
ASSUNTO: EXCLUSIVIDADE, COMO CARACTERIZAR 

REsp 1.634.077-SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado em 9/3/2017, DJe 

21/3/2017. É possível presumir a existência de exclusividade em zona de atuação de 

representante comercial quando: (i) não houver previsão expressa em sentido contrário; e (ii) 

houver demonstração por outros meios da existência da exclusividade. Informações do Inteiro 

Teor Cinge-se a controvérsia em definir acerca da existência de zona exclusiva em contrato de 

representação comercial quando não há cláusula expressa no instrumento firmado entre as 

partes. Inicialmente, destaque-se que a representação comercial constitui um negócio jurídico 

com natureza de colaboração empresarial por aproximação, destinada a auxiliar a circulação e 

distribuição de produtos e serviços nos mercados consumidores. Está disciplinada por meio da 

Lei n. 4.886/65 que, em seu art. 27, aponta quais são os elementos obrigatórios de um contrato 

de representação comercial autônoma. Para a resolução desta controvérsia, importa mencionar 

apenas que, entre as cláusulas obrigatórias, estão a indicação da zona ou zonas em que será 

exercida a representação (alínea “d”) e o exercício exclusivo ou não da representação a favor do 

representado (alínea “i”). Sobre esse ponto, apesar de tais cláusulas serem obrigatórias, não há 

a necessidade de utilização de forma específica para sua celebração (como a escrita), tampouco 

há qualquer consequência jurídica para a omissão dessas cláusulas. Nesse caminho, percebe-se 

que a doutrina se manifesta a favor da presunção de exclusividade quando houver omissão no 

instrumento firmado entre representante e representado. As dificuldades de interpretação 

quanto à presunção de exclusividade do representante exsurgem da aparente antinomia 

existente entre o caput e o parágrafo único do art. 31 da Lei n. 4.886/65, após alteração 

legislativa ocorrida em 1992. Segundo doutrina, “na reforma da Lei n. 4.866, de dezembro de 

1965, conduzida afinal pela Lei n. 8.420, de maio de 1992, se tentou inverter a equação, com a 

presunção de exclusividade em favor do representante comercial. A redação final do projeto de 

lei, entretanto, truncou a proposta contida no anteprojeto, que tinha aquele sentido. O 

resultado foi precário, como se vê da atual redação do art. 31 e seu parágrafo único”. Dessa 

forma, haverá exclusividade quando houver expressa previsão em contrato escrito ou nas 

hipóteses em que, mesmo havendo instrumento escrito, o contrato for omisso quanto à 

atribuição de zona de atuação exclusiva. Com isso, a presunção de exclusividade deve ocorrer 

em razão do conteúdo do caput do art. 31 da Lei n. 4.886/65, o qual garante ao representante 

as comissões de vendas realizadas em sua zona de atuação quando o contrato for omisso quanto 

à exclusividade territorial. Assim, mesmo com a omissão de dispositivo acerca da exclusividade 

em zona de atuação, o representante é protegido pela legislação de regência do contrato em 

comento, o que está em consonância com o propósito da lei em estabelecer mecanismos de 

proteção ao representante frente ao representado. 

 


