
Ano 7 (2021), nº 4, 1571-1612 

UMA VISÃO ECONÔMICA DA RESCISÃO DO 
CONTRATO DE COLABORAÇÃO 
 
Rodrigo Junqueira Bertoncini 
 
Orlando Celso da Silva Neto 
 
Resumo: O presente trabalho aborda alguns aspectos da rescisão 
dos contratos de colaboração a partir de premissas econômicas. 
Para delimitar o objeto de estudo aqui abordado, propõe-se a 
análise de três contratos de colaboração considerados "clássi-
cos": a distribuição comercial, a representação comercial e a 
concessão comercial. A partir dos elementos de cada uma dessas 
espécies reputadas "clássicas", sob um prisma econômico, faz-
se a análise de três elementos da rescisão do contrato de colabo-
ração: com quem fica a clientela, como aplicar a cláusula de não 
concorrência e como tratar a expectativa de continuar o contrato. 
A conclusão a que se chegou é que a resposta para cada uma 
dessas questões depende do contrato em análise. Em síntese, nos 
casos dos contratos típicos (representação e concessão), a lei de 
regência dará resposta (ainda que parcial) às questões propostas. 
No caso da distribuição comercial, que é contrato atípico, a res-
posta econômica depende da natureza da relação, ao passo que 
no aspecto jurídico depende em grande medida das cláusulas 
contratuais, notadamente no que se refere à indenização devida 
de parte a parte. 
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TERMINATION OF COLLABORATIVE CONTRACTS: AN 
ECONOMIC PERSPECTIVE 
 
Abstract: This essay analyzes some questions concerning the ter-
mination of collaborative contracts from an economic perspec-
tive. We analyze three typical (statutorily regulated) contracts. 
We analyze who benefits from de facto ownership of clientele 
(goodwill) after termination, how to understand and apply non-
compete clauses and what are the legal and economic conse-
quences of the parties’ ‘reliance’ (expectation of continuing the 
relationship). We conclude that statute provides some answers 
but contract provisions and the nature of the relationship and of 
the goods/services that were object of the contract are also very 
important, specially to assess entitlements and damages. 
 
Keywords: Collaborative contracts and relationships, termina-
tion, breach, commercial distribution, commercial representa-
tion, automobile dealership concession    
 
INTRODUÇÃO 
 

 escoamento de mercadorias de terceiros e a ativi-
dade de fazê-las alcançar o mercado consumidor 
são ocupações desempenhadas por comerciantes 
desde os primórdios do comércio. Pelas mais di-
versas razões, o produtor de mercadorias neces-

sita, ao menos em parte considerável dos casos, do concurso de 
diversos outros agentes para fazer seu produto chegar ao consu-
midor final1. 

 
1 A discussão sobre concurso de agentes econômicos na atividade empresarial é tra-
tada em extensa literatura sobre todos os aspectos, econômicos e jurídicos. Ronald 
Coase escreve sobre os limites (fronteiras) da empresa; Oliver Hart trata das situações 
em que um dos agentes corre o risco de se tornar ‘refém’ do outro (the hold-up - 
problem), e assim por diante. A discussão sobre o concurso de agentes na atividade 
econômica no Brasil chega mesmo a extremos tais como a discussão sobre a 
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A cooperação comercial que visa ao escoamento de mer-
cadorias e ao desenvolvimento de mercado foi denominada pela 
doutrina como colaboração e ocorre sob diversas formas de con-
tratação, agrupadas sob a denominação geral de contratos de co-
laboração. 

É sobre este tipo de relação contratual que trata o pre-
sente trabalho, no qual se pretende apresentar de forma breve os 
conceitos mais importantes referentes a essas formas de contra-
tação, assim como tratar das formas contratuais (típicas e atípi-
cas) mais recorrentes, como preparação para o objetivo central 
do presente trabalho, que é analisar um problema principal des-
dobrado em três questões centrais.  

O problema principal a ser analisado é qual o tratamento 
a ser dado a um ativo conjuntamente desenvolvido pelas partes 
– a clientela – após a rescisão do contrato de colaboração. A aná-
lise compreende a atual regra jurídica (quando existente), mas 
também a realidade econômica, os efeitos sobre terceiros e quais 
deveriam ser as preocupações das partes envolvidas. 

A análise se justifica em razão das características pró-
prias da relação de colaboração e da própria clientela, a qual, 
pela sua própria natureza, é de difícil ou impossível partição. Os 
contratos de colaboração são espécie contratual que envolve 
trato continuado (transações repetidas), por vezes durante longos 
períodos. Mais que isso, a colaboração entre o produtor e o dis-
tribuidor (aqui tratado de maneira genérica, não como parte do 
contrato de distribuição em si) envolve uma simbiose muito pe-
culiar: o distribuidor, muitas vezes, compromete-se a desenvol-
ver o mercado para o produtor, e este desenvolvimento (princi-
palmente quando bem sucedido o esforço) gera questões impor-
tantes sobre direito de propriedade, sobre “hold up”2’ e outras 
questões raramente tratadas na literatura jurídica, especialmente 

 
possibilidade da terceirização das ‘atividades-meio’ das empresas, discussão arcaica 
e felizmente fulminada pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos dos RE 
760.931, 958.252 e ADPF 324. 
2 Vide nota supra. 
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após o término da relação. 
Diante dessa realidade pouco explorada, chega-se à pri-

meira questão: desenvolvido o mercado mediante esforço do dis-
tribuidor, captada e fidelizada a clientela, com quem deve ficar 
essa carteira de clientes após a rescisão do contrato de colabora-
ção? Qual a alocação eficiente deste ativo? A alocação jurídica 
do ativo, quando existente, é eficiente?  

Outra estipulação possível e comum em um contrato de 
distribuição é a proibição de concorrência entre o produtor e o 
distribuidor após a extinção do contrato. Havendo a estipulação 
de que o distribuidor não possa distribuir produtos concorrentes 
para a mesma clientela após o fim da relação contratual, analisa-
se se tal situação não configuraria uma obrigação desmedida, 
impedindo a própria sobrevivência do distribuidor, que se espe-
cializou exatamente na distribuição de produtos específicos e 
construiu (ou ajudou a construir) esta clientela. 

Por fim, chega-se à terceira questão proposta: conside-
rando que o contrato de colaboração é de trato continuado, por 
prazos longos, como tratar, ou melhor, como compensar (se é 
que se deve compensar) a expectativa do distribuidor em conti-
nuar o contrato quando este for extinto pelo produtor, mesmo 
que de forma lícita? 

 
1. CONTRATOS DE COLABORAÇÃO: CONCEITOS E PRE-
MISSAS BÁSICAS 

 
A ideia central em qualquer contrato de colaboração é o 

escoamento de mercadorias (ou serviços3), isto é, o ato de fazer 
chegar ao consumidor ou ao varejista um produto fabricado ou 
fornecido por um produtor. 

Aliada a essa ideia central está o fato de que aquele que 

 
3 Neste artigo será feita menção apenas à colaboração para o escoamento de mercado-
rias, embora a maior parte das lições aqui descritas sirva também para quando existe 
estrutura similar no setor de serviços. 



RJLB, Ano 7 (2021), nº 4________1575_ 
 

 

está na ponta do contrato de colaboração - o distribuidor, o re-
presentante, o agente, etc. - tem ainda a responsabilidade de de-
senvolver o mercado consumidor. Esta ideia é fundamental para 
o correto entendimento dos problemas aqui discutidos e não por 
outra razão boa parte da doutrina conceitua os contratos de co-
laboração a partir destes elementos em comum: escoamento, co-
mércio, desenvolvimento e exploração de mercado. 

Com efeito, para Fábio Ulhoa Coelho (2015, p. 110), os 
contratos de colaboração empresarial, relacionados ao escoa-
mento de mercadorias, "são aqueles em que um dos contratantes 
(empresário colaborador) se obriga a criar, consolidar ou am-
pliar mercado para o produto do outro contratante (empresário 
fornecedor)". 

Para a análise que este trabalho pretende realizar elege-
ram-se três espécies clássicas de contratos de colaboração: a re-
presentação comercial, a distribuição e a concessão. Além des-
sas, é possível citar como exemplos de contratos de colaboração 
o contrato de agência, o contrato de comissão, o contrato de fran-
quia e o licenciamento do uso de marca. 

Para fins de delimitação do tema deste artigo, serão abor-
dadas as questões referentes à rescisão dos contratos de colabo-
ração considerando apenas as três espécies clássicas (represen-
tação, distribuição e concessão). Por isso, é interessante concei-
tuar e diferenciar cada uma dessas espécies de contrato de cola-
boração. 

Antes de conceituá-los, contudo, não se ignora a confu-
são que pode haver na classificação desses contratos. Por isso, é 
preciso esclarecer que não se adota a noção de contrato de dis-
tribuição e contrato de concessão como sinônimos (posição pro-
posta por Fábio Ulhoa Coelho - 2015, p. 116), mas se lhes con-
sidera como espécies diversas. 

Além disso, adotar-se-á a posição de Paula Andrea For-
gioni (2005, p. 110) quanto à diferenciação entre a distribuição 
(contrato atípico) e a agência-distribuição (prevista no artigo 710 
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do Código Civil), diferenciação que será tratada logo à frente. 
Desse modo, com a ressalva de posições diversas, aqui 

se optou por estabelecer as distinções entre contrato de distribui-
ção, contrato de concessão comercial e contrato de representa-
ção comercial. Quanto à concessão, diga-se, apesar de ser clas-
sicamente representada pelo contrato típico de concessão comer-
cial para revenda de veículos automotores, objeto de extensa re-
gulação legislativa, aceita-se a possibilidade de configuração de 
outros tipos de concessão comercial, verdadeiros contratos atí-
picos. 

A distribuição comercial é um contrato atípico. Em que 
pese a previsão legal de um contrato de distribuição, contida no 
artigo 710 do Código Civil, Paula Andrea Forgioni ensina com 
propriedade a existência de uma distinção entre aquela “distri-
buição” do Código Civil e a distribuição comercial.  

Com efeito, a mencionada doutrinadora explica que a 
despeito da opção legislativa pela utilização da expressão “dis-
tribuição”, o que está tipificado no artigo 710 do Código Civil é 
um contrato de agência que se subdivide em duas modalidades: 
agência pura e agência-distribuição (FORGIONI, 2005, p. 111).  

A distinção essencial, que servirá para distinguir a distri-
buição também dos demais tipos clássicos de contrato de cola-
boração, é que na distribuição (atípica e clássica) a mercadoria 
torna-se propriedade do distribuidor. Na dinâmica desse con-
trato, o distribuidor adquire do distribuído a mercadoria que será 
posta à venda: há efetiva transferência de propriedade entre os 
dois agentes econômicos envolvidos no contrato de colaboração, 
com um – o fornecedor/distribuído –  vendendo sua mercadoria  
ao outro, o distribuidor, o qual, por sua vez, a revenderá a um 
outro agente econômico e, eventualmente, até diretamente ao 
consumidor.  

A remuneração do distribuidor, nesse caso, advém justa-
mente da diferença entre o preço pelo qual adquire a mercadoria 
do distribuído e a vende aos consumidores. Seu lucro bruto está 
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consubstanciado, portanto, na diferença entre o preço de revenda 
e o preço de aquisição. 

A "agência-distribuição" prevista no Código Civil não 
apresenta essa característica. Tal qual no caso da agência pura, 
a hipótese tipificada no artigo 710 do Código Civil prevê que o 
agente realizará, à conta de outrem e mediante retribuição, de-
terminados negócios. Se os negócios são realizados "à conta de 
outrem" e "mediante retribuição" (em contraposição ao lucro ad-
vindo da diferença do preço de compra e de revenda), a merca-
doria não passa pela transferência de titularidade entre o distri-
buído e o distribuidor. Este, no caso, apenas aproxima o forne-
cedor e o consumidor, mas não intermedia o percurso da merca-
doria e não participa do trânsito jurídico desta. 

Eis, portanto, a diferença substancial entre a distribuição 
atípica e a "agência-distribuição" do Código Civil. Tal como 
acontece na agência pura, o agente-distribuidor não aufere lucro 
pela diferença do preço de revenda, mas recebe retribuição pelo 
serviço de agência realizado. O que separa, portanto, a agência 
pura da "agência-distribuição" é o fato de que, nesta, o agente 
está na posse da coisa a ser negociada, que não é de sua propri-
edade. 

Logo, a distribuição clássica permanece como contrato 
atípico, exatamente nos termos da conclusão de Paula Andrea 
Forgioni (2005, p. 111-115). 

Ultrapassada a questão da atipicidade do contrato de dis-
tribuição, cumpre conceituar referido contrato. Forgioni afirma 
que o "contrato de distribuição abarca operações de compra e 
venda mercantil, de caráter não eventual, mas sim habitual (es-
tável)” (2010, p. 63), que  "O adquirente compra para revenda: 
a propriedade transfere-se, inicialmente, do patrimônio do for-
necedor para aquele do distribuidor e, posteriormente, para um 
terceiro, estranho a essa primeira relação" (FORGIONI, 2005, p. 
63) e conclui que o "proveito econômico do distribuidor será o 
lucro que conseguir apurar em virtude da diferença entre o preço 
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de venda do bem a um terceiro e o que pagou para o fornecedor 
(margem de comercialização)" (FORGIONI, 2005, 63). 

O elemento da transferência de propriedade é essencial, 
como se disse, para compreender a diferença entre os contratos 
de colaboração. Também é, especialmente, esse elemento que 
afasta a distribuição da representação comercial. Por se tratar de 
contrato atípico, há amplo espaço para as partes contratarem di-
versos elementos, tais como periodicidade, quantias mínimas, 
máximas, preços (e mecanismos de reajustes), prazos de paga-
mento, exclusividade (de uma das partes ou ambas), obrigações 
“laterais” como padronização de sistemas informáticos, obriga-
ções de publicidade, padronização de frota, etc. 

Tal qual na agência (artigo 710 do Código Civil), a re-
presentação comercial constitui uma espécie de contrato de co-
laboração em que não há transferência da propriedade da merca-
doria do representado para o representante (ainda que em deter-
minados casos possa haver a transferência da posse). 

O representante, diversamente do distribuidor, é remune-
rado pelo serviço prestado, e não por meio do lucro auferido pela 
diferença entre o preço de aquisição e o preço de revenda. 

O contrato de representação comercial é tipificado pela 
Lei n. 4.886/1965, que "regula as atividades dos representantes 
comerciais autônomos". Do conceito estabelecido pela própria 
lei, especialmente no artigo 1°, é possível extrair a distinção en-
tre a representação e a distribuição: 

Art. 1º Exerce a representação comercial autônoma a pessoa 
jurídica ou a pessoa física, sem relação de emprêgo, que de-
sempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais 
pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis, 
agenciando propostas ou pedidos, para, transmití-los aos repre-
sentados, praticando ou não atos relacionados com a execução 
dos negócios. 

Analisem-se as seguintes notas distintivas: (i) o represen-
tante comercial atua em caráter não eventual, mas sem relação 
de emprego; (ii) novamente se encontra (tal qual ocorreu na de-
finição de agência) a expressão "por conta" de uma ou mais 
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pessoas, o que denota o fato de que não há transferência de pro-
priedade, já que o negócio é entabulado sob ordem do represen-
tado, ou por conta do representado; (iii) o representante exerce a 
"mediação" para realização de negócios, o que afasta, de fato, a 
ideia de aquisição da mercadoria para revenda; (iv) está na defi-
nição legal a própria expressão "agenciando", o que remete à 
ideia da dinâmica do contrato de agência; (v) o representante 
agencia, portanto, "propostas ou pedidos", para "transmiti-los 
aos representados", o que reforça a ideia de que sua função é de 
mera aproximação entre representado e consumidor, e não de in-
termediação econômica (ou seja, ele não será, em qualquer mo-
mento, proprietário das mercadorias); (vi) o representante pode 
ou não praticar os atos relacionados com a execução dos negó-
cios. 

Parece bastante evidente, portanto, da própria definição 
legal, que ao contrário do que ocorre na distribuição, o represen-
tante comercial não adquire os produtos para revenda, mas agen-
cia pedidos e propostas, encaminhando-os à aprovação do repre-
sentado para que este, então, entabule o negócio com o consu-
midor, com o auxílio do representante para a execução do negó-
cio. 

A remuneração do representante, conforme previsão do 
artigo 27, f, da Lei n. 4.886/1965, ocorre mediante retribuição 
pelo exercício da representação, em contraposição à remunera-
ção do distribuidor, que se dá pela margem de comercialização 
(ou seja, pela diferença entre preço de aquisição e revenda). É 
costume a remuneração do representante por meio de comissões 
sobre os negócios concluídos, ainda que tal forma de remunera-
ção não seja obrigatória. 

A representação comercial, além de ser matéria tipificada 
pela já mencionada lei, submete-se a uma série de outras normas, 
previstas na própria Lei n. 4.886/1965, inclusive algumas balizas 
para extinção do contrato e indenizações devidas de parte a 
parte, o que é de especial interesse para o presente artigo. 
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Logo, ao passo em que a distribuição é um contrato mar-
cado pela flexibilidade e liberdade de contratação entre as partes, 
a representação comercial apresenta restrições e delimitações le-
gais em relação àquilo que pode ser contratado. 

A terceira espécie clássica de contrato de colaboração é 
a concessão comercial. É possível dizer que o contrato de con-
cessão comercial, tomado o universo composto apenas pelas três 
espécies clássicas de contrato de colaboração já elencadas, cons-
titui um meio-termo entre a distribuição e a representação co-
mercial. 

Em sua essência, isto é, na dinâmica verificada quando 
da execução do contrato de concessão, este aproxima-se de 
forma evidente à distribuição. O concessionário adquire a mer-
cadoria do concedente (transferência de propriedade) e obtém 
sua remuneração em virtude da margem de comercialização (di-
ferença entre o preço de aquisição e o preço de revenda). 

Todavia, aproxima-se também da representação comer-
cial em outros aspectos. Na representação, com efeito, justa-
mente em virtude de ser o negócio realizado "à conta" do repre-
sentado, este tem relevante grau de ingerência nas atividades do 
representante, já que o risco da atividade4 é do representado, que 
apenas remunera o representante em virtude do exercício da re-
presentação. Em contraposição a essa ideia, na distribuição per-
cebe-se que o risco é predominantemente do distribuidor, uma 
vez que ele já adquiriu a mercadoria e o liame de risco do distri-
buído cessa (praticamente por completo) com a transferência da 
propriedade da mercadoria. 

Já na concessão, o concedente também possui relevante 
 

4 Aqui se considera o “risco da atividade” no sentido de que é especialmente a repu-
tação do representado, via de regra, que é utilizada para promoção dos produtos, assim 
como é especialmente do representado o risco de queda nas vendas, de inadimplência, 
dentre outros. Isso não significa, evidentemente, que o representante não tenha risco 
algum em sua atividade, notadamente em relação a eventuais investimentos para cap-
tação de clientes, bem como para desenvolvimento do mercado a ser atingido. Além 
disso, ele por óbvio sente também a queda das vendas e consequente redução de sua 
remuneração.  
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grau de ingerência5 na atividade do concessionário, via de regra, 
embora não possa exercer controle direto sobre a atividade 
deste6. Essa ingerência se justifica por diversos fatores. Reco-
nhecendo estas características, o legislador optou por tipificar a 
concessão de veículos automotores7 parcialmente na Lei n. 

 
5 Usa-se aqui ingerência no sentido de definição de padrão, regras coletivas de rede e 
outras características, mas lembrando-se que esta ingerência não pode caracterizar, 
nos termos do artigo 16, I, da lei, subordinação de qualquer natureza. É uma linha 
tênue, conforme se verifica na jurisprudência constante na próxima nota de rodapé. 
6 Nesse sentido: 
“A Lei nº 6.729/79, art. 16, I [...] consigna expressa vedação da prática de atos pelos 
quais o concedente vincule o concessionário à condição de subordinação econômica, 
jurídica ou administrativa ou estabeleça interferência na gestão de seus negócios. 
Tem-se, pois, que na relação entre concessionária e concedente, a lei expressamente 
ressalvou em favor da revendedora o direito de não sofrer fiscalização, não sujeição 
a controles econômicos, jurídicos e administrativos e, especialmente, qualquer inge-
rência na gestão de seus negócios." 
Sendo assim, por força da norma posta, estava a apelante impedida de vigiar ou in-
vestigar os contratos firmados pela concessionária. Logo, não poderia dela se exigir 
que assumisse a responsabilidade pelos contratos firmados.”  
TJ-PR - Apelação Cível nº 941793 - Relator Veiga de Oliveira, julgamento em 
01/03/2005. 
Ou: 
A independência entre a concessionária e a fabricante/montadora, aliás, decorre de 
expressa previsão legal, pois a Lei 6.729/79, em seu artigo 16, I, veda: "a prática de 
atos pelos quais o concedente vincule o concessionário a condições de subordinação 
econômica, jurídica ou administrativa ou estabeleça interferência na gestão de seus 
negócios;" 
Esse fato também é suficiente para afastar a alegação de culpa in eligendo ou in 
vigilando, pois se não existe qualquer relação de dependência ou mesmo dever de 
fiscalização entre a montadora de veículos e a concessionária, não há como respon-
sabilizar aquela pelos atos desta.” 
TJ-SP - Apelação c/ Revisão nº 9119391-49.2007.8.26.0000 - Relator Mello Pinto, 
julgamento em 06/03/2012. 
7 As regras da lei 6.729/79 restringem-se à concessão de veículos automotores, não 
sendo aplicáveis a relações outras, ainda que apresentem características similares, 
conforme vem decidindo reiteradamente os Tribunais: 
“Ação de rescisão contratual c.c. perdas e danos Contrato de distribuição de produ-
tos veterinários Existência de cláusula contratual expressa prevendo a não exclusivi-
dade na respectiva área territorial Possibilidade de venda direta, pela empresa-ré, 
na área de atuação da empresa-autora, reconhecida Inaplicabilidade, por analogia, 
da Lei nº. 6.729/79, que regula a relação jurídica específica, qual seja, a concessão 
comercial entre produtores e distribuidores de veículos automotores de via terrestre 
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6.729/1979, apelidada de "Lei Ferrari8". 
A justificativa da ingerência do concedente encontra 

exemplo claro na Lei Ferrari, que "dispõe sobre a concessão co-
mercial entre produtores e distribuidores de veículos automoto-
res de via terrestre". A ideia de concessionária de veículos auto-
motores, de fato, é a criação de uma rede confiável não apenas 
para comercialização dos veículos, mas também para manuten-
ção e oferta de serviços que orbitam esse mercado (venda de 
acessórios e produtos relacionados, por exemplo). 

A ingerência do concedente na atividade do concessio-
nário se justifica, portanto, nesses casos, pela possibilidade de 
garantir a integridade da marca e a confiabilidade dos serviços, 
inclusive para fins de responsabilização na cadeia de consumo e 
manutenção de garantia dos produtos. Justifica-se, ainda, esta 
ingerência (geralmente não identificada na distribuição clás-
sica), em razão de elementos de concorrência e organização do 
mercado específico criado para distribuição dos produtos objeto 

 
- Ação julgada improcedente Recurso não provido. 
TJSP;  Apelação Cível 9195569-78.2003.8.26.0000; Relator (a): Zélia Maria Antu-
nes Alves; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - VD 
Paulínia; Data do Julgamento: 24/08/2011; Data de Registro: 25/08/2011. 
BENS MÓVEIS (contrato de distribuição de veículos automotores) - AÇÃO DE RES-
CISÃO CONTRATUAL c.c. DECLARAÇÃO DE NULIDADE E INEXIGIBILIDADE 
DE TÍTULO, E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS - A Lei n° 6.729/79 dispõe 
sobre a concessão comercial entre produtores e distribuidores de veículos automoto-
res de via terrestre, e não entre importadores e distribuidores. Exegese declarativa. 
Analogia afastada - Desobrigação de fornecimento de veículos novos - Pacto de con-
signação mercantil celebrado consoante a liberdade de contratar, por conveniência 
às partes - Tese inverossímil de coação, que não se presume - Contrato de consigna-
ção descumprido pela distribuidora - Alegação vazia de juros excessivos - Emissão 
lícita de nota promissória: caução em atos negociais de vulto. Irrelevância dos re-
quisitos do título executivo extrajudicial - Margem de lucro não imposta a qualquer 
das partes - Não configuração de cerceamento do direito de produzir provas - Verba 
honorária mantida - Recurso não provido.   TJSP;  Apelação Com Revisão 0121782-
04.2005.8.26.0000; Relator (a): Antonio Ribeiro; Órgão Julgador: 25ª Câmara do 
D.TERCEIRO Grupo (Ext. 2° TAC); Foro Central Cível - 37ª V.CÍVEL; Data do Jul-
gamento: 24/10/2006; Data de Registro: 06/11/2006. 
8 Homenagem ao autor do texto legal, deputado Renato Ferrari, não ao conhecido 
fabricante italiano sediado em Maranello. 
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da concessão (FORGIONI, 2005, p. 90). 
Em sua origem, portanto, confundem-se distribuição e 

concessão, mas é possível realizar esta distinção na atual reali-
dade jurídica dessas atividades. 

Independentemente das peculiaridades inerentes a cada 
uma das espécies de contrato de colaboração elencadas, concei-
tuadas e analisadas brevemente neste capítulo, é possível identi-
ficar a finalidade comum que une essas espécies sob o gênero 
"contrato de colaboração": o desenvolvimento de mercado. 

Além de possibilitar o escoamento e a distribuição de 
mercadorias e serviços, o representante, o distribuidor e o con-
cessionário realizam esforços ativos e efetivos para exploração 
do potencial mercado consumidor que lhe é atribuído pelo repre-
sentado, pelo distribuído e pelo concedente. 

Aliada à ideia de desenvolvimento de mercado (um ônus 
para o distribuidor, representante ou concessionário) está a regra 
de exclusividade territorial, muito comum nesse tipo de contrato 
(ainda que não seja obrigatória). Contratar a exclusividade, a 
despeito de não ser uma obrigatoriedade, faz todo o sentido para 
aquele que se encontra na “ponta” do contrato. Se será obrigado 
a empenhar esforço e capital para desenvolver o mercado para o 
fornecedor, será desejável que os frutos advindos desse esforço 
de venda revertam exclusivamente para si, e não para outro dis-
tribuidor ou representante que conclua negócios às custas do tra-
balho de desenvolvimento de mercado por si realizado (verda-
deira situação de “free rider9”). 

O colaborador (representante comercial, distribuidor, 
concessionário etc.) visitará potenciais clientes, trabalhará com 
material de divulgação para promoção da marca e dos produtos 
do fabricante. São extremamente comuns os anúncios 

 
9 Na literatura econômica e de análise econômica do Direito, o “free rider” ou parasita 
é aquele que vive buscando situações capazes de lhe beneficiar do uso de recursos, 
bens ou serviços sem pagar por estes ou sem ter incorrido nos riscos inerentes à cons-
trução ou fruição do recurso, bem ou serviço.  
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publicitários de concessionárias de veículos10, ações de venda de 
distribuidores de combustíveis e de insumos para indústrias, 
dentre outros tantos exemplos de esforços de desenvolvimento e 
exploração de mercado desses atores que estão na "ponta" do 
contrato de colaboração. O fabricante se beneficia dessas ações, 
sem necessariamente pagar por elas, e isto é da essência e natu-
reza destas relações. É justamente essa peculiaridade dos contra-
tos de colaboração – o desenvolvimento de mercado feito por 
um agente econômico para o produto ou serviço do outro – que 
faz surgir as questões propostas no presente estudo, as quais são 
pouco – ou nada – tratadas na literatura nacional. 

 
2. A RESCISÃO DOS CONTRATOS DE COLABORAÇÃO 

 
A extinção de um contrato pode ocorrer por mais de uma 

forma. Parte da doutrina convencionou dividir as hipóteses de 
extinção de um contrato pelas partes da seguinte maneira: (i) re-
silição; (ii) resolução; (iii) rescisão. Além dessas formas de ex-
tinção, o contrato extingue-se ainda pelo cumprimento ou pela 
perda de seu objeto, pelo decurso do prazo de vigência ou por 
invalidade anterior à sua formação (nulidade ou anulabilidade) 

Para as formas de extinção do contrato por iniciativa das 
partes, tem-se que a resilição pode ser unilateral ou bilateral. A 
resilição unilateral ocorre quando uma das partes comunica a ou-
tra (ou outras) de sua intenção de extinguir o contrato voluntari-
amente11, situação que também se denomina comumente de de-
núncia (artigo 473 do Código Civil). A resilição bilateral, como 
o nome indica, é a hipótese em que ambas (ou todas) as partes 
de um contrato decidem por extingui-lo de forma voluntária, 
também denominada de distrato (artigo 474 do Código Civil). 

 
10 Destaque-se que, a depender de previsões contratuais específicas no que se refere à 
concessão ou até mesmo à distribuição, pode haver até mesmo a obrigatoriedade de 
veiculação de anúncios publicitários, em quantidade e especificações mínimas pré-
estabelecidas.  
11 Partindo do pressuposto que é um direito contratual da parte denunciar o contrato. 
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A resolução do contrato, a seu turno, ocorre quando há o 
descumprimento de uma ou mais cláusulas contratuais por uma 
ou mais das partes, o que dá à parte prejudicada o direito de re-
solver o contrato, assim como pode ser fundada na onerosidade 
excessiva (artigo 478 do Código Civil). 

A rescisão, finalmente, é a expressão (dentre as aqui 
elencadas) que mais causa debate na doutrina. Ruy Rosado de 
Aguiar Júnior afirma que rescisão "tem sido a denominação 
usada para a generalidade das ações destinadas à extinção do 
contrato" (2013, p. 481). Assevera, ainda, que na doutrina es-
trangeira a expressão refere-se normalmente à hipótese de extin-
ção por lesão do contratante, mas que o Código Civil optou por 
incluir a lesão nas hipóteses de anulabilidade (artigo 171, II, do 
Código Civil). Assim sendo, não seria correto utilizar a expres-
são "rescisão" para as hipóteses de anulabilidade. 

A posição da doutrina estrangeira mencionada por Ruy 
Rosado de Aguiar Júnior é sustentada por Orlando Gomes 
(2000, p. 188). Pontes de Miranda, por sua vez, entende que a 
rescisão extingue o contrato por vício anterior à sua formação 
(1971, § 3.080, n. 3). 

A despeito do debate doutrinário, não é incomum a ado-
ção da expressão "rescisão" como um equivalente à extinção do 
contrato, por qualquer das formas indicadas anteriormente. Por 
isso, neste trabalho, para evitar maiores digressões teóricas 
quanto ao uso da expressão, opta-se por utilizar "rescisão" como 
extinção do contrato, em quaisquer das suas modalidades. Na 
hipótese de se pretender especificar de qual forma se trata, tal 
será feito. 

Feitas as ressalvas anteriores, tem-se que a rescisão dos 
contratos de colaboração encontra especificidades e peculiarida-
des próprias a depender de qual contrato se trate, bem como das 
circunstâncias nas quais ocorre esta rescisão. 

O contrato de distribuição, justamente por sua atipici-
dade e notável flexibilidade quanto à contratação de cláusulas 
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específicas pelas partes, não apresenta norma cogente que regu-
lamente sua rescisão. Logo, fica a critério das partes contratar a 
forma com que se dá a rescisão, em qualquer das hipóteses elen-
cadas anteriormente, podendo prever indenizações, compensa-
ções, prazos para notificação da rescisão do contrato entre as 
partes, dentre outros elementos. A prática mostra, no entanto, 
que apesar da importância desta estipulação, não são incomuns 
os contratos sem previsões específicas de verbas rescisórias ou 
com formulações extremamente genéricas e/ou sintéticas, o que 
pode gerar alguma das questões que serão debatidas na sequên-
cia. 

A rescisão dos contratos de concessão atípicos segue a 
mesma lógica, considerando que não existem normas cogentes 
que balizem a execução destes contratos, excetuando-se os con-
tratos de concessão (distribuição) para revenda de veículos au-
tomotores terrestres, tipificados na Lei Ferrari. 

Para o contrato de concessão abarcado pelas normas da 
Lei Ferrari, existem diversas balizas referentes à rescisão. Com 
efeito, o artigo 2212 da Lei n. 6.729/1979 elenca as hipóteses de 
rescisão ("resolução", conforme expressão adotada pelo texto le-
gal) do contrato de concessão comercial. O artigo 2313, por sua 

 
12 Art. 22. Dar-se-á a resolução do contrato: 
I - por acordo das partes ou força maior; 
Il - pela expiração do prazo determinado, estabelecido no início da concesseão, salvo 
se prorrogado nos termos do artigo 21, parágrafo único; 
III - por iniciativa da parte inocente, em virtude de infração a dispositivo desta Lei, 
das convenções ou do próprio contrato, considerada infração também a cessação das 
atividades do contraente. 
§ 1º A resolução prevista neste artigo, inciso III, deverá ser precedida da aplicação de 
penalidades gradativas. 
§ 2º Em qualquer caso de resolução contratual, as partes disporão do prazo necessário 
à extinção das suas relações e das operações do concessionário, nunca inferior a cento 
e vinte dias, contados da data da resolução. 
13 Art. 23. O concedente que não prorrogar o contrato ajustado nos termos do art. 21, 
parágrafo único, ficará obrigado perante o concessionário a: 
I - readquirir-lhe o estoque de veículos automotores e componentes novos, estes em 
sua embalagem original, pelo preço de venda à rede de distribuição, vigente na data 
de reaquisição: 



RJLB, Ano 7 (2021), nº 4________1587_ 
 

 

vez, prevê sanções ao concedente que não prorrogar o contrato 
por prazo determinado nos termos do que determina a lei. 

Os artigos 2414 e 2515, a seu turno, elencam a extensão e 
a forma de reparação devida pelo concedente em favor do con-
cessionário na hipótese de dar causa à rescisão do contrato por 
prazo indeterminado e determinado, respectivamente. 

No artigo 2616 está prevista a indenização devida pelo 
concessionário em favor do concedente nas hipóteses em que 
aquele for o causador da rescisão. 

Percebe-se de forma bastante evidente, portanto, que a 
submissão do contrato a determinadas normas legais, ao passo 

 
II - comprar-lhe os equipamentos, máquinas, ferramental e instalações à concessão, 
pelo preço de mercado correspondente ao estado em que se encontrarem e cuja aqui-
sição o concedente determinara ou dela tivera ciência por escrito sem lhe fazer oposi-
ção imediata e documentada, excluídos desta obrigação os imóveis do concessionário. 
Parágrafo único. Cabendo ao concessionário a iniciativa de não prorrogar o contrato, 
ficará desobrigado de qualquer indenização ao concedente. 
14 Art. 24. Se o concedente der causa à rescisão do contrato de prazo indeterminado, 
deverá reparar o concessionário: 
I - readquirindo-lhe o estoque de veículos automotores, implementos e componentes 
novos, pelo preço de venda ao consumidor, vigente na data da rescisão contratual; 
II - efetuando-lhe a compra prevista no art. 23, inciso II; 
III - pagando-lhe perdas e danos, à razão de quatro por cento do faturamento projetado 
para um período correspondente à soma de uma parte fixa de dezoito meses e uma 
variável de três meses por quinqüênio de vigência da concessão, devendo a projeção 
tomar por base o valor corrigido monetariamente do faturamento de bens e serviços 
concernentes a concessão, que o concessionário tiver realizado nos dois anos anterio-
res à rescisão; 
IV - satisfazendo-lhe outras reparações que forem eventualmente ajustadas entre o 
produtor e sua rede de distribuição. 
15 Art. 25. Se a infração do concedente motivar a rescisão do contrato de prazo deter-
minado, previsto no art. 21, parágrafo único, o concessionário fará jus às mesmas re-
parações estabelecidas no artigo anterior, sendo que: 
I - quanto ao inciso III, será a indenização calculada sobre o faturamento projetado até 
o término do contrato e, se a concessão não tiver alcançado dois anos de vigência, a 
projeção tomará por base o faturamento até então realizado; 
Il - quanto ao inciso IV, serão satisfeitas as obrigações vicendas até o termo final do 
contrato rescindido. 
16 Art. 26. Se o concessionário der causa à rescisão do contrato, pagará ao concedente 
a indenização correspondente a cinco por cento do valor total das mercadorias que 
dele tiver adquirido nos últimos quatro meses de contrato. 
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em que afasta a flexibilidade e a liberdade de contratação entre 
as partes, fixa balizas para eventuais conflitos advindos da res-
cisão contratual. Uma outra questão é se estas balizas são obri-
gatórias (ou apenas supletivas), se são mínimas ou se são admi-
tidos outros tipos de verbas compensatórias. 

O mesmo ocorre com o contrato de representação comer-
cial, espécie também tipificada em lei. Assim, para esse tipo de 
contrato de colaboração, existem também limites legais e regras 
de aplicação obrigatória quando da rescisão contratual. 

Tal se justifica, segundo o mens legis da Lei n. 
4.886/1965, pela presumida hipossuficiência dos representantes 
comerciais, sejam pessoas físicas ou jurídicas. É-lhes garantida, 
portanto, determinada reparação quando a rescisão ocorre por 
iniciativa ou por culpa do representado.  

Marcelo M. Bertoldi explica com precisão, nesse passo, 
que o regramento do contrato de representação comercial "leva 
em conta a posição do representante, geralmente pequeno em-
presário que exerce sua atividade individualmente ou mediante 
uma organização de pequeno porte" (2006, p. 409). 

Continua o autor: "Essa característica da relação contra-
tual deve ser vista sob a ótica do equilíbrio das obrigações e da 
hipossuficiência relativa do representante, que, embora seja em-
presário tanto quanto o representado, apresenta-se em situação 
econômica inferior" (2006, p. 409). 

A presunção da hipossuficiência do representante, intu-
ída pela lei, é notável quando se cotejam as previsões de indeni-
zações e prazo de notificação devidos de parte a parte. As regras 
para a rescisão contratual por parte do representado são mais se-
veras que aquelas aplicáveis quando da rescisão por parte do re-
presentante. 

Verifica-se, por exemplo, que o artigo 27 da já mencio-
nada legislação exige que se faça constar no instrumento contra-
tual da representação comercial a "indenização devida ao repre-
sentante pela rescisão do contrato fora dos casos previstos" no 
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artigo 35, estabelecendo um montante mínimo para tal indeniza-
ção. 

A mesma obrigatoriedade de previsão contratual não se 
verifica, por exemplo, para o caso de rescisão no vetor inverso, 
ainda que o artigo 34 traga previsão de indenização devida de 
parte a parte pela denúncia imotivada. 

O limite inferior estabelecido pela lei em comento para a 
indenização em favor do representante é de 1/12 (um doze avos) 
do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu 
a representação. Já no caso de denúncia imotivada de parte a 
parte, a indenização será de 1/3 (um terço) do valor das comis-
sões auferidas pelo representante nos três meses anteriores. 

Percebe-se com clareza, portanto, que nos casos em que 
o legislador houve por bem tipificar o contrato, há regulamenta-
ção mais estrita quanto à hipótese de rescisão do contrato, como 
não poderia deixar de ser. Essa regulamentação mais estrita, no 
entanto, não resolve as dúvidas sobre serem estas as únicas ver-
bas rescisórias potencialmente exigíveis, nem responde questões 
sobre liberdade das partes pactuarem outras verbas. 

De outro vértice, os contratos atípicos, especialmente o 
de distribuição comercial, deixam à liberdade contratual das par-
tes a estipulação de regras voltadas ao equilíbrio da relação após 
a rescisão do contrato. Isto nem sempre é feito, e há várias ques-
tões a serem abordadas. 

 
3. ANÁLISE ECONÔMICA DA RESCISÃO DO CONTRATO 
DE COLABORAÇÃO 

 
O objetivo deste artigo é analisar algumas questões espe-

cíficas que podem surgir quando da rescisão de um contrato de 
colaboração, a partir de uma abordagem econômica, perspectiva 
raramente encontrada na literatura jurídica nacional. Optou-se 
por tratar de três principais questões.  
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3.1. PRIMEIRA QUESTÃO: A TITULARIDADE ECONÔ-
MICA E JURÍDICA DA CLIENTELA 

 
A primeira questão que se coloca para uma análise eco-

nômica da disciplina da rescisão dos contratos de colaboração é 
qual o melhor tratamento jurídico e econômico para a clientela 
do território em que atuava o distribuidor. A premissa é que a 
clientela é um ativo desenvolvido no contexto de uma relação 
jurídica de colaboração e que gera frutos para ambas as partes 
enquanto durar a relação, na forma do contrato. O problema 
pouco percebido pelas partes – e pela literatura específica - é que 
este contrato terá um término e, uma vez terminada esta relação, 
este ativo tende a permanecer com um único titular- o distribui-
dor ou o distribuído, de forma que se torna importante, princi-
palmente para a parte que não fruirá o ativo, definir se há alguma 
espécie de compensação. 

Entenda-se, aqui, por clientela, o universo de comprado-
res que, uma ou mais vezes, adquiriu produtos da distribuída por 
intermédio do distribuidor (diretamente ou por agenciamento, 
conforme o contrato) e que, voluntariamente, estabeleceu tal re-
lação comercial, a qual, ao menos em um cenário ideal, tende a 
ser uma relação continuada. 

A ideia central da clientela, destaque-se, é justamente o 
estabelecimento de um grupo de compradores com os quais se 
mantêm relações negociais continuadas, para os quais são diri-
gidas campanhas de divulgação e que reportam necessidade de 
aquisição dos produtos distribuídos rotineiramente17. 

 
17 A clientela para fins de compreensão do “desenvolvimento de mercado” (elemento 
essencial da relação de colaboração) que pode ser indenizado deve compreender, além 
da carteira de clientes fixos, também aqueles que realizaram transações específicas 
com o distribuidor mas não voltaram a fazê-lo. Isso porque seria difícil estipular se 
determinado comprador deixou de buscar o distribuidor por ter encontrado outro para 
satisfazer sua demanda de aquisição dos produtos ou se simplesmente não teve mais 
a demanda. 
Para a ideia de indenização da clientela captada esse tipo de comprador é importante 
porque sua aquisição para a carteira de clientes adveio do esforço de venda e 
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A partir da definição de clientela e sua importância, 
pode-se passar a analisar as questões jurídicas que envolvem este 
ativo quando da rescisão do contrato de colaboração. 

Para uma formulação mais completa da questão, consi-
derem-se duas situações hipotéticas. Na primeira delas, o distri-
buidor trabalhou durante dez anos distribuindo livros didáticos 
de uma editora hoje muito consolidada no mercado editorial ju-
rídico para livrarias e instituições de ensino. Essa editora tem um 
marketshare (participação de mercado) muito significativo e re-
presenta oitenta por cento dos produtos distribuídos pelo distri-
buidor na sua área de exclusividade. 

Um dia, em razão de decisões negociais e alteração na 
política de distribuição, a editora rescinde o contrato com o dis-
tribuidor, dando aviso prévio de sessenta dias. Como o contrato 
não previa qualquer indenização, o distribuidor sobrevive até o 
final desse período apenas com a venda do estoque já adquirido. 

A pergunta pertinente é: uma vez rescindido o contrato, 
as livrarias que adquiriam os livros do distribuidor continuarão 
adquirindo os livros do mesmo distribuidor, mas de outra edi-
tora? Isto é, a clientela, nesse caso, permanecerá com o (=será 
fruída pelo) distribuidor, ou continuará com o distribuído? Pa-
rece óbvio que as livrarias continuarão a adquirir livros da edi-
tora (diretamente ou por seu novo distribuidor) e que o anterior 
distribuidor não fruirá qualquer receita futura da clientela (salvo 
se obtiver novo contrato de distribuição com outra editora18). 

A conclusão lógica é a seguinte: neste caso, em que há 
evidente dependência do produto, ou seja, não se trata de pro-
duto fungível19, a clientela permanecerá fiel ao distribuído, 

 
divulgação do distribuidor e, potencialmente, havendo nova demanda, o comprador 
buscará o distribuidor novamente para satisfazê-la, vez que o custo de transação para 
retornar ao mesmo fornecedor é menor que aquele necessário à identificação de novos 
fornecedores. 
 
18 De qualquer maneira, como o distribuído tem 80% do mercado, qualquer novo con-
trato representará um faturamento pequeno se comparado com o anterior.  
19 Usa-se o termo fungível não no seu exato sentido do Direito civil, mas para indicar 
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porque o consumidor busca aquela determinada marca, os livros 
dos autores publicados por aquela determinada editora. 

Passa-se à segunda situação hipotética: um distribuidor 
de resina plástica para processos industriais tem exclusividade 
de representação, em determinada área, de um fabricante de re-
sina com sede na China. Em determinada altura da relação co-
mercial, a empresa chinesa encerra suas exportações para o Bra-
sil ou o contrato é rescindido. Diante desse fato, o distribuidor 
busca outro fornecedor de resina plástica e encontra, com quali-
dade muito semelhante, um fabricante indiano. 

O distribuidor possuía diversos clientes no Brasil, pois 
vendia para várias indústrias dos mais diversos setores. A per-
gunta pertinente agora é: essas indústrias continuarão adquirindo 
a resina plástica do distribuidor, ou buscarão por esforços pró-
prios, ou por intermédio de uma importadora, trazer o produto 
que compravam anteriormente do fornecedor chinês? 

Já neste caso, trata-se de produto fungível. Com efeito, 
salvo especificações técnicas muito peculiares, a resina plástica 
fabricada por X e que pode ser utilizada para diversas aplicações 
é facilmente substituível por resina igual ou similar fabricada por 
Y. Pouco importa, portanto, desde que mantida a qualidade mí-
nima esperada do produto, se a resina vem de uma ou outra fá-
brica, da China ou da Índia. As indústrias que a consomem de-
cidem por adquiri-la em razão do esforço de venda do distribui-
dor, e não da marca do distribuído. Nesse caso, a clientela per-
manecerá fiel ao distribuidor, e não ao distribuído (desde que ele 
continue distribuindo produto confiável de outro fabricante). 

Não é impossível imaginar exemplos que se encontrem 
no meio-termo das situações descritas acima. Mas a conclusão 
tende a ser que, quanto mais fungível for o produto distribuído, 
tanto mais a clientela tenderá a permanecer com o distribuidor, 

 
um produto com o qual não há forte associação de marca, ou seja, um produto facil-
mente substituível por outro similar fabricado por concorrente. Neste caso do exemplo 
– livros jurídicos – não há fácil substitutibilidade porque os autores publicados por 
aquela editora são os mais lidos, preferidos e procurados. 
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com quem mantém a efetiva relação comercial20. 
Ao mesmo tempo, quanto mais a escolha do cliente final 

depender do produto adquirido, e não tanto do esforço de venda 
do distribuidor, tanto mais aquele tenderá a permanecer fiel à 
marca, buscando comprar de outro distribuidor o mesmo pro-
duto, caso venha a ser rescindido o contrato. 

As nuances que se verificariam na escolha do cliente pelo 
distribuído ou pelo distribuidor dependem do largo espectro que 
trazem as situações concretas e as inúmeras variáveis que pode-
riam alterar o desfecho da aplicação da regra geral proposta. 

No caso de um contrato de representação, por exemplo, 
é possível que haja ainda mais evidente identificação do cliente 
final com o representado, mesmo fenômeno que tende a ocorrer 
na concessão comercial. O incremento no grau de ingerência do 
representado na atividade do representante e do concedente na 
atividade do concessionário ajuda a criar uma relação do consu-
midor mais robusta com a marca representada do que com a pes-
soa que vende tal marca. 

Certamente é possível pensar em pessoas que sejam ex-
tremamente fiéis a uma determinada fabricante de automóveis, 
por exemplo, mas é difícil que a mesma afinidade exista em re-
lação a uma concessionária. Se a preferência de um cliente é 
sempre pela marca "X", pouco importa se adquirida na conces-
sionária "A" ou "B". O produto é o mesmo e a identificação está 
vinculada à marca, e não à concessionária. O cliente pode até ter 
preferência por determinada concessionária integrante da rede 
do fabricante, mas se a concessionária ‘A’ ou ‘B’ passarem a 
comercializar veículos de outra marca, o cliente tende a perma-
necer fiel ao fabricante.  

Novamente em contraposição a esse exemplo, se um 
 

20 Nesse sentido, não é equivocado se afirmar que quanto mais substituível o produto, 
maior tenderá a ser a aproximação do comprador com o distribuidor e maior a chance 
de que o distribuidor, desde que continue com sua atividade com um produto substi-
tuto, se torne o titular da clientela e dela extraia frutos posteriores à rescisão do con-
trato de colaboração.  
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restaurante depende de óleo de cozinha em grandes volumes 
para suas atividades, pouco importará se o distribuidor em quem 
o chef confia deixa de vender a marca "Y" para vender a marca 
"Z", que produz óleo muito similar. Nesse caso, há grande subs-
titutibilidade e a clientela tende a uma relação mais próxima com 
o distribuidor do que com o distribuído. 

A resposta para a questão sobre "com quem fica a clien-
tela", portanto, parece residir muito mais na lógica de mercado 
do que na contratação de uma cláusula específica sobre isso21. 
Aliás, uma cláusula nesse sentido pode até valer entre as partes, 
mas gerará um potencial problema com o cliente, o qual não 
pode ser impingido a comprar produtos que não quer (os novos 
produtos fornecidos pelo distribuidor, caso a clientela tenha fi-
cado com este por cláusula contratual22) ou deixar de comprar 
produtos que quer23. 

Uma questão talvez de maior relevância sobre clientela, 
a partir da premissa supra estabelecida (de que a preferência da 
clientela pelo distribuidor ou distribuído dependerá da natureza 
do objeto da distribuição) e considerando que ao longo do con-
trato clientela foi um ativo fruído pelas duas partes da relação e 
que agora (após rescisão) será fruída (ao menos majoritaria-
mente) por apenas uma, é como se compensar (se é que se deve 
compensar) aquela parte da relação que deixará de fruir a clien-
tela. A melhor solução, como não poderia deixar de ser, é que os 
contratantes, conhecedores do mercado em que atuam, 

 
21 Obviamente, conforme se verá, certas restrições contratuais podem limitar as esco-
lhas disponíveis aos clientes.  
22 Ressalvando-se que, conforme mencionado, certas estipulações contratuais do con-
trato de colaboração que se projetem além de sua rescisão podem limitar e dificultar 
sua escolha. 
23 Se o cliente tem fidelidade a determinada marca, ele continuará comprando en-
quanto houver oferta, independentemente de quem seja o distribuidor. Será muito raro 
um contrato com comprador final contendo cláusula de exclusividade entre agentes, 
ou seja, uma cláusula que proíba o comprador de adquirir produtos que lhe interessem 
porque o distribuidor deixou de distribuí-los devido à rescisão do contrato de colabo-
ração. Se houver novo distribuidor ou atendimento direto pelo fabricante, este com-
prador final continuará comprando. 
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estipulem uma indenização, devida de parte a parte, pela resci-
são do contrato, já considerando este tipo de situação. Isto não 
costuma ocorrer, muitas vezes levando a uma frustração de uma 
das partes e, eventualmente, ao litígio. 

Quando não há estipulação contratual específica sobre o 
tratamento da clientela pós-rescisão nem regras legais ou con-
tratuais sobre compensação/indenização, há dois raciocínios 
possíveis: (i) não há o que se falar em indenização24, e a clientela 
ficará com aquela parte com a qual tem maior vínculo (vide 
exemplos supra), sem se falar em compensação de qualquer na-
tureza pela ‘perda’ de clientela para a parte que não a fruirá pós-
contrato; (ii) a parte que ficará com a clientela, por herdar um 
‘ativo comum’ deverá indenizar a parte que ficará sem a clien-
tela, com base na proibição do enriquecimento sem causa. 

Assumindo-se então que pode ser devida uma indeniza-
ção com base na proibição do enriquecimento sem causa, a in-
denização serviria, no primeiro caso tratado neste tópico, para 
compensar o fato de que o distribuidor investiu esforços e capital 
para consolidar o mercado em favor do distribuído, ajudando a 
criar ou manter uma clientela que agora ficará sob o controle do 
distribuído, que tem sua marca em alta conta com os clientes25. 
Este raciocínio parece fazer maior sentido econômico naqueles 
casos em que o market share pré-distribuição era significativa-
mente menor do que o market share existente quando da rescisão 
contratual. 

No segundo caso, a indenização poderia servir para com-
pensar o distribuído, que possibilitou ao distribuidor a consoli-
dação de uma clientela para si ao conceder a exclusividade do 

 
24 Este primeiro raciocínio é simples. Se as partes não trataram do assunto é porque 
não há qualquer obrigação de indenizar a qualquer título pela não fruição da clientela. 
As partes assumiram como algo normal que não exista regra referente à fruição pós-
contrato da clientela.   
25 Deve ser considerado, no entanto, que se o ativo que se busca compensar – proibir-
se o enriquecimento sem causa – é a clientela, deve admitir-se que este possa ter valor 
maior ou menor do que os investimentos realizados e não amortizados. 
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direito de comercializar seus produtos na área geográfica. 
Neste segundo caso, a indenização faz sentido somente 

se, em função da natureza da relação, ficar entendido que o dis-
tribuído renuncia, em nome da relação contratual, a outras opor-
tunidades de colocação de seu produto no mercado e que, em 
função desta “renúncia”, não houve compensação suficiente du-
rante o período contratual. 

Em uma interpretação mais intuitiva, se existir algum di-
reito de indenização a uma das partes, tende a ser mais plausível 
que a indenização seja em favor do distribuidor, pois via de regra 
é a parte com menor poder de barganha na relação contratual. 
Todavia, os exemplos utilizados logo acima dão conta de que 
nem sempre é isso que ocorre. Um distribuído pode depender 
tanto de um distribuidor quanto a dependência pode se dar no 
vetor contrário. 

Apesar de ser possível se especificar contratualmente 
com quem ficaria a carteira de clientes (contatos, dados estatís-
ticos e informações de pedidos de compra, preço e condições por 
exemplo), parece ser verdade também que o cliente não será 
obrigado a manter a relação comercial com a parte com a qual 
não quer, e aqui surge a segunda questão proposta. 

 
3.2. SEGUNDA QUESTÃO: A CLÁUSULA DE NÃO CON-
CORRÊNCIA E SEUS EFEITOS SOBRE ALOCAÇÃO DA 
CLIENTELA. 

 
A segunda questão posta para análise crítica e econômica 

da rescisão dos contratos de colaboração diz respeito aos efeitos 
da cláusula de não concorrência na alocação pós-contratual da 
clientela. Como já se analisou no tópico anterior, a depender do 
tipo de produto distribuído, o cliente preferirá permanecer fiel à 
marca do distribuído (produto menos fungível) ou preferirá man-
ter a relação comercial com o distribuidor (produto mais fungí-
vel). A existência de cláusula de não concorrência pode impedir 
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ou restringir que o aproveitamento da clientela se dê desta forma, 
conectando de forma intrínseca esta segunda questão à primeira. 

A cláusula de não concorrência, com extensão e efeitos 
posteriores à rescisão, é um instrumento muito comum para ope-
racionalizar a transferência ou manutenção da clientela com uma 
ou com a outra parte do contrato de distribuição. Essa cláusula, 
como o próprio nome já adianta, impede que uma parte pratique 
atividades de concorrência em relação à outra, sempre por deter-
minado tempo e em determinada área geográfica. 

A não concorrência pode ser do distribuidor em relação 
ao distribuído ou do distribuído em relação ao distribuidor. No 
primeiro caso, o distribuidor não poderá distribuir produtos con-
correntes aos do distribuído na área geográfica, por determinado 
tempo após a rescisão do contrato. No segundo caso, o distribu-
ído não poderá contratar outro distribuidor na mesma área em 
que atuava o antigo distribuidor, por determinado tempo após a 
rescisão do contrato. A não concorrência, em suma, diz respeito 
à proibição de exercer atividade concorrente, por parte daquele 
que está sujeito a seus efeitos, em determinada área e durante 
determinado tempo após a rescisão do contrato. 

A cláusula de não concorrência não pode ser confundida 
com a exclusividade concedida de uma parte à outra durante o 
contrato. A exclusividade, quando contratada, concede ao distri-
buidor a prerrogativa de ser o único revendedor daquele(s) pro-
duto(s) na área estipulada e ao distribuído de ser o único forne-
cedor daquele(s) produto(s) ao distribuidor. Esses dois vetores 
da exclusividade podem ser contratados independentemente. 

Essa estipulação contratual guarda íntima relação com a 
primeira questão posta neste trabalho. A cláusula de não concor-
rência, em grande medida, tem a função de garantir a operacio-
nalização de uma cláusula que atribui a clientela a uma ou outra 
parte após término do contrato, ou pode ela mesma ser o ele-
mento de definição de quem continuará fruindo o ativo ‘clien-
tela’ (ao excluir a possibilidade de que a outra parte tenha 
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contato com estes clientes). 
É preciso destacar: não é possível, dentro da realidade de 

mercado, impedir por completo e para sempre que o distribuidor 
acesse sua antiga clientela, ainda que ela tenha permanecido com 
o distribuído após o término da relação contratual26. De igual 
maneira, não se pode garantir de forma absoluta que a clientela 
que permaneceu com o distribuidor não virá a adquirir no futuro 
produtos do distribuído por intermédio de novo distribuidor ou 
venda direta. 

Todavia, é possível contratar a obrigação de não haver 
essa concorrência por determinado tempo após a rescisão do 
contrato, isto é, proibir a conduta concorrente ativa de uma e ou-
tra parte. A cláusula de não concorrência impede a ação de uma 
das partes e pode até mesmo precificar a infração deste dever de 
abstenção, e é nestas características que reside a importância 
econômica da cláusula. 

Nesse passo, é extremamente importante que o distribu-
ído e o distribuidor compreendam, na realidade peculiar do mer-
cado em que atuam e na forma específica com que construíram 
seu mix de produtos, sua rede de distribuidores (ou subdistribui-
dores, no caso do distribuidor) e sua clientela, qual é o grau de 
dependência de parte a parte e qual a probabilidade de que a cli-
entela fique com uma ou outra parte (principalmente em função 
da fungibilidade do produto). 

Se essa dependência for muito alta, é provável que a res-
cisão do contrato de colaboração implique na impossibilidade de 
prosseguimento da atividade econômica de uma parte ou outra 
parte, como nos casos do distribuidor que era exclusivo de de-
terminado fabricante e cujo objeto era um produto ou produtos 
infungíveis e de marca forte. 

Permanecendo nos exemplos anteriormente adotados, 
imagine-se que o distribuidor de livros didáticos tenha se 

 
26 Mas, conforme se verá a seguir, é possível se colocar um ‘preço’ (punição) para 
esta prática, mediante contratação da não concorrência e adequadas penalidades. 
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submetido a uma cláusula de não concorrência por dois anos 
com a editora distribuída. Rescindido o contrato, ele não poderá 
mais distribuir livros didáticos de direito na área geográfica em 
que anteriormente atuava. Não poderá, portanto, continuar aten-
dendo o mercado desenvolvido ao longo dos dez anos de ativi-
dade. 

Se esse era o único setor em que atuava (livros didáticos 
jurídicos), certamente terá dificuldades de se estabelecer em um 
novo setor, pois sequer poderá distribuir livros didáticos jurídi-
cos de outra editora. Para o distribuidor, pouco importará, por-
tanto, se a clientela continua teoricamente acessível e se laços de 
confiança foram construídos. Todo e qualquer valor potencial da 
clientela para ele se diluirá em pouco tempo, porque simples-
mente não pode atendê-la.  

Nesse caso, não obstante o fato de o cliente já estar mais 
propenso a manter-se fiel à editora distribuída (que tem a maior 
fatia de mercado e, portanto, o maior volume de vendas), o dis-
tribuidor sequer poderia ofertar livros didáticos jurídicos de ou-
tra editora para sua clientela. 

O segundo exemplo também pode ser trazido para ilus-
trar essa situação. O distribuído, fabricante de resinas plásticas, 
sujeito a uma cláusula de não concorrência com o distribuidor, 
seria obrigado a procurar um novo distribuidor em outra área, 
não podendo fazê-lo na mesma área em que atuava o distribuidor 
anterior. Além do fato de que a clientela preferiria permanecer 
fiel ao distribuidor das resinas plásticas (desde que este continu-
asse vendendo produtos similares), não poderia o distribuído se-
quer contratar outro distribuidor para explorar o mercado na 
mesma área.  

Obviamente, a cláusula de não concorrência tem efeitos 
restritivos da livre competição, presumivelmente prejudiciais ao 
mercado (ainda que tolerada pela lei) e, por essa razão, deve ser 
aplicada, conforme já adiantado, sempre de forma limitada. Não 
é razoável impedir que qualquer das partes exerça atividade 



_1600________RJLB, Ano 7 (2021), nº 4 
 

 

concorrente com a outra por tempo e em área indeterminados. É 
preciso delimitar e restringir de maneira muito específica essa 
obrigação, tanto no que tange à área abrangida pela não concor-
rência, quanto ao tempo de sua vigência.27 

É intuitivo, contudo, que na maior parte dos casos a não 
concorrência pesaria mais para o distribuidor do que para o dis-
tribuído. Enquanto este pode simplesmente contratar novo dis-
tribuidor em outra área e de certa forma minorar sua perda de 
receita sem subverter a obrigação de não concorrência, o distri-
buidor submetido à cláusula teria de começar a explorar novo 
mercado não sujeito à restrição, seja em termos geográficos, seja 
em termos de setor do comércio. Afinal, como o distribuidor está 
"na ponta" do contrato de colaboração, conhecer e ser conhecido 
no mercado em que atua (em termos geográficos e objetivos) 
tem um peso maior do que para o distribuído, que é conhecido 
apenas por seu produto28. 

Apesar desta característica, é importante mencionar que 

 
27 Colhe-se, com efeito, alguns exemplos nesse sentido advindos de construção juris-
prudencial. Vale citar, do STJ: 
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONTRATO EMPRESARIAL ASSOCI-
ATIVO. 
(...) EXTINÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL. CLÁUSULA DE NÃO CON-
CORRÊNCIA. LIMITE TEMPORAL E ESPACIAL. ABUSIVIDADE. NÃO 
OCORRÊNCIA. 
1. Demanda em que se debate a validade e eficácia de cláusula contratual de não-
concorrência, inserida em contrato comercial eminentemente associativo. 
(...) 
5. A funcionalização dos contratos, positivada no art. 421 do Código Civil, impõe aos 
contratantes o dever de conduta proba que se estende para além da vigência contratual, 
vinculando as partes ao atendimento da finalidade contratada de forma plena. 
6. São válidas as cláusulas contratuais de não-concorrência, desde que limitadas es-
pacial e temporalmente, porquanto adequadas à proteção da concorrência e dos efeitos 
danosos decorrentes de potencial desvio de clientela - valores jurídicos reconhecidos 
constitucionalmente. 
7. Recurso especial provido. 
REsp 1203109/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 11/05/2015. 
28 Ao ser impedido de atuar na área em que atuava, o distribuidor perde seu principal 
ativo, e tem que recomeçar em outra área praticamente do zero.  
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na maior parte das vezes, a cláusula de não concorrência será 
estipulada em desfavor do distribuidor, não sendo aplicável con-
tra o distribuído. Isto provavelmente se dá porque na maior parte 
das vezes, o contrato de distribuição é proposto pelo distribuído, 
e esta costuma ser uma cláusula-padrão. 

Não obstante essas restrições do escopo da cláusula de 
não concorrência, não há qualquer impedimento em sua aplica-
ção baseado no fato de o distribuidor ou o distribuído depende-
rem de maneira muito relevante daquele mercado no qual, após 
a rescisão do contrato, não poderá exercer a atividade (concor-
rente com a da outra parte). 

As considerações supra sobre economicidade da cláusula 
não respondem, ainda, a questão proposta para este tópico, mas 
são importantes para o correto entendimento dos potenciais pro-
blemas e interesses envolvidos. 

É importante, nesse passo, que as partes prevejam a in-
denização ou os termos da rescisão em favor da parte que ficará 
sujeita à não concorrência, no caso de a outra parte dar causa à 
extinção do contrato. Apenas assim será possível estabelecer 
uma compensação pelo investimento aportado para desenvolvi-
mento do mercado e para manutenção do contrato, tendo como 
premissa o fato de que, muitas vezes, o tempo contratual será 
insuficiente para proporcionar retorno adequado aos esforços 
necessários para conquista do mercado. As partes podem ainda 
prever fórmula que de alguma forma permita que a parte que 
será privada do acesso à clientela obtenha alguma compensa-
ção29. 

Não é plausível, contudo, na esteira das considerações 
supra, defender a invalidade da cláusula de não concorrência 
apenas em razão da dependência da parte a ela sujeita. É ônus e 
risco do contratante (não se pode esquecer que se trata de relação 
empresarial) prever e se resguardar quanto à possibilidade de ter 
o contrato rescindido. 

 
29 Podem, mas tal estipulação não é comum na prática contratual. 
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3.3. TERCEIRA QUESTÃO: A EXPECTATIVA DE CONTI-
NUIDADE DO CONTRATO? 

 
A terceira questão deste ensaio é analisar se a eventual 

expectativa das partes (ou ao menos de uma delas) de que o con-
trato tenha duração significativa, inclusive superior a eventual 
prazo avençado, tem implicações econômicas e jurídicas. 

Quando se trata da duração de um contrato de colabora-
ção, assim como em qualquer outro contrato, o prazo pode ser 
indeterminado ou determinado. No contrato de colaboração (ou 
na maior parte deles), no entanto, há muitas vezes uma peculia-
ridade envolvida, que já será analisada. 

No primeiro caso – contrato por prazo indeterminado - 
as peculiaridades do contrato de colaboração apresentam uma 
dificuldade que se inter-relaciona com as duas outras questões já 
abordadas: uma vez que o distribuidor tem a obrigação de inves-
tir para desenvolver o mercado em que atuará, como resguardar 
esse investimento da resilição unilateral por parte do distribuído, 
que pode ocorrer a qualquer tempo (respeitando-se apenas o 
prazo de notificação)? 

No segundo caso, não se pode negar que é plausível a 
extinção do contrato ao final de seu prazo de duração30, mas a 
prática mostra que muitas vezes uma das partes – principalmente 
o colaborador – tem a expectativa de renovação ou prorrogação 
do prazo contratual. Não são incomuns contratos de colaboração 
cujo prazo original era de 2 ou 5 anos durarem 30, 35 ou até 
mais. 

Teoricamente, a projeção do prazo de duração do 

 
30 Essa seria a lógica que um agente puramente racional adotaria, mas no contrato de 
colaboração, ainda que existam regras rígidas, muitas vezes os agentes envolvidos se 
veem participando de uma série de “repeated transactions” e muitas vezes não consi-
deram que a relação poderá encerrar-se ao final do prazo contratual. Com isso, não 
dimensionam seus esforços necessariamente contando com a rescisão do contrato ao 
seu término. 
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contrato deve ser levada em conta pelos contratantes quando da 
negociação dos termos contratuais e as partes devem se compor-
tar de acordo com este prazo. Nesse sentido, não será interes-
sante para um colaborador fazer investimentos consideráveis, a 
fim de exercer a atividade demandada pelo contrato, se o prazo 
da relação contratual tiver período muito curto.  

Partes muitas vezes não dão adequada atenção às dispo-
sições referentes à rescisão do contrato, uma vez que não imagi-
nam que vá acontecer, ou simplesmente consideram esse um 
problema a ser enfrentado no futuro, não na estipulação do con-
trato31. Dentre outras, as partes não dão ênfase a regras sobre 
rescisão, indenização e similares. Em suma, muitas vezes a cláu-
sula de prazo e as regras de rescisão parecem constar do contrato 
apenas por ser praxe, não tendo as partes lhe dado a adequada 
consideração. É como se as partes não considerassem a rescisão 
um fato possível (até provável) ou, se o consideram possível, é 
tratado como evento de baixa probabilidade. 

Na hipótese de o contrato ter duração por prazo indeter-
minado, a relação contratual torna-se mais instável, bastando a 
denúncia do contrato por uma das partes, respeitado o prazo de 

 
31 A moderna economia comportamental refutou (ou complementou) a visão clássica 
do agente puramente racional, desprovido de sentimentos, focado exclusivamente na 
maximização de interesses com cálculos informacionais desprovidos de qualquer 
emoção. O pensamento hoje mainstream é que a tomada de decisão é influenciada por 
vieses comportamentais diversos, dentre eles o viés de otimismo, assim definido por 
Bianca Bez Goulart (Análise econômica da litigância: entre o modelo da escolha ra-
cional e a economia comportamental. Dissertação de mestrado profissional, UFSC, 
2018, p. 76): “De maneira genérica e subjetiva, o viés otimista pode ser visualizado 
como “[...] a capacidade de contestar pensamentos catastróficos recorrentes de 
forma eficaz [...]” 
A mesma autora logo lembra que, embora ser otimista tenha vários pontos positivos: 
“A despeito de parecer positivo ser otimista, por promover ação, resiliência e com-
prometimento, Rose Trevelyan assevera que o otimismo é útil até certo ponto, pois 
em determinado nível de atuação e a depender do contexto da situação pode tornar-
se prejudicial. Sob esse aspecto, Daniel Kahneman também opina, salientando que, 
“quando combinados, os fatores emocionais, cognitivos e sociais que apoiam o oti-
mismo exagerado são uma poção inebriante, que por vezes leva as pessoas a assumir 
riscos que teriam evitado se soubessem das chances” 
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antecedência comumente pactuado32.  
Na arquitetura da lei, a segurança para as partes advém 

justamente do estabelecimento de um prazo mínimo de antece-
dência para a notificação de resilição unilateral, em consonância 
com os investimentos aportados para execução do contrato e 
para reorganização da atividade empresarial do denunciado. 

Mais que isso, a previsão de uma indenização devida pela 
denúncia do contrato é importante também para garantir mínima 
compensação à parte denunciada, que está a todo e qualquer mo-
mento sujeita à extinção do contrato por prazo indeterminado. 

Enquanto no caso da distribuição comercial é fundamen-
tal que as partes prevejam as regras em relação à rescisão do 
contrato, sob pena de se verem (uma ou outra, a depender da 
dinâmica da relação comercial, conforme debatido acima) em 
situação adversa, no caso dos contratos de colaboração típicos a 
lei por vezes supre essa regulamentação, trazendo regras 

 
32 Mesmo não existindo expressa previsão contratual, deve ser dado prazo razoável 
para o desfazimento do vínculo. Nesse sentido: 
RECURSOS ESPECIAIS. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS. IM-
POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA LEI 6.729/79. PRAZO INDETERMI-
NADO. RESCISÃO. AVISO PRÉVIO. NECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE 
CONSENSO ENTRE AS PARTES. ARBÍTRIO JUDICIAL. CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. 
(...) 
2. É da natureza dos contratos por prazo indeterminado seja notificada a parte acerca 
da vontade externada pela outra de romper o ajuste, sob pena de responder pelos pre-
juízos. 
3. Diante da ausência de normatização específica à época do contrato, vigente entre 
1992 e 1998, e da inexistência de acordo entre as partes, quer por não ter sido realizado 
um ajuste escrito regulando a relação comercial, quer por não haver consenso no mo-
mento do rompimento contratual, a verificação do prazo razoável deve ser feita se-
gundo o prudente arbítrio do magistrado diante da prova colhida nos autos, consoante 
entendimento acolhido pela novel legislação civil. 
4. Se o Tribunal de origem, com fincas no conjunto fático- probatório dos autos, en-
tende razoável o prazo de aviso prévio de 120 dias, não há como alterar esse entendi-
mento em face do óbice da súmula 07 do Superior Tribunal de Justiça. 
5. Recurso especial da distribuidora não conhecido. Recurso especial da fabricante 
conhecido em parte e, nesta extensão, provido. 
REsp 654.408/RJ, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, 
julgado em 09/02/2010, DJe 14/09/2010. 
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cogentes. 
Com efeito, a Lei n. 4.886/1965 traz, em seu artigo 27, § 

1°, a delimitação da indenização que é exigida pela alínea "j" do 
mesmo artigo33. O dispositivo prevê que quando o contrato for 
firmado por prazo determinado, a indenização devida pelo re-
presentado ao representante em razão de denúncia imotivada 
será equivalente à "média mensal da retribuição auferida até a 
data da rescisão, multiplicada pela metade dos meses resultantes 
do prazo contratual". 

Assim, em se tratando de contrato por prazo determi-
nado, em que é evidente a expectativa do representante em "con-
tinuar" o contrato ao menos até o termo final pactuado inicial-
mente, a própria lei de regência já estabelece um mecanismo de 
compensação dessa expectativa.  

Veja-se, ainda, que essa determinação deve estar conso-
nante com o valor mínimo previsto no inciso "j" do artigo 27 
daquela lei. A multiplicação pela metade dos meses faltantes 
para a extinção da relação contratual busca garantir que a inde-
nização seja proporcional à expectativa já mencionada. 

Destaque-se, ainda, que o artigo 27, § 2°, da lei em co-
mento determina que a prorrogação de um contrato firmado por 
prazo determinado faz com que este se torne de prazo indeter-
minado, seja por prorrogação tácita ou expressa. 

Logo, ao se tratar da expectativa de continuidade da re-
lação "após" o seu termo final (caso pactuado por prazo 

 
33 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 pre-
vistos 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.   
 Deve ser considerado que mediante aplicação do percentual mencionado na 
alínea ‘j’  obtém-se um valor mínimo. Se o valor apurado conforme o § 1° deste 
mesmo artigo 27 (“Na hipótese de contrato a prazo certo, a indenização correspon-
derá à importância equivalente à média mensal da retribuição auferida até a data da 
rescisão, multiplicada pela metade dos meses resultantes do prazo contratual.”) for 
superior ao obtido pela aplicação da regra da alínea ‘J’, prevalecerá o que for maior.  
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determinado em um primeiro momento), não se pode tomar 
como parâmetro seu prazo inicial (contrato por prazo determi-
nado). Para essa situação, aplicar-se-á a indenização prevista no 
artigo 27, "j" da lei de regência, que observa não o tempo res-
tante para o fim do prazo contratual (já que não é possível pro-
jetá-lo), mas sim um percentual de 1/12 (um doze avos) dos re-
sultados passados. 

Finalmente, no caso da concessão mercantil de veículos, 
também a lei de regência traz regulamentação específica para os 
casos de rescisão do contrato. O artigo 23 da Lei n. 6.729/1979 
determina que o concedente, ao não prorrogar o contrato por 
prazo determinado, deverá readquirir o estoque de veículos e 
componentes novos, pelo preço de venda. De igual maneira, 
também nesse caso, deverá comprar os equipamentos, máquinas 
e instalações aplicadas para o exercício da concessão, pelo preço 
de mercado. 

Assim, verifica-se que a expectativa de continuar o con-
trato por parte do concessionário está relativamente protegida 
pela lei de regência, que não garante a indenização por eventuais 
lucros futuros, mas ao menos determina a absorção, pelo conce-
dente, dos possíveis prejuízos que seriam advindos da não pror-
rogação do contrato e suportados pelo concessionário. 

A mesma conduta será exigida do concedente quando 
este rescindir o contrato firmado por prazo indeterminado, ou 
der causa à rescisão (artigo 24), adicionada à indenização de 
quatro por cento do faturamento projetado para um período cor-
respondente à soma de uma parte fixa de dezoito meses e uma 
variável de três meses por quinquênio de vigência do contrato, 
corrigindo-se monetariamente o valor do faturamento de bens e 
serviços referentes à concessão. 

Novamente nessa hipótese verifica-se a ideia de propor-
cionalidade, não ao tempo restante do contrato (uma vez que a 
projeção não pode ser realizada), mas sim ao tempo pretérito (em 
que este vigente o contrato) e ao faturamento auferido pelo 
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concessionário durante esse período. 
Se o artigo 23 tratava apenas da não prorrogação do con-

trato por prazo determinado, no artigo 25 está prevista a indeni-
zação devida no caso de rescisão, pelo concedente, do contrato 
firmado por prazo determinado. 

Nesse caso, aplica-se o mesmo cálculo já referido no ar-
tigo 24, mas com a alteração da projeção para o faturamento até 
o término do contrato (uma vez que aqui é possível projetar esse 
termo final), se o contrato tiver sido executado por mais de dois 
anos. Se a vigência não atingiu os dois anos, então a projeção 
será pretérita, com base no faturamento auferido até então. 

Veja-se, na linha daquilo que foi tratado neste tópico 
quanto à expectativa de continuar o contrato, que nos casos típi-
cos (concessão de veículos automotores e representação comer-
cial) a lei tomou para si a prerrogativa de fixar a forma de inde-
nizar essa justa expectativa. Pode até não ser a regra mais efici-
ente, mas ao menos é um critério objetivo. Deve ser considerado, 
entretanto, que estas compensações legais não se referem à cli-
entela (ativo cuja divisão se torna relevante após o contrato), mas 
apenas às indenizações referentes ao período contratual. 

O mesmo não se pode dizer da distribuição, que é con-
trato atípico e não tem regra indenizatória pré-estabelecida. 

É evidente – assim como ocorre com a complexa questão 
da clientela – a importância de que o contrato de distribuição 
traga previsões voltadas à regulação de sua extinção, especial-
mente no que se refere às indenizações de parte a parte. Nesse 
contrato, a autonomia da vontade das partes e a liberdade de con-
tratação é privilegiada, devendo os contratantes atentarem às si-
tuações de rescisão antes de firmar o pacto34. 

 
CONCLUSÃO 

 
Buscou-se apresentar neste estudo um panorama geral 

 
34 O que, conforme mencionou-se, não é a praxe do mercado. 
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acerca dos chamados contratos de colaboração, passando por sua 
conceituação e elementos essenciais, além da descrição breve 
das três espécies clássicas de contratos de colaboração: a distri-
buição, a representação comercial e a concessão comercial. 

Além disso, à luz da caracterização e da distinção de cada 
um dos contratos, pretendeu-se responder a três questões. Pri-
meiro, com qual das partes ficará a clientela, um ativo de inegá-
vel valor econômico, de desenvolvimento conjunto, mas cuja 
fruição após a rescisão de um contrato de colaboração se dá por 
apenas uma das partes? A segunda questão, relacionada com a 
primeira, é como aplicar a cláusula de não concorrência após a 
extinção da relação contratual, levando em consideração a reali-
dade exposta pela primeira análise? Terceiro, como tratar a ex-
pectativa das partes (especialmente a parte que está na "ponta" 
do contrato de colaboração) quanto à continuidade do contrato, 
a partir de seus reflexos econômicos? 

É evidente que a resposta para cada uma dessas questões 
depende de qual contrato se está a analisar, e o que se concluiu, 
em síntese, foi que nos casos em que o contrato analisado é típico 
e encontra regulamentação específica em lei de regência, espe-
cialmente no que tange à indenização pela perda da clientela, 
pela impossibilidade de prosseguir em atividade concorrente e 
pela frustração da expectativa de continuar a relação contratual, 
as partes têm mais segurança quanto ao que podem esperar (seu 
‘pacote de direitos’) após a extinção do contrato. 

Com efeito, a indenização prevista em lei busca compen-
sar a presumida fragilidade em que se encontra a parte (tanto a 
parte na "ponta" do contrato quanto a parte fornecedora) após a 
extinção abrupta ou a ausência de prorrogação da relação. Essa 
compensação serve para todas as situações previstas nas ques-
tões tratadas na lei, mas, ainda que se possa criticar a atual for-
mulação como insuficiente ou exagerada, não resta claro se ou-
tras compensações/indenizações podem ser objeto de pactuação 
específica. 
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A situação mais interessante, certamente, é aquela en-
contrada em contratos atípicos, tais como a distribuição. A res-
posta para as três questões propostas é mais complexa, e a esti-
pulação das partes torna-se ainda mais importante, tendo em 
vista o vácuo normativo existente. Em se tratando de rescisão 
unilateral do contrato, no caso do distribuído, havendo período 
curto de aviso prévio, é intuitiva a dificuldade em readequar a 
operação para não violar eventual uma cláusula de não concor-
rência35, ou (principalmente) para voltar a desenvolver mercado 
após a perda da clientela. 

Por isso, em conclusão à primeira questão, pode-se dizer 
que a realidade de mercado tem muito mais força para ditar a 
permanência da clientela com uma ou outra parte do que even-
tual previsão contratual. Conforme se demonstrou aqui, quanto 
mais fungível (ou substituível) for o bem transacionado, mais a 
clientela tenderá a permanecer fiel ao distribuidor com que pos-
sui a relação comercial, não com o fornecedor. De outra ponta, 
quanto menos fungível for o bem, isto é, quanto mais vinculado 
à marca do produtor ou fornecedor, mais tenderá a clientela a 
permanecer fiel ao próprio produtor, e não ao distribuidor, ainda 
que este tenha empreendido esforços consideráveis de desenvol-
vimento de mercado. 

Em relação à segunda questão, pode-se dizer que a res-
trição de concorrência é uma cláusula que deve ser bem anali-
sada pelas partes, notadamente pela parte que desenvolve o mer-
cado, uma vez que todos os seus esforços para captação de cli-
entela podem não ter retorno econômico após extinção do con-
trato, se esta restar proibida de continuar atendendo a mesma 
clientela com produto concorrente. 

No que diz respeito à terceira questão, verifica-se que o 
tratamento da expectativa de continuar o contrato é equacionada 
pela lei nos casos de contratos típicos, na forma de indenização. 
Já em relação ao contrato de distribuição, assim como nas 

 
35 Tal cláusula em desfavor do distribuído é rara, conforme já se mencionou. 
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demais questões, a contratação de uma indenização ou a previ-
são de que o contrato pode ser denunciado imotivadamente a 
qualquer tempo deve ser considerada de maneira atenta pelos 
contratantes, notadamente pelo distribuidor, o qual restará ex-
posto ao risco de não poder continuar sua atividade após a resci-
são. 

Evidentemente, quando se tratar de distribuidor de pro-
duto fungível (aplicando-se o raciocínio proposto quando se tra-
tou da clientela), é o distribuído que será obrigado a procurar 
outros meios de distribuição de seu produto no caso de denúncia 
imotivada pelo distribuidor. 

No caso do contrato de distribuição, fica a critério das 
partes contratantes estabelecer as regras referentes à situação de 
rescisão contratual, o que exige dessas mesmas partes cautela 
adicional ou, no caso de não contratarem indenização ou obriga-
ções afins, de projetar seus investimentos e sua atividade com a 
ciência de que, a qualquer tempo, a relação comercial poderá 
findar (o que pode dificultar a conquista e o desenvolvimento do 
mercado). Devido a diversas considerações, dentre elas o viés do 
otimismo, esta estipulação muitas vezes não é feita, o que pode 
potencialmente levar à judicialização da relação após a rescisão 
contratual.  
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