANZOTI, 2005, p. 71). A geração de problemas, no que tange à dependência econômica, 

é o seu abuso, que deve ser coibido pelo ordenamento jurídico.  

É exatamente esta a posição de Tércio Sampaio Ferraz Junior (1995, p. 25), para quem 

o poder econômico
285

, na medida em que é tolerado pelo direito, somente pode sofrer 

restrições a partir do seu uso abusivo. Ou seja, somente quando a norma permissiva (ou não 

proibitiva) for utilizada para fins abusivos é que a conduta se torna ilícita. 

É importante destacar, neste ponto, a necessidade de tutela jurídica da situação de 

abuso de dependência econômica
286

. Isso porque os empresários, em suas relações negociais, 

baseiam-se especialmente na segurança jurídica, na confiança entre as partes e na 

previsibilidade do comportamento dos demais agentes do mercado, elementos essenciais para 
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 Dentre eles, Paula A. Forgioni (2014, p. 227), Gustavo Saad Diniz (2014, p. 98) e Fernando de Miranda 

Granzoti (2005, p. 71). 
284

 Nas palavras de Tércio Sampaio Ferraz Jnior (1995, p. 25), afirmadas quanto ao poder econômico, mas que 

servem bem à situação fática da dependência econômica, esta é permitida negativamente pelo ordenamento 

jurídico, isto é, permitida na medida em que não é proibida, já que inexistem normas expressas de permissão ou 

proibição. 
285

 Como já afirmado na nota de rodapé anterior, apesar de o referido autor tratar especificamente do poder 

econômico e este não se identificar com a situação de dependência econômica, a lição pode ser plenamente 

aplicada. 
286

 Como será retomado, apesar de nosso ordenamento jurídico não ter dispositivos legais expressos contra o 

abuso de dependência econômica contratual, não significa que as situações em que ocorrem esteja à margem de 

qualquer tutela pelo direito. 
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a fluidez das trocas mercantis (FAVA, 2010, p. 100-104). O ordenamento jurídico, desse 

modo, deve procurar afastar as situações imprevisíveis – que não se inserem na álea normal 

do negócio e da atividade empresarial –, dentre as quais se pode citar o abuso da posição de 

dependência econômica. 

A proteção do agente mais frágil dentro de uma determinada relação contratual tem 

como intuito exatamente a proteção de todo o mercado, revelando-se adequada para a 

preservação da segurança jurídica necessária e incentivando, assim, a realização de 

investimentos e o fluxo mercantil (FORGIONI, 2014, p. 234). 

Ao mesmo tempo, a proteção da parte mais fraca deve ser realizada de forma a não 

tornar o sistema de distribuição ineficaz, desestimulando uma forma vantajosa de escoamento 

da produção. Deve o ordenamento jurídico, portanto, buscar um meio-termo que conjugue 

esses dois extremos, já que a dependência econômica, se bem utilizada, pode trazer resultados 

vantajosos para as partes e para a sociedade, o que permite a coordenação e a unidade do 

sistema de distribuição (FORGIONI, 2014, p. 230). Logo, a dependência, em si, não é 

rechaçada pelo ordenamento, mas, sim, o seu abuso. 

O abuso, na lição de Paula A. Forgioni (2014, p. 272), pode ser caracterizado quando o 

sujeito faz uso “anormal”, “reprovável”, “ilegítimo” ou “imoral” de um direito. 

Já o artigo 187 do Código Civil, que disciplina o abuso do direito no ordenamento 

jurídico, dispõe que este é caracterizado quando o direito é exercido excedendo 

manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos 

bons costumes. 

Em que pese a existência de discussão doutrinária acerca da impossibilidade de se 

classificar o abuso de dependência econômica como abuso de direito, pois, argumentam, a 

dependência econômica não se trata de um direito passível de exercício abusivo, mas, sim, de 

uma situação jurídica tolerada, um poder de fato (GRANZOTI, 2005, p. 73; FAVA, 2010, p. 

112), pode-se encontrar, em maior número, aqueles que defendem que os dispositivos legais 

que tratam do abuso de direito, notadamente o artigo 187 do Código Civil, podem ser 

utilizados para tratar das hipóteses de abuso de dependência econômica, já que este constitui a 

exacerbação e utilização abusiva dos direitos subjetivos da liberdade econômica, contratual e 

de iniciativa, constitucionalmente previstos (TOMASETTI JR., 1995, p. 100; DRAGO, 2015, 

p. 143; ARAUJO, 2011, p. 223). 

Entretanto, qualquer das posições que se adote, é inegável que a disciplina do abuso do 

direito constitui, em nosso ordenamento, um valioso instrumento de interpretação das 

situações de abuso de dependência econômica, que pode ser qualificado também como abuso 



155 

 

 
 

no exercício de posição jurídica (ARAUJO, 2011, p. 223), contribuindo sobremaneira para 

que esta seja identificada e, posteriormente, coibida. 

Até mesmo aqueles que entendem que não se pode tratar o abuso de dependência 

econômica a partir das regras as quais identificam e definem o abuso do direito afirmam que o 

abuso não se encontra no exercício do poder em si, nem no eventual dano causado, mas, sim, 

no afastamento de seus fins sociais ou econômicos (GRANZOTI, 2005, p. 74) ou dos deveres 

impostos pela boa-fé e pelos bons costumes. Percebe-se, assim, que ambas as posições 

chegam ao mesmo ponto. Ou seja, o abuso de dependência econômica pode ser identificado a 

partir de comportamentos que são definidos como abuso do direito por nosso ordenamento.  

A abusividade se dá, assim como no abuso do direito clássico, tratado no tópico 3.1, 

sem a necessidade de obtenção da vontade do agente, significando que o comportamento será 

analisado de forma objetiva, independentemente da comprovação de culpa. Não é a malícia do 

agente que será analisada para a determinação do abuso, mas, sim, os resultados de sua ação 

(FERRAZ JUNIOR, 1995, p. 26). 

Ademais, os resultados da ação do agente, inserido em uma situação de dependência 

econômica na qual é a parte predominante, devem ser julgados de acordo com a finalidade 

presumida de referido ato e com a boa-fé. 

Isso posto, o que se denota das afirmações realizadas acima é que o abuso de 

dependência econômica, assim como o abuso de direito, deve levar em consideração os 

limites impostos pela finalidade de cada contrato. 

No mesmo sentido, para Paulo Doron Rehder de Araujo (2011, p. 221), o sistema 

jurídico impõe uma margem de tolerância para a imposição de condições à outra parte. Esta 

margem distingue o exercício lícito e ilícito de certa prerrogativa. Isso porque o poder 

contratual não é ilimitado, mas encontra barreira nos seus fins. Ultrapassados estes, o poder se 

deslegitima (PENTEADO, 2002, p. 142). 

Também deve o ato ser analisado a partir da boa-fé. Paula A. Forgioni (2016, p. 121) 

define a boa-fé, para o direito comercial, como o agir de acordo com o comportamento 

jurídica e normalmente esperado dos agentes econômicos ativos e probos, dentro dos limites 

do interesse econômico e das expectativas fundadas na confiança (DINIZ, 2014, p. 106; 

LOPEZ, 2009, p. 65). É o agir de acordo com a lealdade, de modo a não só deixar de 

prejudicar, mas também salvaguardar o razoável interesse da contraparte quando isto não 
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importe em nenhum sacrifício considerável e injusto do seu próprio interesse (FORGIONI, 

2016, p. 122)
287

. 

A boa-fé é, dentro de suas outras funções, norma de interpretação do contrato 

comercial, entendendo-se que o conteúdo deste deve estar dentro dos parâmetros traçados 

pelo standard de conduta exigido por ela (PENTEADO, 2002, p. 150). 

Dessa forma, o abuso de dependência econômica contratual será caracterizado quando 

a parte em situação de preponderância exercer a sua posição jurídica contratual – o seu poder 

de impor condições à outra parte – excedendo manifestamente a finalidade econômica e social 

e os standards de conduta impostos pela boa-fé e pelos bons costumes. 

Inegavelmente, a caracterização do abuso de dependência econômica se dará apenas 

no caso a caso, em função da situação fática apresentada concretamente. Contudo, é 

necessário, para a segurança e previsibilidade do sistema, que se definam alguns parâmetros 

objetivos para a determinação do abuso (FORGIONI, 2014, p. 274), utilizando os 

pressupostos acima. É o mesmo que dizer que o ato realizado em um regime de dependência 

econômica deve ser verificado a partir de certas balizas, não se podendo deixar ao livre 

arbítrio do julgador, sob pena de se causarem efeitos contrários, desestimulando a contratação 

de certos contratos de distribuição ou permitindo a exploração da parte em situação de 

fragilidade na relação. 

Paula A. Forgioni (2014, p. 274-278) propõe dois parâmetros que devem servir como 

referências na caracterização da abusividade do comportamento de uma das partes: a 

eficiência do sistema de distribuição e a função econômica típica dos dispositivos contratuais. 

O primeiro parâmetro refere-se à eficiência do sistema de distribuição 

instrumentalizado pelo contrato. A verificação da eficiência não pode, no entanto, basear-se 

exclusivamente na racionalidade econômica da operação. Por causa desta, qualquer atitude da 

parte que gere um aumento no escoamento da produção ou das vendas sem causar prejuízo ao 

mercado deveria ser entendida como lícita, ainda que impactasse negativamente para a outra 

parte (FORGIONI, 2014, p. 274). 

A eficiência procurada deve ser a eficiência jurídica, tutelando o interesse comum na 

atividade de escoamento da produção ao levar em conta as legítimas expectativas de ambas as 
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 A boa-fé, no sistema de direito comercial, permite e estimula a eficiência do mercado, pois impõe a todos os 

agentes participantes a obrigação de comportar-se de forma honesta, cumprindo as avenças da melhor forma 

possível. Trata-se de uma garantia geral dos contratos. Nos ambientes negociais em que a boa-fé é respeitada 

pelos agentes econômicos, estes podem dispensar menor tempo na obtenção de informações sobre as 

características subjetivas do parceiro contratual, concentrando-se na operação econômica e diminuindo os custos 

de transação. Esta cláusula geral da boa-fé não pode, no entanto, servir de desmedida proteção a uma das partes, 

sob pena de inverter-se o círculo virtuoso provocado por sua correta aplicação (FORGIONI, 2016, p. 124-126). 
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contratantes (FORGIONI, 2014, p. 275). Ou seja, não se pode, a pretexto de aumentar o nível 

dos negócios realizados pela cadeia de distribuição, impor perdas à parte mais frágil, 

revertendo em benefício egoístico à parte mais forte. Ao contrário, o aumento de eficiência 

global do sistema deve compensar eventuais prejuízos daquela parte em situação de 

dependência. 

Nesse sentido, torna-se abusivo o comportamento da parte, em uma relação na qual 

exista dependência econômica, que, oportunisticamente, utiliza de sua posição de 

superioridade para impor à contraparte condições que, a despeito de levar a um aumento no 

nível de escoamento da produção e da rentabilidade da cadeia, causem prejuízos ou sacrifícios 

a serem suportados pela parte mais frágil, sem que estes sejam compensados pelo aumento 

global da eficiência econômica (FORGIONI, 2014, p. 275). 

O segundo parâmetro traçado pela citada autora é o do respeito à função típica dos 

dispositivos contratuais. De acordo com seus ensinamentos, existem, na dinâmica dos agentes 

econômicos, cláusulas contratuais que são apostas repetidamente nos mais diversos negócios 

jurídicos empresariais, de modo que passam a ser socialmente típicas. Estas têm a sua função 

econômica bem definida pela prática comercial, cujo conteúdo e aplicação também são 

conhecidos e aplicados pelas partes. Se o exercício dos poderes contratuais, baseados nestas 

cláusulas, se afastar da sua função econômica típica, estará evidenciado o abuso da 

prerrogativa contratual. 

Paulo Doron Rehder de Araujo (2011, p. 229) também entende que uma das formas de 

se verificar o abuso de poder contratual é justamente a verificação da finalidade de 

determinada cláusula contratual. Todavia, ao contrário de Paula A. Forgioni (2014, p. 277), 

que limita o estudo às clausulas socialmente típicas, o citado autor adota entendimento mais 

amplo, com o qual se concorda, de que todas as cláusulas contratuais têm uma finalidade 

concreta, cuja interpretação teleológica deve passar necessariamente pela ratio do contrato e 

pela ratio da cláusula em análise. 

Dessa forma, pode-se dizer que a verificação da abusividade do exercício do poder 

contratual não se limita apenas pela função econômica e social das cláusulas socialmente 

típicas, mas que é necessária uma interpretação teleológica também das cláusulas que não são 

socialmente típicas, de modo a realizar um juízo de adequação entre a forma de exercício do 

direito contratual e a finalidade do dispositivo no qual é baseado. 

Por fim, pode-se verificar que a própria dependência econômica é um dos critérios 

reveladores da abusividade de determinado ato da parte mais forte. Isso porque a margem de 
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liberdade de exercício de posição jurídico contratual será limitada na medida da dependência 

(ARAUJO, 2011, p. 240). Significa dizer que, identificando-se uma situação de dependência 

econômica na relação entre duas partes, aquela que tiver maior poder na relação terá uma 

maior limitação para o exercício deste
288

. 

O abuso de dependência econômica pode ser verificado em diversos momentos. Pode 

ocorrer na formação contratual, tanto por meio da imposição de condições e cláusulas 

contratuais a partir da força econômica de uma parte (FORGIONI, 2014, p. 267) quanto pela 

sonegação ou falseamento de informações essenciais, o que leva a parte a contratar baseada 

em premissas equivocadas (GRANZOTI, 2005, p. 88). 

Também pode ocorrer durante o cumprimento do contrato ou no momento da 

renovação, quando a posição econômica permite à parte exercer abusivamente as 

prerrogativas contratuais, impor alterações nas condições do negócio
289

 ou forçar renovação 

do contrato com mudanças em seu equilíbrio econômico (FORGIONI, 2014, p. 267). 

Por derradeiro, a abusividade da situação de dependência econômica pode ocorrer 

também na resilição unilateral do vínculo contratual, pelo qual se aproveita de um direito 

previsto no ordenamento jurídico (o de colocar fim unilateralmente ao contrato, quando 

permitido) para enriquecer-se ilicitamente, apropriar-se de investimentos não compensados 

pela outra parte ou para causar prejuízos à parceira. A abusividade, neste momento, também 

pode ser verificada em situações de ameaça de rompimento unilateral do contrato, no caso da 

parte mais frágil não anuir às modificações impostas na relação negocial (GRANZOTI, 2005, 

p. 89 e 93). 

Não obstante serem igualmente importantes as situações de abuso de dependência 

econômica ocorridas durante a formação e o cumprimento do contrato, o presente estudo tem 

como cerne discutir a tutela do abuso no momento de denúncia do contrato, especificamente 

do contrato de agência. 

O direito brasileiro não consagrou figura específica para tratar do abuso de 

dependência econômica contratual, mas isso não significa que esta situação não é condenada 

                                                           
288

 Marina Dubois Fava (2010, p. 63), no mesmo sentido, defende que, nas relações em que existe dependência 

econômica, as partes são submetidas mais rigorosamente às exigências da boa-fé e da lealdade contratual. 
289

 Apesar de não ser o objeto deste trabalho, é importante ressaltar que o contrato de agência conta com 

importante dispositivo legal para evitar a imposição de alterações contratuais que resultem em prejuízo ao agente 

(normalmente a parte em situação de dependência econômica). O parágrafo sétimo do artigo 32 da Lei nº 

4.886/1965 veda expressamente as alterações no contrato que impliquem, direta ou indiretamente, a diminuição 

na média dos resultados auferidos pelo agente nos últimos seis meses de vigência do contrato. Trata-se de 

dispositivo que têm a intenção de neutralizar a dependência econômica do agente perante o proponente (SADDI, 

2003, p. 63). 
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pelo ordenamento jurídico, podendo-se retirar a sua disciplina da análise conjunta de 

dispositivos esparsos (PENTEADO, 2002, p. 147; FAVA, 2010, p. 54). 

O exercício irregular da posição jurídico-contratual, em nosso ordenamento jurídico, 

encontra barreira nas normas de defesa da concorrência, delineando atos que possam implicar 

em infração à ordem econômica (PENTEADO, 2002, p. 147). Neste caso, em específico, 

Paula A. Forgioni (2014, p. 226) ensina que a legislação concorrencial somente poderá ser 

aplicada se, do ato do agente econômico, resultar prejuízo para a concorrência. Isso porque 

estas normas têm natureza de direito público e são direcionadas para a proteção da ordem 

econômica como um todo
290

, não tendo por objetivo reequilibrar a situação contratual adversa 

a uma das partes
291

. 

Assim, a proteção específica conferida pelo ordenamento jurídico contra o abuso de 

dependência econômica pode ser encontrada nos princípios e cláusulas gerais consagrados 

pelo próprio ordenamento. Gustavo Saad Diniz (2014, p. 98) enumera aqueles que entende 

serem aplicáveis
292

: a vedação de lucros arbitrários
293

, vedação a cláusulas potestativas
294

, 

enriquecimento sem causa
295

, lesão
296

, abuso do direito
297

, cláusula geral da boa-fé
298

 e a 

proteção na resilição unilateral
299

, que é especialmente importante a este trabalho. 

 

 

3.3 Denúncia abusiva do contrato e os investimentos específicos 
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 A referida autora utiliza, para confirmar a sua posição, a máxima que diz que “a proteção da concorrência não 

se identifica com a proteção dos concorrentes” (FORGIONI, 2014, p. 226). 
291

 Apesar de defender a impossibilidade de aplicação das normas de direito concorrencial para a tutela das 

situações de dependência econômica contratual, a citada autora estabelece que as cláusulas contratuais que 

violem dispositivos da lei antitruste (Lei nº 12.529/2011), consubstanciando em infração da ordem econômica, 

são nulas de plenos direito em virtude de seu objeto ser ilícito, como sanciona o artigo 166, II, do Código Civil 

(FORGIONI, 2014, p. 242-243). 
292

 Além das cláusulas gerais a seguir citadas, Luciano Camargo Penteado (2002, p. 147) e Marina Dubois Fava 

(2010, p. 133) defendem a aplicação do artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), 

dispositivo este que, na visão dos autores, visa a equilibrar a desigualdade das cláusulas contratuais gerada a 

partir da desigualdade subjetiva das partes. 
293

 Prevista no parágrafo quarto do artigo 173 da Constituição Federal. 
294

 Artigo 122 do Código Civil. 
295

 Artigo 824 do Código Civil. 
296

 Artigo 157 do Código Civil. No que tange à aplicação do instituto da lesão aos contratos empresariais, como 

já referenciado, conferir Paula A. Forgioni (2016, p. 260-263). 
297

 Artigo 187 do Código Civil. 
298

 Como também defende Luciano de Camargo Penteado (2002, p. 147). 
299

 Artigo 473, parágrafo único, do Código Civil. 
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Retomando aquilo que já foi tratado nos tópicos 1.5.2 e 2.1.2, a resilição unilateral dos 

contratos é disciplinada pelo artigo 473 do Código Civil
300

, que dispõe que esta pode ser 

realizada nos casos em que a lei expressa ou implicitamente permita, mediante denúncia 

notificada à outra parte. 

O Código Civil, neste ponto, entendendo ser a resilição unilateral a exceção à regra da 

força vinculativa do contrato, inverteu a lógica do direito privado, pela qual “tudo que não é 

proibido é permitido”, determinando que a denúncia só poderá ser realizada quando a lei 

implícita ou expressamente permitir (ARAUJO, 2011, p. 380). 

Nos contratos celebrados por prazo indeterminado, a resilição unilateral é 

implicitamente permitida sob o fundamento de que ninguém pode ser compelido a 

permanecer obrigado perpetuamente. É, para este grupo de contratos, a forma normal de sua 

extinção, junto com a resilição unilateral. 

Trata-se de um direito da parte do contrato que foi celebrado sem prazo certo – direito 

este potestativo, que não admite contestação pela contraparte – realizar a denúncia e decretar a 

extinção do contrato, com efeitos ex nunc. Em condições normais, portanto, não haverá 

qualquer direito a ser reclamado pela parte denunciada, notadamente a indenização, já que o 

denunciante estaria apenas exercendo de forma regular um direito conferido pelo 

ordenamento jurídico, não constituindo este, em tese, um ato ilícito
301

 (FORGIONI, 2014, p. 

298). 

Existem situações, entretanto, em que a denúncia pode ser considerada abusiva, isto é, 

quando a parte excede os limites impostos ao exercício do direito. Para que o abuso do direito 

de denúncia seja caracterizado, esta deverá ser comprovadamente exercida de forma contrária 

à boa-fé ou aos seus fins econômicos e sociais. É a aplicação do artigo 187 do Código Civil. 

A doutrina cita diversas situações em que a abusividade da resilição unilateral é 

manifestada
302

. Assim, será abusiva a denúncia realizada como um “capricho” da parte, ou de 

forma antiética, quando houver manifesta desproporção entre a vantagem auferida pelo 

denunciante e o prejuízo sofrido pelo denunciado ou, ainda, quando não respeitar as legítimas 

expectativas da contraparte (THEODORO JÚNIOR; MELLO, 2004, p. 56; ARAUJO, 2011, 

p. 240; TUCCI, 2015, p. 98). 
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 Art. 473. A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante 

denúncia notificada à outra parte. 
301

 Conforme determina o artigo 188, I, do Código Civil, que expressamente prevê que os atos praticados no 

exercício regular de um direito não constitui ato ilícito. 
302

 E que foram tratados com mais profundidade no tópico 2.1.2. 
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Também é abusiva a denúncia quando desviada de seus fins econômicos e sociais, 

sendo utilizada para propósitos diversos da simples extinção da relação contratual, como 

apropriar-se ilicitamente da clientela ou de investimentos feitos pela outra parte, transferir 

riscos ou com intuito de causar danos à contraparte (LORENZETTI, 1999, p. 580; 

THEODORO JÚNIOR; MELLO, 2004, p. 56). 

A abusividade do direito de denúncia é combatida, em nosso ordenamento jurídico, da 

mesma forma como se combate o abuso do direito, ou seja, por meio do instituto da 

responsabilidade civil. Nos termos do artigo 927 do Código Civil
303

, aquele que, por ato 

ilícito – ao qual o abuso de direito é equiparado pelo artigo 187 do Código Civil –, causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Da interpretação deste dispositivo, pode-se retirar que a parte que abusar do direito de 

denunciar o contrato, causando danos à contraparte, ficará obrigada a indenizar todos os 

prejuízos impostos à vítima em virtude do exercício irregular do direito (THEODORO 

JÚNIOR; MELLO, 2004, p. 56). 

A aferição da abusividade da denúncia ganha contornos específicos quando se está 

diante de uma situação de dependência econômica. Nesta, o exercício do direito de denúncia 

pela parte em situação de vantagem será limitado na proporção desta dependência. Ou seja, a 

denúncia deverá respeitar, para que não seja considerada abusiva, critérios mais estritos no 

que tange à boa-fé, às legitimas expectativas da contraparte e à sua finalidade econômica, 

existindo uma menor margem de liberdade para a parte exercer o direito de denúncia 

(ARAUJO, 2011, p. 240; FAVA, 2010, p. 63). 

Como já tratado, a situação de dependência econômica se exacerba quando há a 

realização de investimentos específicos por uma das partes, que passa a depender da 

continuação do contrato, ao menos pelo prazo esperado, para que tais investimentos tenham o 

resultado esperado. Nesse sentido, esta parte tem a legítima expectativa de que o contrato 

celebrado irá perdurar pelo tempo necessário para a amortização e recuperação destes 

investimentos, com a percepção de certo lucro, que é esperado da atividade, não se afigurando 

razoável que a contraparte, em situação de supremacia, possa encerrar unilateralmente a 

relação contratual quando bem lhe entender. 

De maneira geral, a abusividade da denúncia nos contratos de longa duração em que 

há dependência econômica é verificada a partir do aspecto temporal, ou seja, da confrontação 

entre o prazo de duração efetiva do contrato e a legítima expectativa da parte em situação de 
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 Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 
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sujeição. O prazo de duração do contrato é elemento integrante do cálculo do custo de 

oportunidade para a parte que realiza investimentos, existindo sempre um razoável tempo no 

qual se espera que o contrato continue em vigor para que estes produzam o resultado esperado 

(THEODORO JÚNIOR; MELLO, 2001, p. 39). 

Destarte, com base no critério temporal, considera-se como abuso de dependência 

econômica a denúncia quando esta é realizada de forma abrupta, não conferindo à contraparte 

aviso prévio ou sendo este insuficiente, ou quando não é respeitado o prazo razoável que 

permita a amortização dos investimentos executados (FORGIONI, 2014, p. 300; 

THEODORO JÚNIOR; MELLO, 2001, p. 20; GRANZOTTI, 2005, p. 91)
304

. 

A necessidade de aviso prévio já foi objeto do tópico 1.5.5.2, no qual se consignou que 

a sua função é conferir à parte denunciada prazo suficiente para que se prepare para o término 

da relação contratual, adaptando suas atividades e procurando outros parceiros negociais. 

Para alguns contratos, dentre os quais está o de agência, a lei estabeleceu o prazo 

mínimo do aviso prévio a ser conferido. Para os demais, no entanto, a razoabilidade do prazo 

mínimo de aviso prévio deverá ser fixada casuisticamente, levando-se em consideração as 

características dos agentes e do mercado em que atuam, o prazo de vigência do contrato, o 

vulto do negócio e o tempo necessário para reacomodação das atividades da parte 

(FORGIONI, 2014, p. 300; LORENZETTI, 1999, p. 583-585; THEODORO JÚNIOR; 

MELLO, 2001, p. 20). 

O não cumprimento da obrigação de conferir aviso prévio antes de se considerar 

encerrada a relação contratual é considerado exercício abusivo do direito de denúncia e 

submete o denunciante ao pagamento de indenização ao denunciado na hipótese deste sofrer 

danos.  

Por sua vez, a necessidade de se respeitar, antes da produção dos efeitos da denúncia, 

prazo razoável a permitir a amortização dos investimentos tem como objetivo proteger o 

investimento produtivo realizado por uma das partes, garantindo a ela que não será 

surpreendida, após dispender seu tempo e recursos, com o término da relação contratual, de 

forma unilateral, conferindo-lhe oportunidade de satisfazer as expectativas de lucro projetadas 

e amortizar os gastos realizados. 
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 Além do abuso da situação de dependência econômica que ocorre nestas duas hipóteses de denúncia, pode-se 

verificar como abusiva também a denúncia realizada em represália pela negativa da parte em sujeição em anuir 

com modificações contratuais impostas. Para a verificação desta situação, pode-se observar a inoportunidade da 

denúncia em comparação com o comportamento anterior do denunciante e as legítimas expectativas da parte 

denunciada quanto à continuidade do contrato. 
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Não ignorando este problema e entendendo ser necessário conferir estabilidade a estas 

relações negociais que demandam investimentos específicos, a legislação lançou mão de 

dispositivo que tem como intuito a tutela dos interesses da parte que realizou os 

investimentos. Trata-se do parágrafo único do artigo 473 do Código Civil. 

 

3.3.1 Artigo 473, parágrafo único, do Código Civil 

 

O artigo 473 do Código Civil, como já citado, tem como intuito regulamentar a 

resilição unilateral dos contratos celebrados por prazo indeterminado, prevendo que esta se dá 

mediante a denúncia notificada a contraparte. 

Já o paragrafo único do artigo 473 do Código Civil
305

 objetiva regular e coibir o abuso 

de poder econômico consubstanciado pelo abuso do direito de resilir unilateralmente o 

contrato (SENADO, 2005, p. 44; TUCCI, 2015, p. 43). No entanto, não visa a combater 

qualquer espécie de abuso de resilição, mas justamente aquela calcada nas situações em que 

uma das partes realiza investimentos especificamente para a execução do contrato celebrado. 

Da mesma maneira, o dispositivo legal impede que a parte em supremacia na relação 

contratual utilize de sua prerrogativa para encerrar unilateralmente o contrato em que, por sua 

natureza, uma das partes tenha feito investimentos consideráveis para a sua execução, sem 

que tenha lhe sido oportunizado prazo de duração equivalente à natureza e ao vulto dos 

investimentos (LEONARDO, 2016, p. 110). 

Trata-se de proteção à parte mais fraca da relação contratual decorrente diretamente do 

princípio da boa-fé objetiva, impondo ao denunciante a obrigatoriedade de respeitar o 

interesse econômico da contraparte e impedindo o enriquecimento ilícito do denunciante em 

detrimento dos legítimos interesses do denunciado em explorar o contrato por tempo 

suficiente para recuperar seu investimento (BDINE JÚNIOR, 2012, p. 99; DINIZ, 2014, p. 

101). 

Para Paula A. Forgioni (2014, p. 317), o parágrafo único do artigo 473 constitui uma 

garantia contra a denúncia abrupta do contrato, considerando esta como um risco que 

ultrapassa a álea normal do contrato, sendo benéfica para todo o sistema na medida em que 

gera estímulo à distribuição indireta e às contratações duradouras, uma vez que o 
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 Art. 473. Parágrafo único. Se, porém, dada a natureza do contrato, uma das partes houver feito investimentos 

consideráveis para a sua execução, a denúncia unilateral só produzirá efeito depois de transcorrido prazo 

compatível com a natureza e o vulto dos investimentos. 
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ordenamento jurídico transmite segurança aos distribuidores, os quais não serão prejudicados 

por comportamentos oportunistas de seus parceiros comerciais. 

O legislador
306

 entendeu que, nestas situações, a sanção mais adequada não era a da 

tutela indenizatória da responsabilidade civil, mas, sim, a continuidade forçada do contrato, 

postergando os efeitos da denúncia para que fossem respeitadas as expectativas da parte 

investidora (TUCCI, 2015, p. 43). Prestigiou-se, assim, a “execução específica” sobre a 

reparação por perdas de danos (LEONARDO, 2016, p. 111). 

Nesse sentido, o Código Civil incorporou a ideia já existente na doutrina e na 

jurisprudência de que a denúncia contratual não pode ser realizada de forma abrupta. 

Contudo, ao invés de exigir a reparação dos danos causados à parte denunciada, como era 

comum na jurisprudência, foi além e dispôs que a denúncia não produzirá efeitos até o 

transcurso de prazo razoável (compatível com os investimentos específicos efetuados) 

(FORGIONI, 2014, p. 312). 

Importante destacar, ainda, que o dispositivo legal em comento não fere o direito à 

liberdade de contratar, uma vez que não impõe a celebração de um novo contrato ou mesmo a 

renovação do contrato em vigor. Pelo contrário, apenas determina que as partes se mantenham 

atreladas a um contrato, que fora livremente pactuado por elas, estritamente pelo prazo 

suficiente para que a contraparte possa recuperar os investimentos realizados (ARAUJO, 

2011, p. 378 e 384; LEONARDO, 2016, p. 111). Nas palavras de Paulo Dóron Rehder de 

Araujo (2011, p. 378), civiliza-se a ruptura contatual sem restringir fundamentalmente a 

liberdade. 

O dispositivo legal, por isso, é considerado de caráter imperativo, sendo inderrogável 

pela vontade das partes, pois serve à proteção de interesses de cunho social que importam a 

todo o mercado, garantindo a viabilidade econômica de investimentos específicos para 

relações duradouras (BDINE JÚNIOR, 2012, p. 102). 

Ao determo-nos ao estudo específico do texto legal, pode-se perceber que este utiliza 

diversos conceitos amplos que carecem de melhor explanação para que sejam definidas as 

situações em que será aplicado. 

O primeiro destes conceitos refere-se à natureza do contrato. Rogério Lauria Marçal 

Tucci (2015, p. 100-109) debruçou-se sobre o tema e concluiu, em síntese, que os contratos 
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 Para o histórico legislativo, motivos e o pioneirismo da inserção da norma contida no parágrafo único do 

artigo 473 do Código Civil, conferir o trabalho de Paulo Dóron Rehder de Araujo (2011, p. 371 - 380). 
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passíveis de serem prorrogados compulsoriamente são aqueles considerados de “lucro”
307

, 

celebrados entre empresários e utilizados na cadeia produtiva para a obtenção de resultados 

lucrativos, uma vez que são estes que ensejam a realização de investimentos. 

Ademais, os contratos devem ser de duração (execução continuada), não se 

vislumbrando a possibilidade de aplicação nos contratos de execução instantânea ou diferida, 

até mesmo porque se está a tratar da prorrogação compulsória
308

 do prazo contratual, 

incompatível com a noção de imediaticidade do cumprimento da obrigação e extinção do 

contrato. 

Por fim, em condições normais, a regra insculpida no citado parágrafo único do artigo 

473 do Código Civil também só será aplicada aos contratos celebrados por prazo 

indeterminado, já que somente nestes a resilição unilateral está implicitamente permitida. 

Vale dizer que, nos contratos celebrados a prazo certo, salvo exceções legais ou previsão 

expressa no contrato, não há permissão implícita que permita a resilição unilateral. 

É correto afastar a aplicação nos contratos celebrados por prazo determinado desde o 

seu início e que não tenham sofrido alterações em suas circunstâncias. Nesta situação, os 

investimentos são realizados pela parte já tendo ciência da duração do contrato, não havendo 

que se falar em tutela de suas expectativas que foram frustradas pelo término abrupto da 

relação (BDINE JÚNIOR, 2012, p. 100). 

Entretanto, em situações excepcionais, pode-se vislumbrar a prorrogação compulsória 

dos contratos celebrados por prazo determinado. Isso porque, para Paula A. Forgioni (2014, p. 

322), os contratos de distribuição em geral
309

 tendem a se estender no tempo, sendo 

tipicamente pactuados sem prazo certo. A contratação por prazo determinado, assim, não é 

uma aposição natural destes contratos – exceto quando se está a tratar de contratos de 

experiência.  

Nesse sentido, a mesma autora identificou três situações em que o contrato celebrado 

por prazo determinado merece atenção: a) contratos celebrados formalmente por prazo 

determinado, mas que têm prazo indeterminado; b) contratos celebrados por prazo 
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 Em contraposição aos contratos existenciais, que são aqueles celebrados por pessoas não empresárias, sem 

intuito de lucro, para satisfazer suas necessidades pessoais. Dificilmente será aplicada a norma inscrita no 

parágrafo único do artigo 473 do Código Civil, pois, além de não demandarem a realização de investimentos 

pela parte mais fraca, também normalmente estão inseridos na tutela de microssistemas normativos protetivos, 

como o do direito do consumidor ou do trabalho (TUCCI, 2015, p. 102). 
308

 A expressão “prorrogação compulsória”, utilizada por Paulo Dóron Rehder de Araujo (2011) e Rogério 

Lauria Marçal Tucci (2015), é usada neste trabalho para designar o resultado da ineficácia da denúncia pela 

aplicação do parágrafo único do artigo 473 do Código Civil, com a prorrogação do contrato. 
309

 A referida autora trata apenas dos contratos de distribuição stricto senso, mas a lição vale para todos os 

contratos do gênero de distribuição, dentre os quais se encontra o contrato de agência. 
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determinado em que uma das partes é levada a crer em sua renovação; e c) contratos 

celebrados por prazo determinado em que haja abuso do direito de não renovação. 

Na primeira situação, a parte em supremacia na relação contratual, que é marcada, na 

maioria das vezes, pela dependência econômica da parte em sujeição, utiliza de seu poder 

para impor a celebração de contrato por prazo determinado. Mesmo sabendo que a relação 

contratual poderá e deverá prolongar-se por prazo indefinido, impõe o termo definido para 

esquivar-se da indenização devida pela resilição unilateral e, ao mesmo tempo, para realizar 

pressão sobre a contraparte, acentuando a dependência econômica. 

Nestes casos, que se evidenciam pelas sucessivas renovações, expressas ou tácitas
310

, 

pode ser aplicado, cumprido os demais requisitos, o parágrafo único do artigo 473 do Código 

Civil para coibir o abuso da resilição unilateral
311

. 

Na segunda situação identificada, na qual também pode ser aplicado o dispositivo 

legal em comento, se verificados os seus pressupostos
312

, uma das partes atua, próxima ao 

termo convencionado do contrato, de modo a demonstrar para a contraparte que o vínculo 

seria renovado, exigindo, na hipótese, a realização de investimentos consideráveis e criando 

nesta a legítima expectativa de continuidade da relação negocial. Para Paula A. Forgioni 

(2014, p. 235), a hipótese narrada constitui comportamento social típico, apto a gerar efeitos 

jurídicos para prorrogar a avença pelo prazo necessário para a amortização dos investimentos 

realizados. 

Já a terceira situação, que é caraterizada pelo abuso do direito de não renovação do 

contrato, quando o exercício deste, nos termos do artigo 187 do Código Civil, exceder 

manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos 

bons costumes, é motivo de posições antagônicas. 

Paula A. Forgioni (2014, p. 324), de um lado, argumenta que a solução preferencial 

dada pelo ordenamento jurídico, comprovado o abuso do direito, é a indenização pelos 

prejuízos causados. De outro, Paulo Dóron Rehder de Araujo (2011, p. 383-384) defende que 

deve ser prorrogado compulsoriamente o contrato – com a aplicação do artigo 473, parágrafo 
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 Importa destacar que, apesar de esta ter sido prática recorrente nas relações de representação comercial 

(agência), a Lei nº 8.420/1992, que reformou a Lei nº 4.886/1965, inseriu, no parágrafo segundo do artigo 27 

desta Lei, norma que veda a prorrogação de contrato de agência por prazo determinado. Assim, todo contrato de 

agência que suceda outro, dentro do prazo de seis meses, é considerado celebrado por prazo indeterminado. 
311

 Paulo Dóron Rehder de Araujo (2011, p. 382) concorda com o posicionamento, afirmando que a aplicação do 

artigo 473, parágrafo único, do Código Civil a estas situações se relaciona com a verificação da verdadeira causa 

contratual. Sendo o contrato feito para durar, deve ser qualificado corretamente para que atinja suas funções 

econômicas e sociais, garantindo-se a duração mínima e justa para ambas as partes. 
312

 Assim, defende-se a prorrogação compulsória do contrato apenas se o caso concreto se aproximar do exemplo 

dado, no qual o comportamento da parte foi no sentido de exigir investimentos específicos da contraparte – em 

consonância com o parágrafo único do artigo 473 do Código Civil. 
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único, do Código Civil. Este, no entanto, chega a esta conclusão por entender que a não 

renovação do contrato somente pode ser considerada ilícita (abusiva) se for comprovado que a 

relação contratual deveria ter durado mais tempo. 

Apesar de não se concordar com a premissa adotada pelo autor, já que se entende 

existentes outras formas abusivas de não renovação contratual, não se afasta a possibilidade 

de que a parte que não renova seja compelida a continuar na relação contratual. Isso, contudo, 

deverá ser realizado nos estritos termos da norma de regência, não bastando o fato de que o 

contrato “deveria ter durado mais tempo”, mas, sim, que existam investimentos específicos 

realizados e que ainda não foram recuperados pela parte, nos termos das legítimas 

expectativas desta no início do contrato e desde que estes sejam derivados de alterações nas 

circunstâncias da relação e não de erro de cálculo do contratante. 

Também sobre o tema da prorrogação compulsória do contrato celebrado por prazo 

determinado, Hamid Charif Bdine Júnior (2012, p. 100-101)
313

 defende, em adição, que a 

continuação do contrato deveria ser deferida quando a parte tivesse que realizar investimentos 

adicionais essenciais para poder cumprir as obrigações assumidas até o termo do contrato, 

sem os quais seria impossível ou excessivamente oneroso este cumprimento. 

Não se concorda com esta posição, já que, na ausência de acontecimentos 

excepcionais – que, se criassem excessiva onerosidade ou impossibilidade do cumprimento da 

obrigação, mais se aproximariam da onerosidade excessiva (teoria da imprevisão) –, não há 

como impor à contraparte a prorrogação do contrato celebrado a prazo certo. 

Isso porque o dispositivo legal não serve para proteger o empresário de erros de 

planejamento de sua atividade, o que, em ultima instância, eliminaria o risco normal do 

negócio. Para que fosse tomada a decisão de ingressar em determinada relação negocial, o 

empresário ativo e probo realiza (ou deveria realizar) cálculos, em cuja equação estão 

inseridos os investimentos. Se este “erra” no cálculo, sofre perdas econômicas, sendo esta a 

lógica própria do mercado (FORGIONI, 2014, p. 316)
314

. Assim, para que seja aceita a 

prorrogação compulsória do contrato, é necessário que seja caracterizada alguma das 

situações acima expostas. 

                                                           
313

 O mesmo autor argumenta que, se a natureza do contrato implicar na realização periódica de investimentos, 

circunstância conhecida pelas partes antes da pactuação, caberá a elas o cálculo do prazo determinado, sem a 

possibilidade de aplicação do artigo 473, parágrafo único, do Código Civil (BDINE JÚNIOR, 2012, p. 101), com 

o que se concorda. 
314

 Este entendimento não se aplica nos casos em que é identificada uma situação de dependência econômica, tal 

qual existente na hipótese identificada sobre a letra “a”, acima, já que se entende que o contrato foi apenas 

formalmente celebrado por prazo determinado, em virtude da dependência econômica existente na relação. 



168 

 

Ultrapassado o estudo da natureza dos contratos suscetíveis à prorrogação 

compulsória, passa-se ao pressuposto principal da aplicação do artigo 473, parágrafo único, 

do Código Civil, que é a realização de investimentos consideráveis, por uma das partes, para a 

execução do contrato (TUCCI, 2015, p. 109). 

O dispositivo legal exige que os investimentos a serem considerados para a 

prorrogação sejam específicos. Nos termos do tópico 3.1.2, os investimentos específicos, 

também chamados de idiossincráticos, são aqueles realizados em função de uma determinada 

relação negocial, quando esta demandar o investimento em recursos materiais ou humanos 

exclusivamente direcionados e vinculados à execução do contrato (FORGIONI, 2014, p. 313; 

REQUIÃO, 2003, p. 122). 

Significa dizer que os investimentos gerais, comuns ao cumprimento de mais de um 

contrato ou a mais de uma relação negocial, não dão ensejo à prorrogação compulsória do 

contrato. Assim, por exemplo, se o agente realiza investimentos em estrutura para a guarda e 

conservação dos bens de mais de um proponente, não pode impor a um deles, quando este 

desejar encerrar unilateralmente a avença, a continuidade do contrato com base nos 

investimentos realizados, ainda que não tenham sido amortizados tais investimentos. 

Devem, ainda, ser “consideráveis”, isto é, relevantes economicamente, feitos em nível 

suficiente para gerar a situação de dependência econômica em relação ao contrato ou à 

contraparte (ARAUJO, 2011, p. 388). 

Por fim, em regra, os investimentos aptos a gerar a prorrogação compulsória do 

contrato são aqueles conhecidos por ambas as partes ou que são inerentes ao negócio (DINIZ, 

2014, p. 102). 

Corolário do princípio da boa-fé objetiva, também se demanda da parte que é 

beneficiada pela ineficácia da denúncia a não realização de investimentos de forma abusiva, 

sem o conhecimento da outra parte, com o intuito único de obter a prorrogação do contrato. 

Por isso, exige-se que os investimentos realizados sejam fruto de consenso entre as partes ou, 

ao mínimo, que sejam conhecidos pela parte que não os realizou, de modo a não ser 

surpreendida pela ineficácia de sua denúncia (BDINE JÚNIOR, 2012, p. 99). 

Não se está a demandar uma notificação ou ato formal de comunicação à contraparte, 

mas, sim, que ela tenha ciência da realização de gastos específicos para o cumprimento do 

contrato, por qualquer meio, seja porque os exigiu, porque foi informada ou porque teve 

ciência em virtude do relacionamento próximo entre as partes. 

Esta exigência de conhecimento, contudo, deve ser tratada com parcimônia quando os 

investimentos forem inerentes ao próprio contrato, já que estes são essenciais para o negócio, 
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sendo previstos e conhecidos pelo denunciante, que atua naquele mercado específico (BDINE 

JÚNIOR, 2012, p. 100). 

Estabelecidos os parâmetros que permitem a identificação dos investimentos que, não 

tendo sido recuperados ou amortizados, demandam a prorrogação do contrato abusivamente 

resilido de forma unilateral, o texto legal também estabelece parâmetros para o cálculo do 

prazo adicional, que só poderá ser verificado casuisticamente, pelo qual o contrato deverá 

continuar em vigor: a denúncia somente terá efeito depois de transcorrido “prazo compatível 

com a natureza e o vulto dos investimentos”. 

A natureza dos investimentos se relaciona com a divisão já estabelecida no tópico 

3.1.2 entre os investimentos recuperáveis e irrecuperáveis (sunk costs). Associa-se esta 

classificação com o aspecto qualitativo dos investimentos. 

 Os investimentos recuperáveis são aqueles cujo custo de aquisição pode ser 

recuperado após a extinção do contrato, seja pela venda dos bens ou do redirecionamento 

destes para outra atividade produtiva. Já os investimentos irrecuperáveis são aqueles aplicados 

a uma determinada relação contratual e, com o fim desta, são perdidos irreversivelmente. 

Por sua vez, o vulto dos investimentos conecta-se com o aspecto quantitativo dos 

investimentos, ou seja, com o valor efetivamente dispendido pela parte investidora. 

Nesse sentido, o intuito do parágrafo único do artigo 473 do Código Civil é impor a 

continuação do contrato por prazo suficiente para que a parte investidora possa reaver os 

investimentos recuperáveis e amortizar os investimentos irrecuperáveis (FORGIONI, 2014, p. 

314), já que o retorno destes últimos só pode ser efetivado no âmbito do contrato, mediante a 

sua duração útil (ARAUJO, 2011, p. 389). 

Devem estes parâmetros ser observados no momento da fixação do prazo em conjunto 

com o vulto dos investimentos, já que maiores investimentos não compensados ou 

amortizados na data da denúncia geram um maior prazo de prorrogação da duração do 

contrato (ARAUJO, 2011, p. 391). 

Ainda com relação à questão que envolve o prazo razoável de prorrogação do contrato, 

Rogério Lauria Marçal Tucci (2015, p. 155) questiona se o cálculo deste também deveria 

levar em consideração os lucros esperados ou somente os valores dispendidos, de modo a 

“zerar” a operação. 

A resposta do autor, com quem se concorda, é no sentido de que devem ser 

considerados também os lucros que razoavelmente a parte esperava obter na relação 

contratual. Isso porque, ao realizar consideráveis investimentos em uma determinada 
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atividade decorrente de uma relação negocial, a parte passa a ter a legítima expectativa de 

obter lucros na proporção do vulto destes investimentos, aumentando a sua posição 

patrimonial com a exploração da referida atividade. Esta expectativa é tutelada pelo parágrafo 

único do artigo 473 do Código Civil. 

Outrossim, a denúncia abusiva, nos casos estudados, equiparada a ato ilícito pelo 

artigo 187 do Código Civil, teria como sanção, se inexistisse o dever de prorrogação 

compulsória do contrato, o dever de indenizar, e o cálculo da indenização, nos termos do 

artigo 402 do Código Civil
315

, deveria levar em consideração tanto o que a parte perdeu 

(danos emergentes) quanto o que razoavelmente deixou de lucrar (lucros cessantes). Assim, 

também para o cálculo do prazo adicional do contrato, devem ser considerados os lucros 

esperados pela parte (TUCCI, 2015, p. 155). 

Faz-se necessário repetir, entretanto, que não se trata de garantir à parte investidora o 

retorno integral do numerário investido, mascarando sua eventual incompetência ou erro. O 

que o dispositivo legal visa é a coibir o abuso de exercício do poder e da dependência 

econômica, garantindo que a parte investidora não será prejudicada por uma denúncia 

imotivada que não estava relacionada ao risco normal do negócio (FORGIONI, 2014, p. 317; 

ARAUJO, 2011, p. 389). 

Com base nos parâmetros traçados acima, Paulo Dóron Rehder de Araujo (2011, p. 

391) traça um procedimento para se verificar quais são e qual o valor dos investimentos que 

devem ser considerados para o cálculo do prazo de prorrogação do contrato. 

Primeiro deve-se separar os investimentos feitos exclusivamente em função do 

contrato. Em seguida, identificam-se e subtraem-se os custos normais do negócio, cuja perda 

faz parte dos riscos esperados do contrato. Restam, assim, apenas os investimentos e gastos 

recuperáveis e não recuperáveis cuja perda ou não amortização é considerada álea 

extraordinária, e sua causa é a denúncia precoce do contrato. São estes os investimentos que 

devem compor o prazo de continuação do contrato para serem amortizados ou recuperados. 

A prorrogação do contrato por ineficácia da denúncia, com base no artigo 473, 

parágrafo único, do Código Civil, no entanto, não pode causar desequilíbrio contratual em 

desfavor da parte denunciante, acarretando-lhe sacrifícios desmesurados (DINIZ, 2014, p. 

102). Ou seja, a prorrogação do contrato não pode ser realizada sob a imposição de prejuízos 

ao denunciante. Não há, no conteúdo da norma, uma obrigação de que a parte que suporta a 
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 Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, 

além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. 



171 

 

 
 

continuidade do contrato deve fazê-lo mediante sacrifícios excessivos e não previstos (BDINE 

JÚNIOR, 2012, p. 101-102). 

Dessa maneira, verificando-se que a prorrogação do vínculo nas bases originais impõe 

um desequilíbrio contratual, será o caso de se realizar a revisão das prestações, utilizando 

como base a boa-fé e o principio da justiça contratual, sem necessidade de serem verificados 

os requisitos da onerosidade excessiva (BDINE JÚNIOR, 2012, p. 101-102). 

Outra questão importante a ser tratada, no que tange à correta aplicação da norma do 

parágrafo único do artigo 473 do Código Civil, é a forma de cumprimento das obrigações 

assumidas pelas partes durante o prazo de prorrogação. 

Fernando de Miranda Granzoti (2005, p. 91) verbaliza sua preocupação com os 

contratos aos quais são impostos longos períodos de prorrogação após a denúncia, já que, para 

o autor, é esperada uma diminuição na qualidade dos serviços prestados pela parte 

denunciada, que certamente diminuirá os investimentos no cumprimento do contrato, 

desviando-o para outros ou novos contratos, ou irá paulatinamente desmontar a estrutura de 

atendimento específico do mercado criado pela relação negocial como forma de minimizar o 

prejuízo. 

Entretanto, Rogério Lauria Marçal Tucci (2015, p. 157-161), após realizar estudo 

sobre a caracterização do adimplemento, afirma que inexiste motivo para se pensar que o 

contrato prorrogado de forma forçada poderia ser cumprido de forma diversa do contrato em 

vigor por consensualidade. O adimplemento, em ambos em caso, será atingido pelas mesmas 

ações, ou seja, se a prestação devida for dada de acordo com o pactuado. 

A prorrogação compulsória do contrato não está atrelada, em regra, a mudanças nas 

circunstâncias fáticas da relação comercial e nem às situações de onerosidade excessiva. Por 

isso, não há que se falar na possibilidade de alteração das condições contratuais até então 

vigentes
316

. O efeito do dispositivo legal em comento é a prorrogação do prazo contratual para 

que seja possibilitada a recuperação ou amortização dos investimentos (TUCCI, 2015, p. 159-

160). 

Conclui-se, portanto, que as partes devem, quando o contrato for prorrogado nos 

termos do parágrafo único do artigo 473 do Código Civil, continuar a cumprir com suas 

obrigações de forma normal, assim como o faziam quando o contrato vigia pela forma 

consensual, respeitando os ditames da boa-fé objetiva, lealdade e colaboração exigidos. 
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 O citado autor admite, entretanto, que se o contrato for de tal forma incompleto que a sua incompletude não 

possa ser suportada, o juiz, ao determinar a prorrogação compulsória do contrato, poderá e deverá fixar a forma 

do cumprimento das obrigações, de modo a completá-lo (TUCCI, 2015, p. 160). 
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Diante do artigo 473, parágrafo único, do Código Civil, pode-se perceber que o 

ordenamento jurídico privilegiou a continuidade da relação contratual como forma de permitir 

a recuperação e amortização dos investimentos feitos pela parte em detrimento da solução que 

permite a extinção do contrato com reparação por perdas e danos. 

A solução dada pelo ordenamento jurídico, entretanto, não está imune de críticas, que 

se centram especialmente em três pontos. 

O primeiro deles refere-se, como já tratado, à possibilidade de as partes não se 

empenharem no cumprimento contratual, pois, sabedoras de que o contrato será encerrado em 

um futuro próximo, diminuíram o ímpeto de sua atividade, incorrendo em menos custos e 

esforços, já planejando e direcionando suas atividades para outras que sustentarão a 

viabilidade econômica da empresa. 

Esse problema já foi enfrentado anteriormente, oportunidade na qual se fixou que o 

contrato deve ser cumprido a contento, da mesma forma como era cumprido antes da 

denúncia cuja eficácia está suspensa. Não agindo desse modo, as partes estarão sujeitas à 

resolução do contrato e ao pagamento de indenização. Ainda visando diminuir esse problema, 

Rogério Lauria Marçal Tucci (2015, p. 155) afirma que não é adequada a prorrogação 

compulsória por longos períodos. 

O segundo ponto trata sobre a amplitude dos termos utilizados, que gera dificuldade de 

apuração do prazo “compatível com os investimentos realizados” pelo qual o contrato 

permanecerá em vigor. O dispositivo legal, assim, permite interpretação subjetiva pelas 

partes, aumentando a probabilidade de conflitos e, consequentemente, a necessidade de as 

partes se socorrerem do Poder Judiciário, naturalmente moroso. Rubens Edmundo Requião 

(2003, p. 109) sugere que melhor seria se o legislador tivesse adotado técnica objetiva para o 

cálculo do prazo, vinculando o prazo de eficácia da denúncia com o prazo pelo qual o contrato 

já foi cumprido. 

O mesmo autor, em virtude dessas dificuldades de apuração do prazo de prorrogação 

compulsória, defende que a solução encontrada não foi a melhor, pois deveria ter 

determinado, nestas situações, apenas a devolução do valor do investimento realizado, 

considerando-se a amortização ou a depreciação deste investimento (REQUIÃO, 2003, p. 

113). 

Não se concorda com as críticas do autor e, ainda menos, com as suas soluções 

propostas. 

O artigo 473, parágrafo único, do Código Civil, de fato, utiliza-se de termos amplos 

para a fixação de sua hipótese de aplicação e para o cálculo do prazo de prorrogação de 



173 

 

 
 

contrato. Contudo, em virtude do grande número de situações que o dispositivo deseja 

regular, não se poderia exigir comportamento diverso do legislador. A utilização de termos 

amplos e de significado aberto permite ao intérprete, ao determinar o prazo razoável, a sua 

adequação às peculiaridades do caso concreto, a partir das balizas traçadas pelo trabalho 

interpretativo da doutrina. 

A fixação de um parâmetro estanque, como sugere o autor, poderia ser a causadora de 

injustiças, aumentando a possibilidade de comportamento oportunista pela parte em situação 

de supremacia, já que ignoraria por completo os valores dispendidos pelas partes para o 

cumprimento do contrato, cuja proteção é objetivada pelo dispositivo legal. 

Ademais, também não se pode aceitar que a resilição unilateral do contrato, quando os 

investimentos realizados pela parte denunciada não houverem sido amortizados ou 

recuperados, gere apenas o dever de restituição destes valores. 

Inegavelmente, as partes ingressam em uma relação contratual e realizam 

investimentos específicos com a confiança de que esta relação negocial irá perdurar por prazo 

compatível com estes investimentos. Com isso, a parte deixa de aplicar seus recursos em 

outras atividades, esperando obter, nesta relação, o almejado lucro – além, é claro, da 

recuperação de seus investimentos. 

Defender que a denúncia abusiva do contrato sujeitaria o denunciante apenas à 

restituição do valor investido pela parte denunciada seria desprezar por completo os custos de 

oportunidade do investidor e as suas legítimas expectativas, que são respeitadas a partir da 

continuação forçada do contrato, atingindo o objetivo traçado pela parte no momento da 

tomada de sua decisão empresarial. 

Por fim, poderia se cogitar que a tutela adequada para o problema da denúncia abusiva 

seria a reparação por perdas e danos, devida à parte que suportou investimentos específicos os 

quais não foram amortizados ou recuperados. 

A substituição da prorrogação compulsória pela responsabilidade civil da parte 

denunciante, no entanto, não afigura como a mais oportuna. 

Em primeiro lugar porque, apesar de ser de difícil mensuração o prazo para a 

continuidade do contrato, este ainda é mais simples do que a quantificação da indenização 

devida à parte denunciada, especialmente em relação aos lucros cessantes (TUCCI, 2015, p. 

155). Ao ser mantido em vigor o contrato, em prazo compatível com a natureza e o vulto dos 

investimentos, proporciona-se à parte investidora a efetiva possibilidade de atingir as suas 

legítimas expectativas, auferindo o lucro possível dentro da relação negocial. 
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Outrossim, a execução específica do contrato, mediante a prorrogação compulsória, se 

afigura mais eficiente que a tutela indenizatória, notadamente se, no caso de processo judicial, 

for deferida a tutela de urgência para manutenção coercitiva do contrato (TUCCI, 2015, p. 

161), pois a lei prestigia a continuidade da relação contratual justamente para que se atinjam 

os interesses legítimos das partes, em especial da parte denunciada, mas também de toda a 

sociedade, que se beneficia com a continuação da atividade produtiva. 

Não quer dizer, entretanto, que a prorrogação compulsória do contrato será a 

alternativa mais indicada a todas as situações. 

A doutrina, em geral, identifica uma impossibilidade de continuação da relação 

contratual, de forma compulsória, nos contratos que forem assentados essencialmente na 

confiança entre as partes (BDINE JÚNIOR, 2012, p. 103). Nestes, a própria comunicação da 

denúncia tem o condão de causar desavenças entre as partes, impedindo, muitas vezes, a 

continuidade da relação contratual pela perda do elemento colaboração, indispensável para a 

concreção dos objetivos do relacionamento colaborativo. Não seria admissível, assim, que 

contratos dessa natureza, nos quais as partes já não se confiam, fossem prorrogados 

compulsoriamente (BDINE JÚNIOR, 2012, p. 103). 

Nesta situação, em que pese a impossibilidade de continuação do vínculo contratual, 

não se extingue as obrigações decorrentes da denúncia abusiva – já que se trata de abuso do 

direito, equiparado ao ato ilícito –, sancionada pela reparação por perdas e danos, que 

compreenderá os investimentos realizados pela parte denunciada, além dos lucros que 

razoavelmente esperaria obter a partir destes investimentos (DINIZ, 2014, p. 102). 

Também pode ser substituída a prorrogação compulsória do contrato pela indenização 

quando o denunciante tiver razões mais importantes para desfazer o contrato do que permitir 

ao denunciado a continuidade do contrato por prazo suficiente para recuperar e amortizar seus 

investimentos, devendo ser realizado um juízo de ponderação e proporcionalidade entre as 

opções no caso concreto (BDINE JÚNIOR, 2012, p. 103; DINIZ, 2014, p. 102). 

Inegável, portanto, que o parágrafo único do artigo 473 do Código Civil é um 

instrumento adequado para prevenir o abuso de dependência econômica na resilição unilateral 

do contrato, seja por meio da prorrogação compulsória do contrato em conformidade com o 

vulto e a natureza dos investimentos realizados – causa de aumento da dependência 

econômica –, que é o intuito do dispositivo, ou para conferir à parte denunciada a respectiva 

indenização, situando a denúncia realizada antes de superado o prazo compatível com os 

investimentos no campo do abuso do direito. 
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3.3.2 Proteção legal contra a denúncia abusiva no contrato de agência 

 

A respeito do que já foi tratado sobre o contrato de agência no tópico 3.1.1, a relação 

entre o agente e o proponente é concebida de modo a perdurar no tempo, vinculando as partes 

por um longo período, no qual desenvolvem um relacionamento colaborativo. Nesse sentido, 

é intrínseca, ao contrato de agência, a possibilidade de ocorrência de dependência econômica, 

normalmente do agente em relação ao proponente. 

De fato, na maioria dos casos, o proponente é aquele que detém o maior poder 

econômico e está em posição de superioridade na relação, enquanto o agente tem no contrato 

celebrado com o proponente a fonte da totalidade ou de grande parte de seu faturamento. São 

raros os casos em que o proponente depende do agente para a distribuição lato senso de seus 

produtos, sendo mais comuns as situações em que o agente dependa da relação negocial para 

manter-se no mercado. 

Esta situação de dependência econômica é agravada na medida em que é possível, 

dentro da relação de agência, ser o agente obrigado a realizar investimentos específicos, em 

bens materiais ou imateriais, para o cumprimento das obrigações assumidas em contrato. 

Como exemplo destes investimentos, tem-se a aquisição de veículos; compra, aluguel ou 

adaptação de imóvel para servir de base, ponto comercial ou de depósito para produtos do 

proponente; contratação de equipe especializada; treinamento específico para manuseio dos 

produtos do proponente; dentre outros. 

A partir dos investimentos específicos, altera-se a dinâmica negocial interna do 

contrato, já que o agente não poderá, sem incorrer em grandes custos ou perdas, reorientar 

suas atividades ou mesmo encerrar a relação contratual, aumentando a sua dependência 

econômica em relação ao proponente, que poderá, aproveitando-se desta situação de 

supremacia, incorrer em comportamento abusivo. 

Este comportamento abusivo por parte do proponente, no contrato de agência, assim 

como nos demais contratos empresariais que permitem a existência de dependência 

econômica, poderá se dar em diversos momentos, nomeadamente nas tratativas – em menor 

medida –, durante a execução do contrato e na resilição unilateral. 

Entretanto, ao contrário dos demais contratos empresariais, notadamente do contrato 

de distribuição stricto senso, o contrato de agência dispõe, em sua regulamentação legal, pela 

Lei nº 4.886/1965 e pelo Código Civil, de dispositivos aptos a mitigar o efeito da dependência 

econômica, conferindo maior segurança e estabilidade à atuação dos agentes. 
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No que tange ao abuso de poder econômico nas tratativas contratuais para celebração 

do contrato de agência, inexiste proteção específica pela legislação especial ou pelas 

disposições próprias ao contrato tratado no Código Civil, sendo esta situação resolvida a partir 

das cláusulas gerais (DINIZ, 2014, p. 99), com a aplicação dos princípios da boa-fé, lealdade 

e proibição do abuso do direito, ou pela via da reparação de danos (DINIZ, 2014, p. 99). 

Com relação às possibilidades de abuso de dependência econômica durante o 

desempenho do contrato, a Lei nº 4.886/1965 e o Código Civil trazem certas proteções ao 

agente, complementadas pelos princípios gerais do direito contratual, tais como a 

impossibilidade de alterações no contrato que impliquem na diminuição dos resultados 

auferidos pelo agente nos últimos seis meses
317

; o direito à indenização se o proponente cessar 

ou reduzir, sem justa causa, o atendimento das propostas angariadas
318

; a possibilidade de 

resolução do contrato, por culpa do proponente, se a esfera de atuação do agente for 

diminuída ou se forem fixados preços abusivos para a sua zona, com o intuito de 

impossibilitar-lhe a ação
319

; a proibição da inclusão no contrato de cláusula del credere
320

; e a 

transformação em contrato por prazo indeterminado de todo contrato prorrogado, tácita ou 

expressamente, bem como aquele que suceder, dentro de seis meses, outro contrato de 

agência, com prazo determinado ou não
321

. 

Por fim, o que mais nos interesse neste trabalho é o estudo dos mecanismos existentes 

na legislação especial e nos dispositivos do Código Civil dedicados ao contrato de agência 

que buscam inibir a resilição unilateral abusiva, equilibrando materialmente a relação no 

momento de sua extinção. São estes mecanismos: aviso prévio fixado legalmente, tutela dos 

investimentos específicos pela ineficácia da denúncia e a compensação ao agente pela 

extinção do contrato, por iniciativa do proponente sem justo motivo ou por culpa deste. 
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 Artigo 32, parágrafo sétimo, da Lei nº 4.886/1965: Art. 32. § 7° São vedadas na representação comercial 

alterações que impliquem, direta ou indiretamente, a diminuição da média dos resultados auferidos pelo 

representante nos últimos seis meses de vigência. 
318

 Artigo 715 do Código Civil: Art. 715. O agente ou distribuidor tem direito à indenização se o proponente, 

sem justa causa, cessar o atendimento das propostas ou reduzi-lo tanto que se torna antieconômica a continuação 

do contrato. 
319

 Alíneas “a” e “c” do Artigo 36 da Lei nº 4.886/1965: Art. 36. Constituem motivos justos para rescisão do 

contrato de representação comercial, pelo representante: 

a) redução de esfera de atividade do representante em desacôrdo com as cláusulas do contrato; 

c) a fixação abusiva de preços em relação à zona do representante, com o exclusivo escopo de impossibilitar-lhe 

ação regular; 
320

 Artigo 43 da Lei nº 4.886/1965: Art. 43. É vedada no contrato de representação comercial a inclusão de 

cláusulas del credere. 
321

 Parágrafos segundo e terceiro do artigo 27 da Lei nº 4.886/1965: Art. 27. § 2° O contrato com prazo 

determinado, uma vez prorrogado o prazo inicial, tácita ou expressamente, torna-se a prazo indeterminado. 

§ 3° Considera-se por prazo indeterminado todo contrato que suceder, dentro de seis meses, a outro contrato, 

com ou sem determinação de prazo. 
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Esses mecanismos carecem, entretanto, de melhor sistematização, até porque se 

encontram em diplomas normativos diversos, de modo a atingir a sua correta aplicação. 

 

3.3.2.1 Aviso prévio 

 

A doutrina
322

, de modo geral, entende como abusiva a denúncia do contrato de agência 

de forma abrupta, sem a concessão de aviso prévio razoável. 

O aviso prévio, que nada mais é do que a comunicação, de uma parte à outra, de seu 

desejo de encerrar a relação contratual daqui a certo tempo, é importante na medida em que 

impede a parte denunciada de ser surpreendida com o fim imediato do contrato (REQUIÃO, 

1995, p. 214), possibilitando a ela um prazo razoável para se preparar para o fim deste, 

adaptar o seu negócio e suas atividades ou buscar outros parceiros negociais, permitindo a 

reorganização da empresa com vistas a sua continuidade. Especificamente no contrato de 

agência, serve também para o agente ultimar as aproximações em andamento, concluindo as 

negociações pendentes (REQUIÃO, 2003, p. 126). 

No direito contratual, em geral, a concessão de aviso prévio não é uma regra ou um 

requisito de validade da denúncia, sendo a sua obrigatoriedade uma construção doutrinária e 

jurisprudencial (FORGIONI, 2014, p. 300). Também o prazo de antecedência com que deve 

ser concedido não é fixado de forma geral, cabendo à doutrina estabelecer parâmetros para a 

sua aferição
323

 e ao julgador a sua determinação a partir das peculiaridades do caso. 

A falta de concessão do aviso prévio
324

 e a caracterização da denúncia como abusiva 

pode causar danos à outra parte, atitude sancionada com o nascimento do dever de indenizar, 

de acordo com as regras da responsabilidade civil (THEODORO JUNIOR; THEODORO DE 

MELLO, 2004, p. 73; RIZZARDO, 2014, p. 739; PONTES DE MIRANDA, 2013b, p. 139; 

REQUIÃO, 2003, p. 61; LORENZETTI, 1999, p. 593-594). 

O contrato de agência, por outro lado, tem, em sua regulamentação legal, dispositivo 

específico para tratar do aviso prévio devido
325

. Trata-se de outra forma de proteção deferida 
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 Dentre eles, Ricardo Luis Lorenzetti (1999, p. 576), Humberto Theodoro Júnior e Adriana Mandim Theodoro 

de Mello (2004, p. 72), Paulo Eduardo Lilla (2002, p. 241) e Paula A. Forgioni (2014, p. 300). 
323

 Nesse sentido, já foram enumerados, no tópico 2.1.2, alguns parâmetros trazidos por Ricardo Luis Lorenzetti 

(1999, p. 583-585) para o cálculo, no caso concreto, da antecedência necessária para a concessão do aviso 

prévio. 
324

 Ricardo Luis Lorenzetti (1999, p. 595) equipara a falta de concessão do aviso prévio com a concessão de 

aviso prévio insuficiente, defendendo que esta também pode causar danos ao denunciado e ensejar o pagamento 

de indenização. 
325

 Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda (2013b, p. 139), antes mesmo de qualquer disciplina legal do 

contrato de agência, já defendia a necessidade de ser concedido o aviso prévio (pré-aviso, para o autor), 
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pelo legislador ao agente, evitando que este seja vítima da resilição unilateral abrupta e 

abusiva do contrato do qual é dependente. 

No tópico 1.2, defendeu-se que o Código Civil, em seus artigos 710 a 721, não inseriu 

em nosso ordenamento jurídico um novo contrato típico, que seria o contrato de agência e 

distribuição. Pelo contrário, ficou demonstrado que o contrato previsto no Código Civil de 

2002 era, na verdade, o contrato tipificado pela Lei nº 4.886/1965, sob o nome impróprio de 

representação comercial autônoma. O intuito da nova legislação, assim, não era o de tipificar 

novo contrato, mas, sim, de inserir novas regras e alterar algumas já vigentes, relativas ao 

contrato já existente, alterando o nome impróprio que lhe foi dado pela lei especial de modo a 

padronizá-lo em face dos ordenamentos jurídicos estrangeiros, que desde há muito o 

nomeavam a figura de contrato de agência. 

 Em face da defendida identidade entre os contratos de agência e representação 

comercial autônoma, tem-se que tanto o Código Civil quanto a Lei nº 4.886/1965 

regulamentam o mesmo contrato típico. A solução do conflito é a de que ambos os diplomas 

podem coexistir, sendo que, com a entrada em vigor do Código Civil de 2002, foram 

derrogadas tacitamente as disposições contrárias, ou regulamentadas de forma diversa por este 

diploma, existentes na Lei nº 4.886/1965, permanecendo hígida e plenamente aplicável a 

própria lei especial e os seus dispositivos não derrogados
326

. 

Nesse sentido, o artigo 34 da Lei nº 4.886/1965
327

, que originalmente regulamentava a 

denúncia do contrato de agência, foi derrogado tacitamente pela entrada em vigor do Código 

Civil de 2002, que regulou a matéria em seu artigo 720
328

 (DINIZ, 2014, p. 99; THEODORO 

JÚNIOR; THEODORO DE MELLO, 2004, p. 39-40; TIMM; BARTELMEBS, 2008, p. 213). 

O dispositivo em vigor até 2002 previa que, no contrato celebrado por prazo 

indeterminado e que estivesse em vigor por mais de seis meses, qualquer das partes poderia 

resili-lo unilateralmente, fornecendo um pré-aviso com antecedência mínima de trinta dias, na 

                                                                                                                                                                                     
justamente para que a parte denunciada pudesse procurar outra atividade ou outro agente. Também opinou 

acerca da forma de cálculo da indenização em caso da não concessão deste aviso, afirmando que esta poderia ser 

conforme a média das retribuições recebidas pelo agente ou pelo lucro que o proponente provavelmente auferiria 

pelos negócios celebrados no prazo de aviso prévio. 
326

 Vide tópico 1.3. 
327

 Art. 34. A denúncia, por qualquer das partes, sem causa justificada, do contrato de representação, ajustado por 

tempo indeterminado e que haja vigorado por mais de seis meses, obriga o denunciante, salvo outra garantia 

prevista no contrato, à concessão de pré-aviso, com antecedência mínima de trinta dias, ou ao pagamento de 

importância igual a um têrço (1/3) das comissões auferidas pelo representante, nos três meses anteriores. 
328

 Art. 720. Se o contrato for por tempo indeterminado, qualquer das partes poderá resolvê-lo, mediante aviso 

prévio de noventa dias, desde que transcorrido prazo compatível com a natureza e o vulto do investimento 

exigido do agente. 
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falta de outra garantia, ou pagando importância igual a um terço das comissões auferidas pelo 

agente nos três meses anteriores à denúncia. 

Já o artigo 720 do Código Civil aumentou o referido prazo para noventa dias. Ou seja, 

a partir da entrada em vigor do Código Civil, a denúncia do contrato de agência deve ser 

precedida pela concessão de aviso prévio com antecedência mínima de noventa dias, sendo 

este o prazo aplicável atualmente. 

Importante destacar, ainda, que inexiste proibição para que as partes concordem em 

ampliar, em contrato, o prazo mínimo de noventa dias estabelecido pela lei, já que esta pode 

ser benéfica para ambas as partes, permitindo, também, o melhor aproveitamento dos 

investimentos promovidos pelo agente (REQUIÃO, 2003, p. 111).  

O referido artigo do Código Civil também trouxe outras alterações em relação ao seu 

predecessor, como a exclusão do requisito da vigência do contrato por, ao menos, seis meses 

para que o contrato pudesse ser resilido unilateralmente. Atualmente, portanto, a resilição 

unilateral pode ser feita por qualquer das partes, a qualquer tempo – desde que respeitados os 

demais requisitos legais –, bastando a comunicação com noventa dias de antecedência, de 

modo a não ser mais obrigatório aguardar o prazo de seis meses de vigor do contrato. 

Outra importante alteração trazida é a não previsão de sanção para os casos em que o 

aviso prévio não seja concedido. O artigo 34 da Lei nº 4.886/1965 previa que a falta do aviso 

prévio ou de outra garantia sujeitaria a parte denunciante ao pagamento (indenizatório
329

) de 

importância equivalente à média das retribuições pagas ao agente nos últimos três meses. O 

artigo 720 do Código Civil, no entanto, silenciou nesta questão. 

Para Rubens Edmundo Requião (2003, p. 126), a indenização tarifada no artigo 34 da 

Lei nº 4.86/1965 deve ser multiplicada por três para fazer frente ao novo prazo mínimo do 

aviso prévio. Como já adiantado, não se concorda com esta posição, uma vez que o 

dispositivo legal que estabelecia previamente a indenização e a sua forma de cálculo foi 

tacitamente revogado por completo. Da mesma forma que não se pode exigir a vigência por 

seis meses para a resilição do contrato, não se pode aceitar que as determinações de um artigo 

revogado influenciem na letra do artigo que tomou seu lugar. 

Dessa forma, em não sendo respeitado o prazo mínimo de noventa dias de 

antecedência para a concessão de aviso prévio, pode a parte denunciada pleitear indenização 

por perdas e danos, cumprindo todos os requisitos para tanto, não sendo aplicado o valor 
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 Conforme defendem Rubens Requião (1995, p. 215), Rubens Edmundo Requião (2003, p. 126), Luciano 

Benetti Timm e Daniela Bartelmebs (2008, p. 2010) e Arnaldo Rizzardo (2014, p. 739). 
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fixado no artigo tacitamente revogado que, contudo, pode servir de norte interpretativo para o 

julgador. 

De modo geral, ao contrário dos demais contratos atípicos, o ordenamento jurídico 

conferiu às partes do contrato de agência, em especial ao agente, proteção específica para a 

parte denunciada por meio da fixação, ope legis, de um prazo mínimo de noventa dias para 

que esta seja avisada da intenção de se extinguir unilateralmente a relação contratual. 

O estabelecimento de um prazo mínimo diminui sobremaneira os riscos de um 

comportamento oportunista da parte no momento da resilição unilateral, impedindo que esta 

seja surpreendida com os efeitos imediatos de uma possível denúncia abrupta. Também 

fornece segurança à parte denunciada na medida em que a não concessão do aviso prévio 

dentro do prazo legal é considerada, de plano, uma atitude antijurídica, facilitando a busca 

pela competente reparação dos danos. 

A exigência do aviso prévio, entretanto, não pode ser interpretada de forma apartada 

do restante do dispositivo legal, que pressupõe a necessidade de transcurso de prazo 

compatível com a natureza e o vulto dos investimentos exigidos do agente. 

 

3.3.2.2 Proteção do investimento feito pelo agente 

 

O artigo 720 do Código Civil, que regula a resilição unilateral do contrato de agência 

celebrado por prazo indeterminado
330

, além de prever o aviso prévio mínimo de noventa dias, 

submete a possibilidade de extinção unilateral do vínculo ao transcurso de prazo compatível 

com a natureza e o vulto do investimento exigido do agente. 

Trata-se da transposição, para a regulamentação específica do contrato de agência, da 

norma contida no artigo 473, parágrafo único, do Código Civil, já estudado no tópico 3.3.1. 

Ao realizar esta transposição, o legislador manteve a mesma sistemática adotada no artigo 

paradigma – motivo pelo qual se aplicam ao dispositivo ora em estudo grande parte das teses 

acolhidas no estudo daquele – mas inseriu algumas questões específicas justamente para a 

adaptação à figura do contrato de agência. 

Por exemplo, não há que se verificar a natureza do contrato ao qual a norma é 

aplicada. Já está determinado que o artigo 720 do Código Civil somente é aplicado aos 
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 Apesar de utilizar, equivocadamente, o verbo “resolver”, empregado para os casos de resolução do contrato 

(TARTUCE, 2015, p. 589), vide tópico 1.5.1. 
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contratos de agência celebrados por prazo indeterminado
331

, com todas as características que 

lhe são peculiares, como o seu escopo de lucro, o trato sucessivo e o seu caráter duradouro. 

Outra peculiaridade é aplicação do dispositivo, no que tange à necessidade de decurso 

de prazo compatível com a natureza e o vulto do investimento, apenas nas hipóteses em que o 

agente é a parte denunciada. É mais uma regra protetiva direcionada especificamente ao 

agente, tido pelo legislador, tanto no Código Civil quanto na Lei nº 4.886/1965, como a parte 

mais frágil do contrato. Isso significa que apenas os investimentos realizados pelo agente são 

tutelados pelo artigo 720 do Código Civil, o que não corresponde à total falta de tutela dos 

investimentos feitos pelo proponente, protegido pelo artigo 473, parágrafo único, do mesmo 

Código (REQUIÃO, 2003, p. 111). 

O intuito da norma, seus pressupostos e efeitos práticos, por outro lado, permanecem 

idênticos. 

Assim como o parágrafo único do artigo 473 do Código Civil, o artigo 720 do mesmo 

diploma normativo pretende regular a resilição unilateral do contrato de agência, coibindo a 

utilização, pelo proponente, do poder econômico ou da posição contratual vantajosa, obtida ou 

agravada a partir da realização de investimentos específicos pelo agente, para abusar do 

direito de denúncia, causando danos ao agente. 

É uma garantia de que o contrato celebrado sem prazo certo não será encerrado antes 

de recuperados ou amortizados os investimentos feitos pelo agente, em consonância com o 

princípio da conservação do contrato (TARTUCE, 2015, p. 589), gerando estímulo às 

contratações desta natureza e à realização de investimentos. 

Para Rubens Edmundo Requião (2003, p. 49), esta norma representa um grande 

avanço em relação à disciplina trazida pela Lei nº 4.886/1965, pela qual o aviso prévio 

poderia ser concedido a qualquer momento, independentemente dos investimentos que foram 

aplicados na atividade pelo agente
332

.  

Nesse sentido, o artigo 720 do Código Civil determina que o contrato de agência 

celebrado por prazo indeterminado somente pode ser resilido unilateralmente quando já 
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 Em que pese o dispositivo legal ser específico em afirmar que apenas os contratos celebrados por prazo 

indeterminado se submetem ao decurso de prazo compatível com a natureza e o vulto do investimento exigido do 

agente, também se pode defender, como feito no tópico 3.3.1, que, em certas situações, a norma também pode 

ser adotada nos contratos celebrados por prazo determinado quando: a) estes forem formalmente por prazo 

determinado, mas materialmente por prazo indeterminado; b) estes forem por prazo determinado, mas o agente é 

levado a crer em sua renovação; e c) estes forem por prazo determinado, mas houver abuso do direito de não 

renovação (FORGIONI, 2014, p. 322). No mesmo sentido, Rubens Edmundo Requião (2003, p. 49) afirma que 

se for exigido do agente, durante a vigência do contrato por prazo certo, a realização de investimentos ou a 

técnica da operação do contrato vir a exigir, cabe a aplicação do artigo 720 do Código Civil. 
332

 Desde que decorridos seis meses de vigência do contrato, vide artigo 34 da Lei nº 4.886/1965. 
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houver transcorrido prazo compatível com a natureza e o vulto do investimento exigido do 

agente. 

A natureza e o vulto dos investimentos, também como no parágrafo único do artigo 

473 do Código Civil, são os parâmetros estabelecidos pela lei para que se verifique a 

adequação entre o prazo pelo qual o contrato está em vigor e o prazo que seria necessário em 

face dos investimentos realizados. 

A natureza dos investimentos, como já defendido, relaciona-se com o aspecto 

qualitativo destes, que podem ser recuperáveis ou irrecuperáveis (sunk costs). Estes são os 

investimentos vinculados à relação contratual e que, com a extinção desta, são perdidos 

irreversivelmente, enquanto aqueles podem ter o seu valor restituído ao agente, ainda que não 

totalmente, com o fim do contrato, mediante o seu redirecionamento para outra atividade ou 

sua alienação. 

O vulto, por sua vez, é o valor efetivamente gasto pelo agente, referindo-se ao aspecto 

quantitativo dos investimentos. 

O parágrafo único do artigo 473 do Código Civil, ainda no que tange aos 

investimentos, estabelece que são aptos a gerar a suspensão dos efeitos da denúncia os 

investimentos feitos para a execução do contrato, ou seja, os investimentos específicos
333

. De 

outro modo, o artigo 720 do mesmo Código optou por afirmar que os investimentos que 

devem ser considerados no cálculo do prazo compatível são aqueles exigidos pelo agente. 

Em que pese a diferença na redação dos dispositivos legais, que poderia levar a crer 

que o artigo específico do contrato de agência é mais restrito, abarcando menos situações, 

entende-se que os investimentos alcançados por ambos os artigos são semelhantes. 

Rubens Edmundo Requião (2003, p. 120), ao comentar o artigo 720 do Código Civil, 

defende que a expressão “investimento exigido do agente” deve abarcar: a) os investimentos 

existentes no contrato; b) aqueles que apesar de não estarem expressos em contrato foram 

impostos pelo proponente; e c) os decorrentes de exigência técnica da simples execução do 

contrato, já que é de se presumir que o proponente conhece o seu negócio e as necessidades 

geradas pela comercialização de seu produto. A estes, adicionam-se os investimentos que, 

apesar de não terem sido exigidos formalmente, tiveram a sua realização comunicada ao 

proponente, que a eles não se opôs. 

                                                           
333

 Conforme definido no tópico 3.1.2, investimentos específicos, também denominados idiossincráticos, são 

aqueles realizados em função de uma determinada relação negocial, quando esta demandar o investimento em 

recursos materiais ou humanos exclusivamente direcionados e vinculados à execução do contrato (FORGIONI, 

2014, p. 313; REQUIÃO, 2003, p. 122). 
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Percebe-se, assim, que no bojo do artigo 720 do Código Civil, tal como no parágrafo 

único do artigo 473 deste diploma legal, estão inseridos os investimentos realizados de forma 

específica para o cumprimento do contrato, já que não se vislumbra a possibilidade de que um 

investimento exigido pelo proponente e efetivado pelo agente não seja específico
334

. Ademais, 

considerando o histórico de proteção do agente, tido como a parte mais frágil da relação 

contratual, não teria sentido que a proteção geral fosse menos abrangente que a proteção 

específica deferida a ele. 

Também no contrato de agência, entende-se fora do espectro de proteção do citado 

artigo 720 os investimentos feitos pelo agente de forma abusiva ou sem o conhecimento do 

proponente, ainda que estes estejam ligados à atividade econômica derivada do contrato ou 

sejam feitos com o intuito de aumentar a sua capacidade de atuação (BDINE JÚNIOR, 2012, 

p. 99; REQUIÃO, 2003, p. 121), de modo que o proponente não pode ser surpreendido pela 

impossibilidade da denúncia do contrato por conta de investimentos que sequer tinha ou 

deveria ter ciência. 

As críticas que atingem o artigo 473, parágrafo único, do Código Civil, como não 

poderia deixar de ser, também são estendidas ao dispositivo específico da regulamentação do 

contrato de agência. Sobre esse aspecto, os críticos afirmam que a redação legal utiliza-se de 

termos amplos e subjetivos, abrindo campo para conflitos na apuração do prazo compatível à 

amortização dos investimentos (REQUIÃO, 2003, p. 108), sendo que a fixação de um critério 

objetivo seria uma solução melhor (REQUIÃO, 2003, p. 109). 

Este argumento já foi anteriormente afastado, com o fundamento de que a amplitude 

dos termos se justifica na medida em que a norma tenta ser aplicável a inúmeras situações, 

que só podem ser alcançadas a partir de temos amplos, cabendo à doutrina a proposição dos 

parâmetros de interpretação e aos julgadores a sua aplicação no caso concreto a fim de que os 

conceitos subjetivos utilizados pela lei possam se tornar objetivos no caso concreto. 

Também já se defendeu a inconveniência de um critério objetivo (ou “matemático”) 

para o cálculo do prazo após o qual a resilição unilateral é permitida ao proponente, pois este 

poderia ser o causador de injustiças e aumentar a possibilidade de comportamentos 

oportunistas pelo proponente. 

Além disso, a possibilidade de conflitos entre as partes para a definição do prazo 

necessário para a amortização dos investimentos não foi ignorada pelo Código Civil, que, no 
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 Ainda que se vislumbrasse tal possibilidade, ela só faria com que o artigo 720 do Código Civil tivesse um 

alcance ainda maior do que o do artigo 473, parágrafo único, do Código Civil. 
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parágrafo único de seu artigo 720
335

, indicou que a solução, no caso, deverá ser levada ao 

Poder Judiciário, cabendo ao juiz a fixação do prazo razoável. 

Outra crítica, igualmente afastada, é a de que seria difícil crer no cumprimento a 

contento das obrigações assumidas por ambas as partes, já que têm ciência de que o contrato 

não terá a sua continuidade (REQUIÃO, 2003, p. 109). Entretanto, as partes devem continuar 

o cumprimento do contrato da forma como vinham fazendo, respeitando os ditames da boa-fé 

objetiva, lealdade e colaboração exigidos, sob pena de resolução do contrato e possível 

reparação de danos causados à outra parte. 

Por fim, existem aqueles que defendem que a solução consagrada, ou seja, a 

manutenção do contrato em vigor, enquanto não decorrido prazo compatível com a natureza e 

o vulto dos investimentos, não é a melhor, advogando em favor da solução indenizatória. 

Nessa posição, a realização de investimentos pelo agente não poderia constituir um 

impeditivo para que o proponente denunciasse eficazmente o contrato. O contrato seria 

extinto, bem como o valor dos investimentos restituídos ao agente em forma de indenização 

pelos danos sofridos (REQUIÃO, 2003, p. 112; LEMOS, 2013, p. 5161). 

No entanto, a maioria dos autores, assim como o legislador, entende que os 

investimentos foram feitos pelo agente com o intuito de servirem a determinado propósito, 

que é o cumprimento do contrato e o desenvolvimento da certa atividade econômica com o 

intuito de lucro. 

Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda (2013b, p. 137-138) desde há muito já 

defendia que a denúncia do contrato deveria respeitar prazo razoável para a sua eficácia, 

levando em conta, especialmente, os esforços do agente, notadamente com propaganda, 

instalações, entabulamento de relações contratuais, dentre outras. 

No mesmo sentido, Arnaldo Rizzardo (2014, p. 737) elogia o artigo 720 do Código 

Civil, afirmando que, sendo vultoso o investimento do agente, revela-se inconcebível a 

denúncia alguns meses após a sua celebração, ainda que se fixe indenização, devendo ser 

garantido espaço de tempo equivalente à estrutura montada para que o agente desenvolva a 

sua atividade. 

A solução mais eficiente para todo o sistema, portanto, é a que determina que o 

contrato de agência deve perdurar por prazo suficiente para que os investimentos realizados 

pelo agente sejam amortizados e recuperados, pois somente assim se estará tutelando as 
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 Art. 720. Parágrafo único. No caso de divergência entre as partes, o juiz decidirá da razoabilidade do prazo e 

do valor devido. 



185 

 

 
 

legítimas expectativas da parte, além de beneficiar toda a sociedade pela continuação da 

atividade produtiva. 

Entretanto, como já defendido, em face de determinadas peculiaridades do caso 

concreto, a continuação do contrato pode não representar a melhor forma de tutela para os 

interesses de ambas as partes, especialmente quando o elemento colaborativo e a confiança 

são as fundações da relação contratual (BDINE JÚNIOR, 2012, p. 103) e se encontram 

irreversivelmente abalados. No contrato de agência, por sua própria natureza, que exige a 

colaboração e a mútua confiança entre as partes, com mais facilidade pode tornar inadequada 

a continuação da relação negocial entre as partes (TEPEDINO, 2008, p. 376). 

Apesar da impossibilidade ou inoportunidade de continuar o vínculo contratual, a 

abusividade da denúncia do contrato pelo proponente, antes de decorrido prazo compatível 

com a natureza e o vulto dos investimentos feitos pelo agente, não é relevada. Continua sendo 

um ato equiparado a ato ilícito, já que a própria lei determina adoção do comportamento 

inverso, nascendo o dever de indenizar o agente por suas perdas e danos, que inevitavelmente 

incluirão o valor dos investimentos específicos (REQUIÃO, 2003, p. 48). 

O próprio parágrafo único do artigo 720 do Código Civil, acima citado, abre caminho 

para a extinção do contrato com a indenização dos danos sofridos pelo agente, na medida em 

que prevê que o juiz decidirá sobre o “valor devido”. Nesse caso, o “valor devido” é o valor 

monetário pago pelo proponente para reparar os danos ocasionados ao agente, ressarcindo-o 

pelos investimentos realizados quando a expectativa de retorno foi frustrada pelo rompimento 

antecipado do contrato (REQUIÃO, 2003, p. 119). 

Nesse sentido, a norma inscrita no artigo 720 do Código Civil tem o condão de mitigar 

os efeitos da dependência econômica do agente em relação ao proponente, uma vez que 

diminui a capacidade de imposição ao agente de modificações nos termos da relação negocial, 

às quais o agente não poderia deixar de anuir. Isso porque impede que o agente, ao realizar 

investimentos específicos e vultosos para o cumprimento do contrato, torne-se refém destes – 

necessitando aceitar as obrigações impostas pelo proponente sob pena de ver os gastos 

realizados serem perdidos, ao custo de enormes prejuízos.  

Logo, a norma em questão impede a colocação do agente em tal situação, na medida 

em que impede a resilição unilateral do contrato antes de decorrido prazo razoável e suficiente 

para a amortização e recuperação dos investimentos. 
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3.3.2.3 Relação e sistematização dos mecanismos de proteção do agente 

 

Relacionando todos os temas tratados nos tópicos 2.1, 3.3.2.1 e 3.3.2.2, tem-se que as 

normas legais de regência do contrato de agência trazem mecanismos específicos aptos a 

evitar a exploração, pelo proponente, da situação de dependência econômica na qual o agente 

geralmente se encontra. 

Isso porque, ao contrário dos demais contratos atípicos, em especial o contrato de 

distribuição stricto senso, que só dispõem das cláusulas gerais, como a boa-fé objetiva, a 

proteção aos investimentos específicos e vedação ao enriquecimento ilícito e ao abuso do 

direito, para corrigir os abusos de dependência econômica (DINIZ, 2014, p. 99), o contrato de 

agência é dotado de mecanismos específicos e de aplicação objetiva (na medida do possível) 

para proteger o agente contra comportamentos oportunistas do proponente, especialmente em 

situações de abuso de dependência econômica na resilição unilateral do contrato. 

São estes os mecanismos: a) a obrigatoriedade da concessão de aviso prévio de, no 

mínimo, noventa dias antes da extinção do contrato (artigo 720 do Código Civil – tópico 

3.3.2.1); b) compensação devida ao agente pela extinção do contrato sem causa que lhe possa 

ser imputada (artigo 27, j, da Lei nº 4.886/1965 – tópico 2.1); e c) proteção dos investimentos 

específicos exigidos do agente na resilição unilateral pelo proponente (artigo 720 do Código 

Civil – tópico 3.3.2.2). 

O aviso prévio, cuja obrigatoriedade e antecedência mínima estão positivadas, tem a 

função de impedir o fim abrupto do contrato, de modo que o agente
336

 possa se preparar para 

o fim da relação negocial subjacente, lhe sendo conferido prazo suficiente para procurar 

outros parceiros comerciais ou outras formas de subsistência de sua empresa, redirecionando 

suas atividades ou reorganizando sua empresa. A não concessão do aviso prévio no prazo 

assinalado pela lei poderá ser convertida em indenização por perdas e danos. 

Já a compensação prevista na alínea j do artigo 27 da Lei nº 4.886/1965, erroneamente 

chamada de indenização, serve para compensar o agente pelo fim do contrato, para o qual este 

não contribuiu. É uma compensação devida pelo proponente pela perda da possibilidade de 

exploração do mercado que o agente vinha desenvolvendo em conjunto com o proponente. 

Também tem o escopo de estabilizar a relação contratual, prestigiando a perenidade e 

estabilidade do contrato de agência, que, por sua natureza, demanda longa duração 
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 Ou mesmo o proponente, já que a obrigatoriedade de se conceder o aviso prévio com antecedência de noventa 

dias se dirige, por força da lei, a ambas as partes do contrato. 
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(ARAUJO, 2011, p. 350; REQUIÃO, 2003, p. 106), por meio da criação de um entrave 

financeiro para a extinção do contrato por parte do proponente. 

Por fim, o terceiro mecanismo visa a proteger os investimentos feitos pelo agente, 

especificamente para o cumprimento do contrato, de modo que o proponente não possa 

encerrar imotivada e unilateralmente a relação sem que tenha decorrido tempo suficiente para 

recuperação e amortização destes investimentos. Impede-se, assim, que o agente seja 

compelido a aceitar alterações contratuais sob ameaça de perda financeira decorrente da 

impossibilidade de recuperação dos investimentos feitos. 

Ainda que seja impossível ou inconveniente a continuação do contrato até que os 

investimentos fossem amortizados, por conta da ruína da confiança existente entre os 

contratantes, o agente não será prejudicado, já que deverá ser indenizado em montante a ser 

arbitrado, na ausência de consenso entre as partes, pelo juiz. 

Percebe-se, assim, que cada mecanismo tem uma função específica na tutela da 

posição jurídica do agente e de suas legítimas expectativas, protegendo um particular aspecto 

da relação contra eventual abuso de dependência econômica por parte do proponente na 

resilição unilateral do contrato.  

É justamente em razão das funções específicas de cada ferramenta prevista no sistema 

de proteção ao agente que se dá a relação entre elas. 

Diversos são os autores
337

 que entendem ser possível a cumulação entre a 

obrigatoriedade de concessão do aviso prévio, ainda que não seja cumprido e, 

consequentemente, convertido em pagamento pecuniário por perdas e danos, e o pagamento 

da compensação prevista no artigo 27, j, da Lei nº 4.886/1965, justamente porque são direitos 

independentes, fundados em causas diferentes (REQUIÃO, 1995, p. 216)
338

. 

Nesse sentido, como já afirmado no tópico 2.1.2, a conversão do aviso prévio em 

pagamento monetário tem como base a responsabilidade civil por abusividade do direito de 

denúncia, enquanto a obrigação de pagamento trazida pela lei especial não tem como 
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 Dentre eles, Arnaldo Rizzardo (2014, p. 739), Rubens Edmundo Requião (2003, p. 61), Rubens Requião 

(1995, p. 215-216), Jairo Saddi (2003, p. 66) e Humberto Theodoro de Mello e Adriana Mandim Theodoro de 

Mello (2004, p. 40). 
338

 A jurisprudência pátria também é integralmente no sentido da possibilidade de cumulação do aviso prévio, 

ainda que transformado em pagamento indenizatório, com a obrigação de pagamento existente no artigo 27, j, da 

Lei nº 4.886/1965, já tendo sido, a questão, decidida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 

nº 85.767 (Relator: Ministro Leitão de Abreu, Data de Julgamento: 17/03/1978, 2ª Turma, Data de Publicação: 

25-04-1978). No mesmo sentido: STJ – REsp: 656.554/PR, Relator: Ministro Raul Araújo, Data de Julgamento: 

18/02/2014, 4ª Turma, Data de Publicação: 13/03/2014; TJ-SP – APL: 0000691-24.2007.8.26.0566, Relator: 

Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 18/09/2013, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

20/09/2013; e TJ-MG – AC: 6079267-82.2015.8.13.0024, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 

27/03/2018, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/04/2018. 
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pressuposto nenhum ato ilícito ou abuso do direito de resilir, sendo devida sempre que se 

encerrar o contrato por causa imputável ao proponente. 

Com base nesse critério, tem-se que é cumulável com o aviso prévio, ou com a 

indenização decorrente da sua não concessão, e com a compensação prevista no artigo 27, j, 

da Lei nº 4.886/1965, o pagamento de indenização ao agente quando o contrato for encerrado 

unilateralmente pelo proponente antes de ter decorrido o prazo compatível com os 

investimentos específicos realizados pelo agente para o cumprimento do contrato de agência, 

se for impossível a sua continuidade. 

Em relação ao aviso prévio, em que pese ambos terem origem na mesma denúncia 

abusiva do contrato celebrado por prazo indeterminado, os danos sofridos pelo agente são 

diversos. No caso do proponente, o dano decorre da impossibilidade de se redirecionar as 

atividades e procurar outros parceiros contratuais para a continuidade produtiva da empresa. 

Quanto ao agente, o dano decorre da frustração de sua legítima expectativa, 

consubstanciando-se em prejuízo financeiro pela perda dos investimentos específicos 

irrecuperáveis. 

Já no que se concatena com a compensação, a indenização pelos investimentos 

específicos não recuperados e amortizados tem natureza completamente diversa, justamente 

porque decorre de uma conduta equiparada ao ato ilícito, enquanto aquela é uma 

compensação pela perda da possibilidade de o agente continuar a explorar o mercado em que 

vinha trabalhando. 

Desse modo, a partir da diferenciação das causas de ocorrência e do intuito de cada 

ferramenta protetiva do ordenamento jurídico, pode-se concluir que a indenização pela falta 

de aviso prévio legal (ou a insuficiência deste), a compensação pela extinção imotivada do 

contrato e a indenização pelos investimentos específicos podem ser cumuladas, se for o caso, 

com o intuito de proteger o agente. 

Ocorre que, ainda que o agente tenha a seu favor uma proteção diferenciada, superior 

àquela deferida pelo ordenamento jurídico a outras partes contratuais de outros contratos 

diversos, a denúncia abusiva do proponente pode ser excessivamente gravosa ao agente, de 

modo que as indenizações legalmente devidas a ele podem não fazer frente aos danos 

sofridos. 

Nesta hipótese, o agente deverá recorrer às regras gerais de responsabilidade civil por 

abuso do direito de resilição unilateral, pleiteando a competente indenização e fazendo prova 

dos danos sofridos (PARENTE, 2013, p. 55-56; RIZZARDO, 2014, p. 740), que será devida 
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em adição a todas as demais cominações determinadas pela lei, já que também tem causa 

diversa. 

Por outro lado, Rubens Edmundo Requião (2003, p. 65) defende que a adoção de 

indenização tarifada pela lei (artigo 27, j, da Lei nº 4.886/1965)
339

, em valor possivelmente 

menor do que os efetivos danos sofridos pelo agente, é uma questão de política legislativa, 

afastando a incidência do direito comum e a possibilidade de indenização complementar. 

Outros autores, como Arnaldo Rizzardo (2014, p. 740), Rafael Cavalcanti Lemos 

(2013, p. 5158) e André Rodrigues Parente (2013, p. 56), defendem que, se os danos sofridos 

pelo agente superarem a “indenização” prefixada legalmente, este poderá pleitear 

judicialmente a indenização, comprovando-os, mas esta indenização será adicionada à 

“indenização” legal, complementando-a. 

Não se concorda com nenhuma das posições, em primeiro lugar, porque ambas adotam 

como premissa que a obrigação de pagamento existente no artigo 27, j, da Lei nº 4.886/1965 

constitui uma indenização típica da responsabilidade civil, o que já foi afastado neste trabalho 

(tópico 2.1.4), pois a obrigação permanece ainda que não haja ato ilícito na extinção do 

contrato pelo proponente. 

Somente por esta diferenciação, pode-se perceber que é não é possível admitir 

qualquer interferência da quantia devida ao agente como compensação pelo fim do contrato 

em relação à indenização como reparação pelas perdas e danos sofridos por este. São 

obrigações diversas e independentes, entre as quais não há ligação de exclusão ou 

complementariedade. Cada uma é devida, de forma autônoma, por uma justificativa diversa. 

Ademais, ainda que se entendesse que a obrigação de pagamento do artigo 27, j, da 

Lei nº 4.886/1965 constitui uma indenização tarifada pela lei, não se poderia aceitar a posição 

de que a sua existência pudesse excluir a efetiva reparação dos danos sofridos pelo agente, 

afastando o princípio da integral reparação dos danos, inscrito no artigo 944 do Código 

Civil
340

. 

Como já tratamos na nota de rodapé nº 257, não se pode usar, como analogia, para a 

defesa dessa posição, o artigo 416 e seu parágrafo único do Código Civil
341

, uma vez que a 
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 Como citado, o referido autor entende que a obrigação de pagamento existente no artigo 27, j, da Lei nº 

4.886/1965 é uma indenização prefixada pelo rompimento abusivo do contrato pelo proponente. 
340

 Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano. 
341

 Art. 416. Para exigir a pena convencional, não é necessário que o credor alegue prejuízo. 

Parágrafo único. Ainda que o prejuízo exceda ao previsto na cláusula penal, não pode o credor exigir 

indenização suplementar se assim não foi convencionado. Se o tiver sido, a pena vale como mínimo da 

indenização, competindo ao credor provar o prejuízo excedente. 
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cláusula penal, prefixadora da responsabilidade da parte, foi instituída a partir da vontade das 

partes, o que não ocorre no caso. 

Finalmente, seria até mesmo contraditória em relação ao espírito de proteção do 

agente que permeia os dispositivos legais específicos do contrato de agência a limitação da 

responsabilidade do proponente ao custo dos prejuízos sofridos pelo agente. 

Desse modo, a posição mais correta é a de que tendo o agente, em virtude da denúncia 

abusiva do contrato pelo proponente, sofrido danos que ultrapassem as reparações devidas 

pela falta de aviso prévio e pelos investimentos específicos não amortizados pelo 

encerramento prematuro do contrato, deve aquele ser ressarcido integralmente. 

Por fim, é importante destacar, ainda, que se o contrato de agência for extinto por ato 

ilícito relativo (“justa causa”, nos termos do artigo 36 da Lei nº 4.886/1965), ou seja, por 

infração ou descumprimento das obrigações contratuais, por parte do proponente, o agente 

estará protegido por todos os mecanismos acima tratados, além da reparação pelos danos 

sofridos, sendo-lhe devido: a) a compensação prevista na alínea j do artigo 27 da Lei nº 

4.886/1965; b) a indenização derivada da não concessão do aviso prévio no prazo legal; c) a 

indenização pelos investimentos específicos ainda não amortizados ou recuperados, na 

impossibilidade de continuação do contrato; e d) as indenizações a que fizer jus em virtude de 

ato ilícito praticado pelo proponente, de modo a reparar os danos sofridos e comprovados pelo 

agente.  

Ao longo deste capítulo demonstrou-se que a regulamentação do contrato de agência, 

pela Lei nº 4.886/1965 e pelo Código Civil, não se furtou de reconhecer a existência, no bojo 

da relação comercial subjacente, de uma situação de dependência econômica, na qual 

geralmente o agente é a parte mais frágil. A partir desta constatação, lançou mão de 

mecanismos específicos de proteção ao agente com o intuito de reequilibrar a relação, 

impedindo a ocorrência de comportamentos oportunistas e abusivos por parte do proponente. 

Essas ferramentas específicas de proteção ao agente, por sua vez, complementam e são 

complementadas pelas cláusulas gerais que conformam todo o sistema do direito contratual. 

Careciam, entretanto, de sistematização, já que são previstas em diplomas normativos 

diversos e sem remissão expressa de um ao outro. Com o presente trabalho, espera-se ter 

contribuído para que o objetivo da lei, que é a efetiva proteção do agente por meio do 

estímulo à estabilidade da relação com o proponente, possa ser alcançado, com resultados 

positivos para as partes, a partir de uma relação mais eficiente e lucrativa, e para toda a 

sociedade, mediante o aumento da segurança jurídica do mercado, diminuindo os custos de 

transação e contribuindo para o desenvolvimento econômico. 
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CONCLUSÃO 

 

O intuito deste trabalho foi a identificação e o estudo dos mecanismos existentes na 

legislação aplicável especificamente ao contrato de agência para a proteção do agente em 

situações de dependência econômica, nas quais normalmente este é a parte mais frágil e está 

sujeito a comportamentos abusivos. Por opção metodológica, concentrou-se no abuso de 

dependência econômica na resilição unilateral realizada pelo proponente, apesar de ser 

reconhecido que o abuso da posição de supremacia no contrato pode ocorrer também nas 

tratativas negociais
342

 e durante o cumprimento do contrato celebrado
343

.  

O cerne da questão que foi desenvolvida, por conseguinte, enfatizou o problema da 

falta de sistematização dos mecanismos protetivos contra a denúncia abusiva, pelo 

proponente, do contrato de agência celebrado por prazo indeterminado, principalmente 

quando foram realizados investimentos específicos pelo agente, sem que estes tenham sido 

amortizados ou recuperados durante a vigência contratual. 

Estes mecanismos demandam interpretação conjunta e necessitam ter os seus 

parâmetros de aplicação fixados de forma clara, de modo a transmitir certeza e segurança para 

as partes, o que não ocorre atualmente. Ao fim do trabalho, foi apresentada uma proposta, 

entendida como a mais adequada em face da finalidade identificada da norma e do bem 

jurídico que visa a proteger. 

A proposta formulada ao fim do trabalho é o produto da conjugação de determinados 

pressupostos que foram sendo estudados ao longo do texto. Cada pequena conclusão que se 

atinge no decorrer do texto é determinante para a coerência da solução encontrada para o 

problema da interação entre os mecanismos protetivos do agente aplicados na resilição do 

contrato pelo proponente.  

A primeira conclusão importante do trabalho, obtida no primeiro capítulo, é a 

identidade entre as figuras do contrato de agência, assim nomeado pelo Código Civil em seus 

artigos 710 a 721, e do contrato de representação comercial autônoma, tipificado em nosso 

ordenamento pela Lei nº 4.886/1965. 

                                                           
342

 Neste momento da relação entre as partes, foi identificado que a proteção dos interesses do agente é realizada 

pelas cláusulas gerais trazidas pelo Código Civil, com a aplicação da boa-fé objetiva, do decorrente dever de 

lealdade, da vedação ao abuso do direito e pela via da reparação dos danos. 
343

 Durante o cumprimento contratual, por sua vez, além das cláusulas gerais, foram apontados dispositivos 

legais protetivos ao agente, previstos na legislação que rege o contrato de agência, como a proibição de 

alterações contratuais que impliquem em diminuição dos resultados auferidos pelo agente, resolução do contrato 

se o proponente impossibilitar o exercício da atividade do agente, vedação à cláusula del credere, dentre outras. 
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A partir do estudo pormenorizado das definições trazidas pelos artigos 710 do Código 

Civil e 1º da Lei nº 4.886/1965
344

, pode-se perceber que a atividade-núcleo do contrato 

tipificado em ambos os diplomas legais é a mesma: intermediação para a promoção de 

negócios. Ou seja, ambas as definições legais trazem o contrato pelo qual o agente se obriga, 

em zona determinada e mediante retribuição, a promover os negócios do proponente, 

aproximando os possíveis clientes e agenciando ofertas e propostas, que serão levadas a este 

para que celebre, diretamente, o negócio jurídico
345

. 

Decorrência direta da constatada identidade entre os contratos de agência e 

representação comercial autônoma é o fato de que o Código Civil e a Lei nº 4.886/1965 

regulamentam a mesma figura contratual, mundialmente conhecida como agência.  

Com a verificação de que os dois diplomas normativos citados buscam regular o 

contrato de agência, constata-se a existência de um conflito entre normas, já que, em alguns 

pontos, os textos trazem regras contraditórias. Necessária, portanto, a compatibilização de 

ambos os textos dentro do ordenamento jurídico, determinando quais os dispositivos legais 

em vigor aptos a gerar efeitos sobre as relações contratuais que lhe são objeto, já que não 

houve revogação expressa pela lei posterior de nenhum artigo da lei anterior. 

Nesse sentido, concluiu-se que, com a entrada em vigor do Código Civil, as normas 

existentes na Lei nº 4.886/1965 que estivessem em contrariedade com aquelas do mencionado 

Código foram tacitamente derrogadas. Permanece hígida, portanto, a lei especial, tendo sido 

derrogados apenas os artigos que previam normas contrárias àquelas presentes no Código 

Civil. 

Ainda no primeiro capítulo, foram estudadas as formas de extinção do contrato de 

agência, concluindo-se, com base na doutrina especializada, que o referido contrato não se 

extingue normalmente pelo cumprimento das obrigações, pois é classificado como um 

contrato de execução continuada. A resilição, unilateral ou bilateral, assim, é a forma normal 

de extinção do contrato celebrado por prazo indeterminado
346

. 

                                                           
344

 A definição do contrato de “representação comercial autônoma” é retirada reflexamente do citado artigo 1º da 

Lei nº 4.886/1965, já que esta conceitua o representante comercial autônomo, parte do contrato de representação 

comercial autônoma. 
345

 A definição apresentada do contrato de agência permite que sejam individualizados os seus elementos 

essenciais. Vale dizer que, na inocorrência de algum destes elementos, a relação contratual não poderá ser 

classificada como de agência. São eles: as partes; a promoção de negócios do proponente, pelo agente; a atuação 

do agente à conta do proponente; caráter não eventual do exercício da atividade de agência; a autonomia do 

agente (inexistência de subordinação jurídica ao proponente); a zona determinada de atuação, que não precisa ser 

exclusiva; e a retribuição devida ao agente, evidenciando o caráter oneroso da avença. 
346

 O contrato de agência celebrado por prazo determinado é extinto de modo normal pelo decurso do prazo 

fixado pelas partes. 
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Paralelamente, no terceiro capítulo, foi reconhecido que um dos pilares de sustentação 

do direito comercial, pelo qual as partes empresárias, ao se relacionarem, o fazem em 

condições paritárias, já que são empresários ativos, probos e acostumados ao giro comercial, 

pode não ser verdadeira em todas as ocasiões. 

Existem situações em que, por conta do poder econômico ou da posição no mercado 

de uma das partes, há um estado de desigualdade nas condições em que negociam, podendo 

gerar um desequilíbrio contratual e a preponderância de um parceiro sobre o outro. 

No bojo de uma relação contratual com estas características, somando-as à longa 

duração do contrato e ao estreito relacionamento entre as partes, características dos contratos 

relacionais, pode ser identificada uma situação de dependência econômica de uma parte – 

mais frágil – em relação à outra – mais forte economicamente – pela qual esta pode impor 

circunstâncias e condições à primeira, que deve, necessariamente, consentir por não dispor de 

alternativa viável. 

Isso ocorre porque, nas relações em que a dependência econômica está presente, 

normalmente a parte em sujeição depende em grande medida, ou integralmente, da relação 

contratual para obter seu lucro e, em ultima instância, subsistir no mercado. O fim desta 

relação negocial pode gerar, para a parte mais frágil, a impossibilidade desta manter suas 

atividades comerciais, impedindo-a de resistir à pressão do parceiro contratual preponderante. 

Dentre os fatores agravantes da dependência econômica, ganha destaque a realização 

de investimentos destinados especificamente ao cumprimento das obrigações assumidas em 

determinado contrato e que não podem ser reaproveitados ou recuperados após o fim da 

relação contratual. Agrava-se a situação de dependência da parte que os realiza uma vez que 

os possíveis prejuízos em face da extinção do contrato, imotivadamente, pela parte mais forte, 

são aumentados. 

Nesse horizonte, também foi afirmado que a dependência econômica não é vedada 

pelo ordenamento jurídico, uma vez que consiste em um fato econômico decorrente da 

estrutura do sistema capitalista, sendo inerente a algumas relações contratuais em que exista o 

poder relacional (contratos relacionais), como o contrato de agência. O que não se permite é a 

utilização abusiva desta situação fática pela parte preponderante. 

O abuso de dependência econômica contratual será caracterizado, assim, quando a 

parte em situação de preponderância exercer o seu poder de impor condições à outra parte, 

excedendo manifestamente a finalidade econômica e social e os standards de conduta 

impostos pela boa-fé e pelos bons costumes, que serão verificados casuisticamente a partir da 
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função econômica típica dos dispositivos contratuais e da eficiência do sistema de 

distribuição. 

A abusividade da posição de dependência econômica pode se manifestar, dessa forma, 

na resilição unilateral do contrato celebrado por prazo indeterminado por parte do proponente. 

Em geral, a resilição unilateral, independente de motivação, é a forma normal de extinção do 

contrato de agência sem prazo certo. No entanto, estabeleceu-se que ela pode ser qualificada 

como abusiva em algumas hipóteses, especialmente quando o agente tenha realizado 

investimentos específicos ainda não amortizados no momento da denúncia. 

De modo geral, a abusividade do direito de resilir unilateralmente é sancionada em 

nosso ordenamento jurídico pelo nascimento do dever de indenizar, sendo combatida, ainda, 

por meio da prorrogação compulsória do contrato, com a ineficácia da denúncia. 

No contrato de agência, por sua vez, a legislação cunhada para regulá-lo, formada pela 

Lei nº 4.886/1965 e pelo Código Civil de 2002, consagrou alguns mecanismos específicos 

cujo intuito é mitigar os efeitos do abuso de dependência econômica na resilição unilateral do 

contrato celebrado por prazo indeterminado com iniciativa do proponente, protegendo o 

agente, parte presumidamente mais frágil da relação. 

As ferramentas identificadas são: a) o aviso prévio fixado legalmente; b) a tutela dos 

investimentos específicos pela ineficácia da denúncia; e c) a compensação ao agente pela 

extinção do contrato, por iniciativa do proponente, sem justo motivo ou por culpa deste. 

A Lei nº 4.886/1965 já previa, em seu artigo 34, que o contrato de agência celebrado 

por prazo indeterminado e que tenha vigorado por mais de seis meses poderia ser denunciado 

por qualquer das partes, sendo concedido um pré-aviso, com antecedência mínima de trinta 

dias, ou o pagamento de valor equivalente a um terço das retribuições pagas ao agente nos 

últimos três meses. 

Com a entrada em vigor do Código Civil, o seu artigo 720 derrogou tacitamente o 

texto legal anterior, uma vez que regulou de forma diversa a mesma matéria. O novo diploma 

legislativo manteve a obrigatoriedade da concessão do aviso prévio na denúncia do contrato 

celebrado por prazo indeterminado, mas aumentou para noventa dias a antecedência 

necessária. Também excluiu a necessidade de o contrato ter sido celebrado há mais de seis 

meses, podendo ser resilido unilateralmente a qualquer tempo, e retirou a sanção que antes era 

prevista para a hipótese de não concessão do aviso prévio, ou de sua concessão insuficiente. 

Atualmente, portanto, o aviso prévio deve ser dado à parte denunciada com, ao menos, 

noventa dias de antecedência. A não concessão do aviso, tendo em vista a ausência de 

previsão de consequência direta pela lei, permite que a parte pleiteie o ressarcimento pelos 
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danos sofridos, utilizando-se das regras de responsabilidade civil, já que tal conduta do 

denunciante constitui um ato antijurídico (realizado em clara afronta ao texto legal). 

Da análise do aviso prévio, pode-se retirar que a sua obrigatoriedade tem o intuito de 

proteger a parte contra o encerramento abrupto do contrato, evitando que esta seja 

surpreendida pelo fim imediato da relação contratual. Possibilita-se, assim, que a parte 

denunciada se prepare para a extinção do contrato, encerrando negociações em andamento, 

adaptando seu negócio e suas atividades e buscando outros parceiros contratuais, ou seja, o 

aviso prévio permite a reorganização da empresa com vistas à sua continuidade. 

Intrinsecamente relacionado ao aviso prévio, o mesmo artigo 720 do Código Civil, que 

transpõe, com algumas adaptações, para a regulamentação específica do contrato de agência, 

o artigo 473, parágrafo único, do mesmo Código, prevê que a denúncia somente produzirá 

efeitos quando houver transcorrido prazo compatível com a natureza e o vulto do 

investimento exigido do agente. 

Nesse aspecto, o dispositivo legal tem o objetivo de proteger os investimentos 

específicos realizados pelo agente para o cumprimento do contrato, impedindo que o 

proponente abuse da posição de dependência econômica do agente, agravada pela realização 

de investimentos idiossincráticos e irrecuperáveis, para impor mudanças na relação contratual, 

sob a ameaça de denúncia imediata do contrato, ou para causar danos ao agente por meio da 

resilição unilateral antes do prazo esperado. 

Garante-se ao agente, por meio da imposição de duração do contrato por prazo 

compatível com os investimentos realizados, que o vínculo contratual não será encerrado 

unilateral e imotivadamente pelo proponente antes de serem amortizados ou recuperados os 

investimentos feitos por aquele, gerando estímulo à realização de investimentos e à 

contratação de longo prazo. 

Contudo, o não cumprimento, pelo proponente, dos termos contratuais pelo prazo 

necessário, conforme determinado pelo mandamento legal, o sujeitará à execução específica 

judicial, por meios coercitivos, requerida pelo agente, ou, na impossibilidade, à reparação dos 

danos sofridos pelo agente, convertendo-se em indenização. 

Por fim, o último mecanismo específico de proteção ao agente na extinção do contrato 

de agência é a obrigação de pagamento existente no artigo 27, j, da Lei nº 4.886/1965, 

chamada legalmente de “indenização”. 

Este, por sua importância e falta de tratamento adequado pela doutrina, mereceu 

melhor atenção no segundo capítulo. Além de serem pormenorizadas as hipóteses em que é 
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cabível a aplicação do dispositivo legal, também se defendeu, com base nestas hipóteses, a 

natureza adequada da obrigação existente. 

O artigo 27, j, da Lei nº 4.886/1965 dispõe que, no contrato de agência celebrado por 

prazo indeterminado, é obrigatória a cláusula que prevê o pagamento ao agente de, no 

mínimo, um doze avos do total da retribuição recebida por este durante todo o contrato. 

Segundo o mesmo dispositivo legal, esse pagamento é devido quando a rescisão
347

 do 

contrato, pelo proponente, for realizada fora das hipóteses do artigo 35 da mesma lei
348

. 

A interpretação mais correta e acobertada pela jurisprudência do dispositivo é no 

sentido de que o pagamento do proponente ao agente é devido quando o contrato é extinto 

sem que a causa possa ser associada a um comportamento do agente. Ou seja, nas hipóteses 

de resolução do contrato por culpa do proponente e na resilição unilateral do contrato por 

vontade dele. 

Não é aplicável, portanto, quando o contrato é encerrado por mútuo acordo entre as 

partes (distrato), por denúncia partindo do agente ou por resolução em virtude de 

inadimplemento imputável ao agente. 

Com base na individualização das hipóteses de exigibilidade do pagamento previsto 

no artigo 27, j, da Lei nº 4.886/1965, foi definido que a natureza da obrigação erigida no 

artigo citado não é de indenização, como sucedâneo da reparação dos danos causados por ato 

ilícito ou por abuso do direito cometido pelo proponente. Isso porque a obrigação de 

pagamento permanece hígida ainda que inexista ato ilícito ou abuso do direito de extinguir o 

contrato. Está, portanto, tecnicamente equivocada a redação do referido artigo. 

Também foi consolidado que não se trata de indenização de clientela, pois o 

pagamento é devido de forma incondicionada, não sendo uma compensação ao agente pelos 

benefícios futuros que o proponente irá auferir pelo seu trabalho de angariação de clientela ou 

uma reparação dos danos causados pelo fato de o agente estar impossibilitado de continuar 

explorando a clientela criada a partir de seu esforço. O pagamento de, ao menos, um doze 

avos do toda a retribuição paga ao agente durante o contrato permanecerá ainda que ele não 

tenha adicionado um cliente sequer à carteira do proponente. 

Desse modo, em virtude de todo o contexto no qual foi cunhado o texto legal, 

concluiu-se que a obrigação de pagar ao agente imposta ao proponente, quando o contrato 

celebrado por prazo indeterminado foi extinto por causa imputável a ele, tem a natureza de 

                                                           
347

 Neste ponto, como já salientado, o vocábulo “rescisão” foi utilizado indevidamente como sinônimo de 

“extinção”. 
348

 O rol previsto no citado artigo, com os motivos justos pelos quais o contrato pode ser resolvido, é 

exemplificativo, podendo ser identificadas muitas outras causas para a resolução do contrato. 
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compensação de caráter protetivo
 
pela extinção do contrato. É uma obrigação de pagamento 

sui generis, que não tem correspondente em outros institutos jurídicos existentes. 

Cuida-se, assim, de compensação devida ao agente pela simples extinção do contrato, 

com a perda da possibilidade de exploração do mercado que vinha desenvolvendo. Também 

tem o propósito de estabilizar a relação de agência, que, por sua natureza, demanda uma longa 

duração, por meio da imposição de um entrave financeiro que impede ou, ao menos, dificulta 

a extinção imotivada do contrato pelo proponente, desestimulando a constante troca de 

parceiros e diminuindo a pressão decorrente da situação de dependência econômica em que se 

encontra o agente. 

A partir dessas constatações, pode-se verificar que cada um dos mecanismos 

identificados na Lei nº 4.886/1965 e no Código Civil tem a sua função protetiva direcionada a 

um determinado aspecto da relação. Vale dizer, cada um deles protege um bem jurídico 

diferente dentro dos legítimos interesses do agente, desempenhando papéis diversos na defesa 

contra o abuso de dependência econômica na resilição unilateral do contrato pelo proponente. 

Nesse sentido, não foi identificada nenhuma incompatibilidade na aplicação conjunta 

dos mecanismos. O abuso da posição de dependência econômica na resilição unilateral do 

contrato pode, então, dar ensejo à ativação dos três dispositivos protetivos, caso sejam 

preenchidos os requisitos exigidos para cada um deles. 

O aviso prévio com noventa dias de antecedência sempre deverá ser concedido antes 

da produção dos efeitos da denúncia, sendo cumulável com a compensação devida ao agente e 

com a necessidade de se aguardar o prazo de vigência contratual compatível com o 

investimento exigido do agente. Se convertido em indenização pela impossibilidade ou falta 

de concessão do pré-aviso, esta é devida independentemente dos demais pagamentos a serem 

realizados ao agente. 

O mesmo ocorre com o mecanismo que determina a ineficácia da denúncia pela 

presença de investimentos realizados pelo agente e que ainda não tenham sido amortizados. O 

dispositivo terá efeito independentemente do aviso prévio e da compensação devida. Na 

impossibilidade de prosseguimento do contrato, a indenização devida ao agente pelos 

investimentos não recuperados não terá qualquer relação com a indenização pela falta de 

aviso prévio ou, mais importante, com a compensação devida ao agente pelo fim do contrato. 

Por fim, a compensação prevista no artigo 27, j, da Lei nº 4.886/1965, devida ao 

agente pela extinção do contrato sem que ele tenha concorrido para este resultado, deverá ser 

paga integralmente, não se podendo vislumbrar que de seu valor serão deduzidas as 
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indenizações devidas ao agente por ato ilícito ou abuso do direito do proponente, notadamente 

aquelas decorrentes da falta de aviso prévio e da denúncia do contrato antes de decorrido 

prazo compatível com os investimentos específicos do agente. Também não se pode 

vislumbrar que a quantia paga a título desta compensação seja utilizada para reduzir as citadas 

indenizações devidas. 

Assim sendo, a interpretação proposta para os dispositivos legais protetivos ao agente 

prevê a aplicação independente e cumulada de cada um dos mecanismos legais, desde que 

preenchidos os requisitos necessários para cada um deles, sem que possa ser verificada 

qualquer relação de subordinação ou de exclusão, pois, como defendido, são direitos 

independentes fundados em causas diferentes. 

A sistematização das ferramentas identificadas que foi proposta está em consonância 

com o sentido da legislação, que é a efetiva proteção do agente contra o abuso de dependência 

econômica por parte do proponente, fornecendo estímulo à estabilidade do vínculo contratual, 

às contratações de longo prazo e à realização de investimentos específicos. 

Importa salientar, finalmente, que, conforme já destacado, o contrato de agência tem 

importância central na distribuição de bens de consumo, permitindo que as empresas possam 

comercializar em praças distantes de seu centro de produção sem a necessidade de realização 

de grandes investimentos próprios e de incorrer em custos de controle e coordenação de 

trabalhadores subordinados. 

Trata-se, portanto, o contrato de agência, de um importante instrumento de 

desenvolvimento econômico e social, integrando o mercado de regiões que antes eram 

inacessíveis para outras produtoras. A redução das incertezas existentes em relação às 

consequências, tanto para o agente quanto para o proponente, da resilição unilateral do 

contrato por este último tem uma função de fortalecimento das instituições e, em último 

aspecto, de contribuir para a mais eficiente utilização deste importante contrato para a 

promoção do desenvolvimento econômico. 
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