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Apresentação

Fui honrado com a missão de apresentar a presente obra coletiva sobre Direito 
Empresarial, cuja origem está nos excelentes cursos de pós-graduação que foram reali-
zados pela EPM, excelência que se afirma não só pela ativa participação dos alunos nos 
seminários, mas também pelas palestras proferidas por notáveis professores, doutrinadores 
e estudiosos da matéria.

A obra contém preciosas considerações doutrinárias e jurisprudenciais sobre os mais 
variados temas envolvendo o Direito Empresarial, com a particularidade de, tendo sido 
escritas por magistrados, conterem importante conteúdo prático para a aplicação no dia 
a dia forense.

Participei de todos os cursos de pós-graduação em Direito Empresarial desde quando, 
em 2012, a EPM resolveu atualizar e reeditar o antigo curso que havia sido realizado em 
2008. Foram cinco edições do curso (do 5o ao 9o), sempre atualizados para a manutenção 
de sua qualidade informativa aos participantes. Presenciei, como coordenador e professor 
assistente, os grandes debates sobre a evolução do Direito Empresarial, passando pelos 
principais aspectos jurídicos das empresas e sociedades empresárias, pelos variados e 
modernos contratos que as envolvem e pelo estudo de suas crises nos processos de re-
cuperação judicial.

A obra retrata uma pequena amostra das discussões realizadas no âmbito dos cursos 
em alguns de seus aspectos, sempre com a visão doutrinária e aplicação jurisprudencial 
que colaborarão para a pesquisa num determinado momento histórico do Direito das 
empresas. Os autores são professores assistentes e participaram do 2o Núcleo de Estudos 
em Direito Empresarial realizado pela EPM.

Acredito que será de grande valia para os magistrados, seja na atividade jurisdicio-
nal, seja na atividade acadêmica, cumprindo a EPM o seu papel primordial de estimular 
os estudos, as pesquisas e os debates para a aplicação prática do Direito Empresarial.

Fernando Antonio Maia da Cunha
Diretor da EPM no biênio 2014-2016
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Franquia empresarial e métodos contratuais para 
controle do oportunismo do franqueado: uma 
análise econômica

Eduardo Calvert
Juiz de Direito no Estado de São Paulo

Sumário: Introdução; Franquia empresarial: definição, origens e legislação; 
Racionalidade econômica; Oportunismo contratual: manipulação de informações e o 
problema do “free-rider”; Métodos contratuais para controle do oportunismo; Terminação 
contratual e penalidades; Controle de qualidade e exclusividade no fornecimento de 
insumos; Conclusões.

Introdução

O sistema de franquia empresarial é um modelo organizacional que experimentou 
grande crescimento desde a sua formatação nos moldes conhecidos atualmente, o que 
se deu a partir da segunda metade do século XX.

No mercado brasileiro, o setor de franquias apresenta números expressivos e constante 
crescimento: no ano de 2015, o setor teve um faturamento de mais de R$ 139 bilhões, o 
que representou um crescimento de 8,3% em relação ao ano anterior.

Existem mais de três mil redes franqueadoras em atividade no mercado nacional, 
responsáveis por mais de 138 mil estabelecimentos em funcionamento, que geram cerca 
de 1,1 milhão de empregos diretos (apenas em 2015, houve a criação de mais de 90 mil 
postos de trabalho no sistema de franquias)1.

Impossível não reconhecer, portanto, a expressividade da participação das franquias 
empresariais no mercado brasileiro e a importância de se estudar as especificidades deste 
tipo de contrato.

O presente estudo pretende analisar o contrato de franquia empresarial sob a ótica 
econômica, focando sua atenção nos incentivos que levam franqueador e franqueado a 
ingressar no sistema de franquias e, especialmente, nos incentivos que levam as partes 
a agir de forma oportunista durante a relação contratual.

A partir da análise do sistema de incentivos presente na relação entre estas partes, 
o estudo pretende esclarecer a racionalidade econômica presente em determinadas 
disposições contratuais vistas comumente como abusivas ou como mero exercício de 
poder econômico por parte do franqueador, mas que têm a finalidade de trazer maior 
eficiência à relação contratual e controlar condutas abusivas por parte dos franqueados.

1 Dados extraídos do Relatório do desempenho do franchising em 2015, divulgado pela Associação Brasileira de Franchising. 
Disponível em: http://bit.ly/2kom77u. Acesso em: 25 set. 2016.

9
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Franquia empresarial: definição, origens e legislação

A franquia empresarial é definida pelo artigo 2º da Lei nº 8.955/1994 como

o sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de 
uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva 
ou semi-exclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente, também 
ao direito de uso de tecnologia de implantação e administração 
de negócio ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo 
franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem que, no 
entanto, fique caracterizado vínculo empregatício.

Fábio Ulhoa Coelho classifica o contrato de franquia como um contrato de colabo-
ração, ao lado dos contratos de comissão, de representação comercial, de concessão 
mercantil e de distribuição. Segundo o autor, a especificidade que agrupa esses contra-
tos é a obrigação assumida pelo colaborador (no caso das franquias, do franqueado) de 
criação ou ampliação do mercado2.

Nas palavras de Fábio Ulhoa Coelho,

a franquia é um contrato pelo qual um empresário (franqueador 
– franchisor) licencia o uso de sua marca a outro (franqueado – 
franchisee) e presta-lhe serviços de organização empresarial, com ou 
sem venda de produtos3.

Conforme se depreende das próprias definições citadas, a franquia empresarial não 
adota um modelo pré-determinado e estanque. Ela pode envolver o licenciamento do 
uso de marca ou de patente de titularidade do franqueador, pode envolver exclusividade 
de distribuição de produtos produzidos ou distribuídos pelo franqueador e pode envolver 
o treinamento e a transferência de “know-how” do franqueador em relação às técnicas 
empresariais para desenvolvimento da empresa.

Em resumo, o contrato de franquia tem por objeto a concessão pelo franqueador 
ao franqueado de um modelo empresarial para o exercício de determinada atividade de 
comercialização de produtos ou prestação de serviços. O franqueado deverá dispor do 
capital necessário para o estabelecimento da atividade empresária, a qual deverá seguir 
as diretrizes do modelo estabelecido pelo franqueador, que, por sua vez, será remune-
rado pelo pagamento de uma taxa inicial e de royalties sobre o resultado da atividade 
do franqueado.

2 COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de Direito Comercial. 23. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 476-479. Humberto Theodoro Júnior 
e Adriana M. Theodoro de Mello definem os “contratos de distribuição” como “um conjunto de relações jurídicas originadas 
do acordo de vontades (contratos mercantis), que se marcam por características comuns, tais como a união em torno de um 
objetivo comum: o lucro de ambos na comercialização de bens e serviços, mas antagônicos, na medida em que se repartem 
os ganhos. E que se caracterizam ainda pela cooperação, a natureza duradoura da relação e, principalmente, pela domi-
nação econômica exercida pelo fabricante com o propósito de manter a integração da rede de distribuição”. (THEODORO 
JR, Humberto; MELLO, Adriana M. Theodoro de. Apontamentos sobre a responsabilidade civil na denúncia dos contratos de 
distribuição, franquia e concessão comercial. In: Edições Especiais Revista dos Tribunais 100 anos: doutrinas essenciais – 
responsabilidade civil, vol. II. São Paulo: Editora RT, 2010. p. 796.)

3 COELHO, obra citada, p. 486.
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Muitos autores atribuem a origem da franquia empresarial à experiência pioneira da 
Singer Sewing Machine Company, sediada em Stamford, Connecticut, nos Estados Unidos 
da América, que teria aumentado a sua rede de distribuição de produtos por volta de 1850 
sem a mobilização de recursos próprios, por meio da criação das “Lojas Singer”, oferecidas 
a diversos comerciantes independentes, que se utilizariam da sua marca e de técnicas 
de venda a varejo e “know-how”, a fim de comercializar os produtos da companhia4.

O crescimento do sistema de franquia empresarial em formato mais aproximado ao 
atualmente conhecido é atribuído ao período imediatamente posterior à Segunda Guerra 
Mundial, também nos Estados Unidos da América, quando a necessidade de expansão de 
determinadas empresas em âmbito nacional encontrou um grande contingente de pessoas 
não afeitas às práticas empresariais, mas que contavam com razoável nível de poupança 
e interesse em estabelecer-se de forma autônoma5.

Importante destacar que, não obstante em suas origens históricas a franquia empre-
sarial tenha sido apontada como uma forma de pessoas não afeitas a atividades empresa-
riais estabelecerem-se comercialmente, não é possível, em tempos atuais, caracterizar 
o franqueado como alguém sem experiência no âmbito empresarial, como um jejuno em 
questão de negócios.

Nas palavras de Humberto Theodoro Júnior e Adriana M. Theodoro de Mello, “a franquia 
e a concessão mercantil são contratos que se travam entre profissionais, comerciantes e 
empresários, pessoas que, no discernimento, e quanto à capacidade de decisão, devem 
ser tratadas como iguais”6.

Deve-se considerar que, assim como o franqueador, o franqueado é empresário e 
age no intuito de maximizar os seus lucros, de forma consciente e racional, inexistindo 
entre estes contratantes diferenças na capacidade de avaliar os termos da negociação 
ou de adotar conduta que melhor atenda aos seus interesses.

É por esse motivo que atualmente se encontra absolutamente superado o entendi-
mento acerca da aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor em relação 
aos contratos de franquia7, bem como tem sido afastada a caracterização deste contrato 

4 Conforme REDECKER, Ana Cláudia. Franquia empresarial. São Paulo: Memória Jurídica, 2002. p. 27-28.
5 “Tendo logrado sobreviver à Segunda Guerra Mundial, na qual conseguiram amealhar certo pecúlio, ex-soldados norte-

-americanos viram-se a braços com a necessidade de inserir-se nos quadros da atividade profissional. Se, de um lado, a 
independência financeira não lhes permitia engajar-se como simples assalariados, de outro, o afastamento do torrão natal 
dificultava a assunção dos riscos plenos inerentes ao exercício da atividade empresária, principalmente os relativos ao seu 
início. Conciliou-se, então, seu interesse com os dos produtores que tinha necessidade de comercializar suas mercadorias ou 
serviços, suficientemente conhecidos por sua marca a nível de consumidor, enfrentando a concorrência de artigos similares. 
Enquanto o vendedor desfrutava das vantagens de uma marca consagrada, o produtor ou titular desta alargava seu campo 
de negócios, sem despesas adicionais com agências, sucursais ou filiais. Conjugavam-se, pois, os esforços do dono da marca 
e do colocador do produto ou serviço ao alcance do consumidor ou usuário.

 Destarte, se fixa o surgimento da franquia empresarial logo depois da Segunda Guerra Mundial, ou mais precisamente nos idos 
de 1955, nos Estados Unidos”. (ABRÃO, Nelson. A Lei da Franquia Empresarial (n. 8.955, de 15.12.1994). Edições Especiais 
Revista dos Tribunais 100 anos: doutrinas essenciais – direito empresarial, vol. IV: contratos mercantis e outros temas. São 
Paulo: Editora RT, 2010. p. 627-628). Encontramos explicação similar sobre a expansão da franquia empresarial no pós-guerra 
em SILVA, Américo Luís Martins da. A franquia e as infrações da ordem econômica. Revista Forense, ano 97, v. 358, p. 4, nov./
dez. 2001.

6 THEODORO JR; MELLO, obra citada, p. 803.
7 “O contrato de franquia, por sua natureza, não está sujeito ao âmbito de incidência da Lei n. 8.078/1990, eis que o fran-

queado não é consumidor de produtos ou serviços da franqueadora, mas aquele que os comercializa junto a terceiros, estes 
sim, os destinatários finais”. (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (4. Turma). Recurso especial nº 632.958. Relator: Min. Aldir 
Passarinho Júnior, 4 de março de 2010. DJe: 29 mar. 2010)
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como um contrato de adesão – neste sentido, encontramos lições de Humberto Theodoro 
Júnior e Adriana M. Theodoro de Mello8 e de Orlando Gomes9, entre outros.

Entende-se que a existência de competição entre franqueadores para atração 
de interessados no estabelecimento de franquias, e a consequente ausência de poder 
econômico no mercado em que atuam, impedem que os franqueadores estabeleçam de 
forma abusiva os termos do contrato de franquia oferecido aos potenciais franqueados10.

Não é possível afirmar-se, portanto, que o franqueador seja parte vulnerável na 
relação ou que esteja em desvantagem no momento de negociar os termos do contrato 
de franquia. Ainda nas palavras de Humberto Theodoro Júnior e Adriana M. Theodoro 
de Mello,

no momento da formação do contrato só haverá desigualdade capaz 
de viciar o livre arbítrio do distribuidor se o fornecedor sonegar 
alguma informação essencial e relevante para o exercício do pleno 
juízo de conveniência do negócio11.

Exatamente para preservar o equilíbrio entre as partes contratantes na negociação 
do contrato de franquia, a Lei nº 8.955/94 estabeleceu “a regra de absoluta transparência 
nas negociações que antecedem a adesão do franqueado à franquia”12, que é atendida 
por meio da circular de oferta de franquia.

Este documento, que deve ser oferecido pelo franqueador aos potenciais fran quea-
dos anteriormente à contratação, conterá informações detalhadas acerca da atividade 
empresarial objeto da franquia, acerca do franqueador, sua estrutura societária e 
situação financeira, bem como acerca da rede franqueada e seus participantes, atuais 
e passados.

A Lei nº 8.955/94, no entanto, não disciplinou de forma pormenorizada as relações 
entre o franqueador e o franqueado, as quais continuam a ser regidas pelas disposições 

8 “O contrato de adesão, em sentido próprio, provém de uma proposta formulada à coletividade, no dizer de Saleilles, proposta 
que o aderente, por imperiosa necessidade de contratar, não tem condições práticas de recusar. Sua adesão é inevitável. 
Já em outros casos, o destinatário da proposta, embora não tenha como impor alterações ao seu teor, não está forçado a se 
vincular. Adere, apenas, se for de sua conveniência e interesse. Nessa última hipótese, fala-se em contrato por adesão, mas 
não em contrato de adesão.

 (…)
 No verdadeiro contrato de adesão um dos contratantes (parte mais fraca), além de não poder interferir nas condições do 

contrato, não pode sequer recusá-lo ‘sob pena de ficar privado de serviços fundamentais para a vida moderna’ (RODRIGUES, 
Sílvio. Direito civil. 23. ed. São Paulo: Saraiva, 1995. v. III, n. 20. p. 43). É o caso dos contratos com os fornecedores de 
serviços de eletricidade, água, esgoto, telefonia etc. A vida moderna não permite às pessoas viverem sem o fornecimento 
de tais utilidades. A oferta feita sob condições de monopólio do explorador de tais serviços não tem como ser recusada por 
ninguém”. (THEODORO; MELLO, obra citada, p. 807-808, grifo do autor)

9 “É pressuposto do contrato de adesão o monopólio de fato ou de direito, de uma das partes, que elimina a concorrência para 
realizar o negócio jurídico. Se a situação não se configura desse modo, poderá haver contrato por adesão, jamais contrato 
de adesão”. (GOMES, Orlando. Contratos. 13. ed. Rio de Janeiro: Forense. n. 83. p. 120, grifo do autor)

10 “Precontract competition among franchisors (such as McDonald’s or Kentucky Fried Chicken) to sign up franchisees prevents 
Chicken Delight from exercising any economic power in setting contract terms with potential franchisees. Chicken Delight, 
although it possesses a trademark, does not possess any economic power in the relevant market in which it operates – the 
fast food franchising (or perhaps, more generally, the franchising) market”. (KLEIN, Benjamin; SAFT, Lester F. The law and 
economics of franchise tying contracts. Journal of Law & Economics (The University of Chicago Press), Chicago, v. 28, n. 2, 
1985. p. 356)

11 THEODORO; MELLO, obra citada, p. 804.
12 COELHO, obra citada, p. 488.
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contratuais sob o pálio da autonomia da vontade. Essa ausência de regulamentação 
detalhada levou Fábio Ulhoa Coelho a afirmar que, não obstante a existência de lei 
específica, o contrato de franquia continua a ser uma modalidade contratual atípica13.

Conhecida esta modalidade contratual e suas características basilares, passa-se a 
analisar a racionalidade econômica que leva franqueador e franqueado a aderir a este 
sistema de organização empresarial.

Racionalidade econômica

Tendo em vista o esquema básico do contrato de franquia, segundo o qual o franquea-
dor ensina ao franqueado a forma de se desenvolver determinada atividade empresária, 
enquanto o franqueado dispõe do capital necessário ao seu estabelecimento, é comum 
justificar-se a adoção do sistema de franquia empresarial pela ausência de conhecimentos 
técnicos do franqueado para o exercício da empresa, de um lado, e pela indisponibilidade 
de capital do franqueador para expansão de suas atividades, de outro14.

No entanto, deve ser considerada simplista a conclusão, no sentido de que o franquea-
do decide por ingressar num sistema de franquia empresarial em razão unicamente da 
falta de conhecimento para estabelecer-se de modo independente no mercado; da mesma 
forma, para o franqueador, não é unicamente a (in)disponibilidade de capital para expansão 
de seus negócios o fator determinante para instituir o sistema de franquias.

Como vimos anteriormente, o franqueado deve ser reconhecido como um empre-
sário, que age de forma racional e consciente na busca de lucratividade, dispondo de 
conhecimento e capacidade suficientes para avaliar adequadamente os riscos do negócio 
em que pretende investir, ponderando seus custos e seus benefícios anteriormente à 
celebração do contrato.

O franqueado, portanto, celebra o contrato junto ao franqueador e investe seu 
capital no negócio apresentado por este último por entender, após avaliar as opções 
de investimento disponíveis, que aquela lhe trará os melhores resultados. Como agente 
econômico que é, e diante da escassez de seus recursos, o franqueado faz uma escolha 
racional diante das opções de investimento que se lhe apresentam, optando por aquela 
que melhor lhe atende os interesses15.

13 COELHO, obra citada, p. 488.
14 Nas palavras de Fábio Ulhoa Coelho: “Normalmente, o franqueado dispõe de recursos e deseja constituir uma empresa co-

mercial ou de prestação de serviços. Contudo, não tem os conhecimentos técnicos e de administração e economia geralmente 
necessários ao sucesso do empreendimento nem os pretende ter. Do outro lado, há o franqueador, titular de uma marca já 
conhecida dos consumidores, que deseja ampliar a oferta do seu produto ou serviço, mas sem as despesas e riscos inerentes 
à implantação de filiais. (…) Ambas as partes têm vantagens, posto que o franqueado já se estabelece negociando produtos 
ou serviços já trabalhados junto ao público consumidor, por meio de técnicas de marketing testadas e aperfeiçoadas pelo 
franqueador; e este, por sua vez, pode ampliar a oferta da sua mercadoria ou serviço, sem novos aportes de capital” (obra 
citada, p. 486-487). Luiz Roldão de Freitas Gomes, na mesma linha, afirma que a franquia empresarial seria um “método 
comercial de poupar a abertura de filiais e despesas, porque é independente o comerciante licenciado para explorar a marca”. 
(GOMES, Luiz Roldão de Freitas. Aspectos dos contratos de leasing, franquia e factoring. Revista de Direito do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro, n. 41, out./dez. 1999. p. 38)

15 Nas palavras de Eric Hadmann Jasper: “As ações humanas, de acordo com a economia, têm todos os tipos de finalidades e 
as razões que as suportam são as mais diversas, entretanto, qualquer ação humana tem duas características básicas. Em 
primeiro lugar, requer o uso de recursos escassos, tornando, assim, a competição por tais recursos irrecorrível. Ademais, as 
ações humanas são sempre racionais, ao menos em um sentido do termo: elas sempre tentam eliminar desperdício. Em suma, 
os seres humanos desejam minimizar os custos de atingir quaisquer objetivos que tenham em mente. Escassez é, portanto, 
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A Lei nº 8.955/94, ao adotar a regra do “disclosure”, ou de transparência absoluta 
na negociação anterior à celebração do contrato de franquia, impede a existência de 
limitações cognitivas ou assimetrias informacionais que impossibilitariam o franqueado 
de realizar a sua escolha de modo racional e plenamente consciente16.

Analisando-se a mesma questão sob o viés do franqueador, muito embora a escassez 
de recursos seja um fator que contribua para a opção pela adoção do sistema de franquias, 
diversos outros fatores são determinantes nesta análise.

Diferentes teorias econômicas foram desenvolvidas para tentar explicar os motivos 
que levam um empresário a optar por expandir seus negócios por meio do sistema de 
franquias, as quais identificam especialmente na escassez de recursos, nos custos de monito-
ramento e no conhecimento acerca do mercado local os fatores decisivos na ponderação 
do empresário17; no entanto, nenhum destes fatores pode, solitariamente, explicar o 
fenômeno da expansão empresarial por meio do sistema de franquias.

Numa tentativa de conciliação das teorias até então desenvolvidas, o Professor 
da Florida Atlantic University, Chandra S. Mishra, elaborou a Theory of franchising18, a 
partir da qual criou o seguinte gráfico, que demonstra a diversidade de fatores levados 
em consideração pelo empresário ao decidir sobre a adoção do sistema de franquias:

um fato da vida e a racionalidade econômica – a eliminação de desperdício – a resposta humana básica para este fato”. 
(JASPER, Eric Hadmann. A filosofia da análise econômica do Direito. Revista Tributária de Finanças Públicas, São Paulo, 
ano 18, n. 92, maio/jun. 2010. p. 108)

 Ainda sobre a escassez e a escolha entre usos competitivos dos recursos, Henry N. Butler, Christopher R. Drahozal e Joanna 
Shepherd: “Scarcity means that our behavior is constrained because we live in a world of limited resources and unlimi-
ted desires. Scarcity is thus a relative concept in that it indicates we cannot satisfy every desire. The fact that there is 
an ‘abundance’ of a particular resource does not mean that there is not scarcity; it simply means that at current prices 
everyone who wants to control a certain amount of that resource can do so by paying the market price. Scarcity implies that 
individuals, families, governments, businesses and other economic actors must make trade-offs among competing uses of 
limited resource”. (BUTLER, Henry N.; DRAHOZAL, Christopher R.; SHEPHERD Joanna. Economic analysis for lawyers. 3. ed. 
Durham: Carolina Academic Press, 2014. p. 5)

16 “Em essência, a Full Disclosure Rule obriga o franqueador, que se prepara para iniciar o recrutamento de candidatos a 
franqueados, a revelar-lhes todas as informações acerca do negócio, de forma que lhe permita exercer sua opção com todo 
conhecimento de causa e total liberdade”. (REDECKER, obra citada, p. 83)

17 “The two theories that are particularly tested and accepted in franchising literature are agency theory and resource scarcity 
theory. Three other related theories are transaction cost theory, search cost theory, and signaling theory. These theories 
are tested as competing theories, but they are indeed complementary and explain different facets of franchising strategy”. 
(MISHRA, Chandra S. The theory of franchising. SSRN, 26 nov. 2015. p. 6. Disponível em: http://bit.ly/2kr4wMb. Acesso em: 
15 set. 2016.)

18 “The theory of franchising postulates that franchising relaxes an underinvestment condition associated with adverse selection 
when the firm growth potential is high; enhances the business model sustainability that sustains value creation; enhances 
the firm value appropriation potential; enhances the firm’s brand value and competitive position; provides entrepreneurial 
flexibility under external uncertainty; and minimizes the firm’s monitoring, coordination, and customer acquisition costs. 
The theory of franchising draws on 3 business model conditions to explain why some firms may franchise and others do not. 
The magnitude of the appropriable rent, determined by the degree of business model appropriability, and the strength 
of the business model sustainability, determined by the height of the barriers to imitation, determine the firm’s choice 
whether to franchise its outlets, and in the event it chooses to franchise, the degree of business model appropriability and 
sustainability determines a sustainable rate of franchising for the franchisor”. (MISHRA, obra citada, p. 2-3)
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Fonte: Mishra19.

Independentemente de um maior aprofundamento acerca destas teorias, que não são 
o tema do presente estudo, é necessária a compreensão de que a franquia empresarial é 
um sistema organizacional cuja adoção, tanto pelo franqueado como pelo franqueador, 
envolve a ponderação de uma miríade de fatores complexos, os quais não se limitam 
à restrição de capital ou à falta de conhecimento específico do potencial franqueado, 
mas imbricam-se especialmente com a análise acerca de custos, riscos e potencial de 
crescimento da operação.

Considerando-se que o contrato de franquia não encontra balizamento detalhado 
na Lei nº 8.955/94, mas é o instrumento que será utilizado para reger as relações entre 
franqueador e franqueado e terá a pretensão de comportar todos os interesses envolvi-
dos, qualquer análise desta relação contratual que ignore esta complexidade de fatores 
estará fadada à superficialidade e ao simplismo.

Oportunismo contratual: manipulação de informações e o problema do free-rider 

Uma das premissas adotadas pelas ciências econômicas acerca do comportamento 
dos agentes econômicos é a de que estes são maximizadores de valor, ou seja, sempre 
agem racionalmente diante das restrições que lhes são impostas com a finalidade de 
aumentar ao máximo a sua satisfação – em se tratando de empresários, a satisfação é 
equivalente ao lucro20.

19 Obra citada.
20 “Roughly speaking, rational choice theory assumes that individuals have preferences over outcomes and that their prefe-

rences behave in certain regular ways; more precisely, that they satisfy the so-called ‘axioms of rational choice’. When 
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Não há dúvidas de que a busca pela maximização dos lucros é ínsita à própria condi-
ção de empresário e é absolutamente legítima. No entanto, quando a perseguição do 
lucro se faz por meio de comportamentos fraudulentos, por meio da violação explícita 
ou implícita de obrigações contratuais, ela se caracteriza como oportunismo.

Nos contratos de franquia empresarial, normalmente o oportunismo do franquea-
do se dá por meio de uma dentre as seguintes condutas: manipulação de informações; 
descumprimento da obrigação em relação à qualidade dos serviços e produtos entregues 
ao consumidor; e descumprimento das obrigações relativas à higiene do estabelecimento 
franqueado.

Nas palavras de Uri Benoliel:

Franchisee opportunism is defined as behavior by the franchisee 
towards the franchisor that involves “self-interest seeking with 
guile”. The fundamental nature of a franchisee’s opportunistic 
behavior towards a franchisor is the deceit-oriented violation of 
implicit or explicit promises about its required role and behavior. 
What sets a franchisee’s opportunism apart from the standard 
economic assumption of self-interest-seeking behavior is the notion of 
“guile.” Guile entails the franchisee’s “lying, stealing, and cheating” 
and “calculated efforts to mislead, distort, disguise, obfuscate, or 
otherwise confuse” the franchisor.
Opportunistic behavior on the part of a franchisee, as will be 
explained in greater detail below, includes three central prototypical 
actions: manipulating information; shirking the franchisee’s 
contractual obligation toward the franchisor to provide adequate 
customer service; and evading the contractual obligation to maintain 
the cleanliness of the entire franchise unit21.

Interessante ressaltar que, apesar de haver algum padrão no comportamento dos 
franqueados observado empiricamente, não é possível prever todas as maneiras por meio 
das quais os franqueados poderão agir com a intenção de maximizar seus lucros em prejuízo 
do franqueador ou da rede franqueada. A economia prediz, também, que os indivíduos 
são criativos e que conseguem criar novas oportunidades em resposta às limitações que 
lhes são impostas22 – ou seja, ainda que um instrumento contratual consiga abarcar 

preferences behave regularly, individuals choose what maximizes their ‘expected utility’”. (BONE, Robert G. Civil Procedure: 
the economics of Civil Procedure. New York: Thomson, 2003. p. 4-5). Nas palavras de Eric Hadmann Jasper, “economistas 
presumem que pessoas sempre maximizam algo: consumidores maximizam satisfação, empresas maximizam lucros, políticos 
maximizam votos, jogadores de futebol maximizam gols e assim por diante. O conceito de maximização, portanto, pode ser 
definido como a forma de escolha racional que leva em conta as restrições (escassez) da sociedade”. (Obra citada, p. 109)

21 BENOLIEL, Uri. The behavioral law and economics of franchise tying contracts. Rutgers Law Journal (Rutgers School of Law), 
Camden, v. 41, 2010. p. 538.

22 “Individuals are creative. They are able to conceive of changes in their environment, foresee the consequences thereof, 
and respond by creating new opportunities.

 Although an individual’s opportunity set is limited at any instant in time by his or her knowledge and the state of the world, 
that limitation is not immutable. Human beings are not only capable of learning about new opportunities, they also engage 
in resourceful, creative activities that expand their opportunities in various ways.

 The kind of highly mechanical behavior posited by economists— that is, assigning probabilities and expected values to various 
actions and choosing the action with the highest expected value— is formally consistent with the evaluating, maximizing 
model defined in Postulates I through III. But such behavior falls short of the human capabilities posited by REMM [“resour-
ceful, evaluative, maximizing model”]; it says nothing about the individual’s ingenuity and creativity.
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previsões suficientes para impedir o franqueado de adotar aquelas condutas anteriormente 
apontadas, é provável que outras formas de oportunismo sejam criadas.

Focaremos nossa análise em duas formas de oportunismo. A primeira delas, a manipu-
lação da informação pelo franqueado.

Boa parte dos contratos de franquia empresarial, se não a grande maioria, prevê o 
pagamento de royalties ao franqueador tendo por base de cálculo o faturamento bruto 
do estabelecimento franqueado. Ou seja, quanto maior o faturamento do franqueado, 
maior a parcela a ser paga ao franqueador.

A fim de reduzir o valor dos royalties pagos ao franqueador e aumentar a sua margem 
de lucro na operação do estabelecimento, o franqueado poderá omitir do franqueador o 
real valor do seu faturamento, apresentando números subestimados para fins de cálculo 
do valor dos royalties mensais23.

 One way of capturing the notion of resourcefulness is to think about the effects of newly imposed constraints on human 
behavior. These constraints might be new operating policies in a corporation or new laws imposed by governments. No matter 
how much experience we have with the response of people to changes in their environment, we tend to overestimate the 
impact of a new law or policy intended to constrain human behavior. Moreover, the constraint or law will almost always 
generate behavior which was never imagined by its sponsors. Why? Because of the sponsors’ failure to recognize the crea-
tivity of REMMs. REMMs’ response to a new constraint is to begin searching for substitutes for what is now constrained, a 
search that is not restricted to existing alternatives. REMMs will invent alternatives that did not previously exist”. (BUTLER; 
DRAHOZAL; SHEPHERD, obra citada, p. 8)

23 Demonstrando a criatividade dos agentes e as diversas possibilidades de manipulação de informações pelo franqueado, Uri 
Benoliel nos relata uma série de fraudes verificadas em casos reais: “The manipulation of information may be carried out in 
numerous ways. First, the franchisee may understate the quantity of product sold to customers in order to underpay fees to 
the franchisor. To illustrate, in Dunkin’ Donuts of America, Inc. v. Middletown Donut Corp., the Supreme Court of New Jersey 
determined that the franchisee had failed to keep financial records. The court concluded that the franchisee’s delinquency 
in recordkeeping was part of a deliberate effort to underreport sales, which in turn would result in the underpayment of 
franchise fees, fund fees and rental override charges.

 An additional way in which a franchisee can manipulate information is by overstating the quantity of product sold, in order 
to receive excessive payments from the franchisor. To illustrate, in Craig Foster Ford, Inc. v. Iowa DOT, a car franchisee 
participated in a franchisor marketing program designed to give franchisees cash incentives to attract buyers through offers 
of cash rebates. According to the program, the franchisor authorized its franchisees to issue universal bank drafts to buyers 
entitling them to rebates offered in connection with vehicle purchases. The buyer would endorse the draft to the franchisee, 
applying the proceeds to the purchase of a vehicle. The franchisee, in this case, manipulated information by reporting sales 
when, in fact, the sales were not made. In several instances, the named “buyers” were actually the franchisee’s employees. 
The franchisee issued universal bank drafts payable to the named “buyers” and then endorsed the drafts in the payee’s 
name, depositing the drafts in the franchisee’s own bank account.

 The franchisee may manipulate information in a different way. It may overstate customer after-sale services, in order 
to receive a reimbursement from the franchisor. For example, in R.A.C. Motors, Inc. v. World-Wide Volkswagen Corp., a 
franchise contract for the sale of vehicles was signed between a retail automobile franchisee and an authorized distributor 
for Volkswagen. The evidence showed that the franchisee submitted false reports to the distributor stating that it had 
performed a 300-mile free inspection on vehicles. The distributor reimbursed the franchisee for each of the inspections. 
Thus, the franchisee received a reimbursement for inspections that it had never performed.

 A franchisee may be able to distort information in another way. It can potentially misclassify customers’ identity in order 
to evade paying fees to the franchisor. To illustrate, in Jackson Hewitt, Inc. v. Greene, the franchisor calculated its royalty 
fee based upon the franchisee’s gross volume. The franchise agreement excluded all revenue derived from a specific list 
of preexisting clients from the gross volume of business conducted under the franchise. The franchisee’s gross volume of 
business was reported to the franchisor via a computer-generated periodic sales report, the data for which was taken directly 
from the computer database of the franchisee. The franchisee misclassified customers as preexisting clients. Arguably, such 
misclassification will normally be employed in order to evade paying fees to the franchisor.

 Finally, in addition to the above ways in which a franchisee can manipulate information, the former may misrepresent 
its contractual efforts to the franchisor. In particular, the franchisee may distort information regarding its promotional 
efforts. To illustrate, in H.R.R. Zimmerman Co. v. Tecumseh Products Co., the franchisee allegedly falsely represented that 
his employees were devoting their time to managing a division that sold the franchisor’s products”. (BENOLIEL, obra citada, 
p. 538-541)
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Não é tarefa fácil para o franqueador monitorar o volume efetivo de vendas de 
sua rede franqueada ou outras informações concernentes à sua operação. Apesar de ser 
possível a análise periódica da contabilidade dos estabelecimentos ou mesmo a adoção 
obrigatória pela rede franqueada de sistema de gestão de vendas que possibilite o acesso 
rápido a tais informações, o franqueado pode simplesmente deixar de registrar as vendas 
que realiza, o que, na prática brasileira, já é uma conduta bastante comum por parte de 
comerciantes a fim de se furtarem ao pagamento de tributos.

A segunda forma de oportunismo que pode ser adotada pelo franqueado é o descum-
primento da obrigação em relação à qualidade dos serviços e produtos entregues ao 
consumidor, que faz surgir o problema do free-rider.

Para a teoria econômica, o free-rider problem (ou “problema do carona”) ocorre 
quando aqueles que se beneficiam de determinado recurso, bem ou serviço não pagam por 
ele. A existência do free-rider pode levar a um abuso ou a um uso excessivo do recurso, 
bem ou serviço, e acarretar diversos problemas relacionados à ineficiência na alocação 
de recursos.

Aplicando-se o conceito à relação entre franqueador e franqueado, economistas 
afirmam que o franqueado detém um incentivo para reduzir a qualidade dos produtos e 
serviços que oferece ao consumidor, a fim de “pegar carona” no prestígio da marca do 
franqueador.

Isso porque a rede franqueada se utiliza da marca do franqueador, de forma que 
os consumidores procuram o estabelecimento em razão de confiarem na qualidade dos 
produtos e serviços desta marca24. Ou seja, os consumidores não procuram o estabeleci-
mento franqueado em razão da qualidade daquele estabelecimento em si, mas em razão 
de confiarem na qualidade da marca que representa toda a rede.

Assim, se o franqueado diminui a qualidade dos produtos que oferece ao consumidor 
(reduzindo quantidades, deixando de adotar práticas de reposição de alimentos ou utili-
zando insumos de menor qualidade e menor preço, por exemplo), ele aufere solitariamente 
os benefícios desta redução de qualidade, que acarreta o aumento de sua margem de lucro.

Os prejuízos desta diminuição da qualidade, no entanto, não são suportados exclusiva-
mente pelo franqueado, mas sim por toda a rede franqueada. Isso porque uma experiência 
insatisfatória do consumidor será imputada por este a toda a rede, e não unicamente 
àquele estabelecimento específico.

Ou seja, o franqueado aufere solitariamente os lucros de sua conduta e divide com 
toda a rede franqueada os prejuízos. O fato de o franqueado não suportar exclusivamente 
os custos de sua conduta caracteriza uma situação de free-riding, conforme explicam 
Benjamin Klein e Lester F. Saft:

24 “The principal ingredient in most franchise contracts is the franchisee’s right to use a national brand name in exchange for 
a share of profits to the franchisor. A significant increase in the use of franchise systems occurred in the mid-1950s with 
an apparent increase in the efficiency of national brand names. This we attribute to three factors. First, the development 
of television meant the there was a more efficient nationwide information technology, reducing the cost of stablishing 
national brand names. Second, an increase in travel by consumers meant that consumers were more often shopping in 
unfamiliar geographical areas, in which national but not local brand names would serve as signals of quality, enhancing the 
value of a national brand name. Finally, a continuing increase in the real income of consumers led to a further increase in 
the opportunity costs of search in retail markets, again enhancing the information value of brand names”. (MATHEWSON, 
G. Frank; WINTER, Ralph A. The economics of franchise contracts. Journal of Law and Economics (The University of Chicago 
Press), Chicago, v. 28, n. 3, out. 1985. p. 504)
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Because the quality information applies to a group of franchisees 
using a common name, there is a free-riding problem. If each 
franchisee supplies inputs that significantly influence the quality of 
the product marketed, and consumers cannot detect the quality of 
the product before they purchase it, then each franchisee will have 
the incentive to cut costs and supply less than the desired level of 
product quality. Because the product is standardized, consumers who 
receive products of less than anticipated quality will blame the entire 
group of retailers using the common name. The individual franchisee 
directly benefits from the sales of the lower-quality product, and 
the other franchisees share in the losses caused by deceased future 
demand 25.

Passaremos a analisar métodos contratuais para o controle do oportunismo do 
franqueado representado pela manipulação de informações ou pelo free-riding.

Métodos contratuais para controle do oportunismo

Conforme apontamos anteriormente, diante da criatividade do agente econômico e 
da infinidade de possibilidades de se adotar uma postura oportunista na relação contra-
tual, é virtualmente impossível para o franqueador criar um sistema de monitoramento 
que evite toda e qualquer conduta oportunista do franqueado.

Outrossim, o monitoramento exercido pelo franqueador acarreta custos para a sua 
atividade empresarial – a necessidade de dispêndio de menores custos em monitora-
mento é, justamente, um dos fatores-chave para a opção pelo sistema de franquias, de 
forma que não é razoável que o franqueador incorra em custos excessivos a este título 
para se precaver do oportunismo do franqueado.

Sabemos que o franqueado é um agente econômico que agirá de forma racional a 
fim de satisfazer seus interesses (diga-se, lucro); desta forma, sempre que o franqueado 
avaliar que agindo de forma oportunista ele aumentará seus ganhos, essa será a sua 
conduta esperada. Para que o franqueado não seja incentivado a trapacear, portanto, 
devem ser criados mecanismos para que ele racionalmente anteveja que a sua trapaça 
acarretará custos maiores que os ganhos extras que ele poderá auferir.

Importante ressaltar que, para fins de dissuasão do comportamento ilícito, há uma 
correlação íntima entre o montante da sanção prevista de forma abstrata (ou seja, a 
penalidade a que o agente estará sujeito se apanhado trapaceando) e a probabilidade 
de o agente ser apanhado quando efetivamente trapacear.

25 KLEIN; SAFT, obra citada, p. 349-350. Francine Lafontaine e Margaret Slade nos explicam o mesmo fenômeno do free-riding 
utilizando como exemplo a política de uma rede de produtos alimentícios que determina aos franqueados o descarte dos 
alimentos preparados e não vendidos após determinado período: “[…] dealer services at the point of sale can enhance the 
demand for a manufacturer’s or a franchisor’s product. For example, Dunkin Donuts has a policy that requires franchisees 
to discard donuts that are no longer fresh. Franchisees, who are residual claimants on their own unit’s profits after the 
payment of royalties to their franchisor, obtain a benefit from the value of the brand thus generated. However, they do not 
fully internalize the benefit that is associated with their own decisions, as some of their customers with positive experien-
ce will patronize other units of the same chain rather than returning to their unit in the future. In contrast, franchisees 
bear the full cost of the policy. As a result they will tend to provide a quality that is too low from the perspective of the 
franchisor”. (LAFONTAINE, Francine; SLADE, Margaret. Exclusive contracts and vertical restraints: empirical evidence and 
public policy. In: Handbook of antitrust economics. Cambridge: MIT Press, 2008. p. 394)
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Economistas explicam que a avaliação do agente econômico acerca do valor de uma 
oportunidade leva em consideração o valor concreto do resultado que será possivelmente 
alcançado (seja ele positivo, para lucros, ou negativo, para perdas) multiplicado pela 
probabilidade de que este resultado efetivamente ocorra26.

Transpondo esse raciocínio para o contrato de franquia, a dissuasão ao comporta-
mento oportunista será aumentada com a imposição de sanções ao franqueado para a 
hipótese de ser flagrado trapaceando e com o incremento das chances de o franqueado 
ser apanhado. Não é necessário, para fins de se alcançar um equilíbrio, que o franqueador 
seja capaz de identificar o oportunismo em 100% (cem por cento) dos casos; é necessário 
unicamente que as penalidades a que o franqueado estará sujeito caso flagrado, multi-
plicadas pela probabilidade de que ele seja apanhado, superem o valor dos benefícios 
que ele pretende auferir com a trapaça.

Trataremos abaixo, portanto, das penalidades – dentre elas a terminação contra-
tual – e de instrumentos que facilitem a atividade de monitoramento do franqueador.

Terminação contratual e penalidades

A principal forma de dissuasão do comportamento oportunista do franqueado é a 
possibilidade de o franqueador unilateralmente resilir27 o contrato de franquia. O térmi-
no do contrato de franquia acarreta ao franqueado a perda da remuneração ordinária 
relativa à exploração do negócio, bem como os custos relativos às penalidades, implícitas 
ou explícitas, que lhe serão impostas.

Espera-se que o franqueado aufira lucros regulares pela operação do estabeleci-
mento franqueado, os quais cessarão na hipótese de término do contrato de franquia. 
Conforme explicam Benjamin Klein e Lester F. Saft, para criar um desincentivo à trapaça 

26 Segundo Robert G. Bone: “The expected value of an outcome is the payoff from the outcome (positive for gains; negative 
for losses) multiplied by the probability that the outcome will materialize. The expected value of an option with more than 
one possible outcome is the sum of the expected values of each outcome taken separately. […] The idea of expected value 
makes a great deal of intuitive sense. Discounting payoffs by their probabilities nicely captures the way a decision under 
uncertainty varies with risk and result. But people sometimes have trouble with the concept when they first encounter it. 
[…] The important thing to realize is that expected value does not measure actual outcomes. It measures the value of the 
gamble itself” (obra citada, p. 23-24, 27). Ou seja, para a teoria da escolha racional, um jogo no qual o jogador detenha 
30% (trinta por cento) de chances de ganhar R$ 100,00 (cem reais) tem o mesmo valor de um jogo no qual o jogador detenha 
60% (sessenta por cento) de chances de ganhar R$ 50,00 (cinquenta reais) – em ambos os casos, o valor da oportunidade 
será R$ 30,00 (trinta reais). Da mesma forma, o efeito dissuasório em relação ao franqueado tende a ser o mesmo se ele 
detiver 50% (cinquenta por cento) de chances de ser penalizado em R$ 100,00 (cem reais) ou 25% (vinte e cinco por cento) 
de chances de ser penalizado em R$ 200,00 (duzentos reais) – em ambos os casos, ele avaliará a oportunidade em R$ 50,00 
(cinquenta reais) negativos. Essa forma de análise tem fundamento na teoria da escolha racional e é amplamente aceita por 
economistas, muito embora o cálculo esteja sujeito a diversas outras variáveis (como por exemplo, a neutralidade, aversão 
ou atração em relação ao risco).

27 Adota-se o termo “resilição” para designar o direito (ou faculdade) concedido às partes de terminarem o contrato mediante 
simples notificação à outra parte. Conforme disposição do artigo 472 do Código Civil, a “resilição unilateral” é possível “nos 
casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita”. Entende-se que, nos contratos por prazo indeterminado, as partes 
detêm o direito à resilição. Nas palavras de Custódio da Piedade Ubaldino Miranda, “pelo contrato, estabelece-se um vínculo 
entre as partes, que as obriga à adoção do comportamento prescrito a cada uma delas. Mas esse vínculo subsiste enquanto 
durar a vigência do contrato, nos contratos por prazo determinado. Nos contratos por prazo indeterminado, não é razoável 
que o vínculo subsista indefinidamente, podendo qualquer das partes terminar o contrato, quando não mais lhe interessar 
permanecer vinculada, assistindo-lhe para isso o direito à resilição”. (MIRANDA, Custódio da Piedade Ubaldino. Comentários 
ao Código Civil: dos contratos em geral (arts. 421 a 480). São Paulo: Saraiva, 2013. p. 471-472, grifo do autor)



Cadernos Jurídicos da Escola Paulista da Magistratura

21Cadernos Jurídicos, São Paulo, ano 20, nº 50, p. 9-29, Julho-Agosto/2019

do franqueado, a expectativa de lucro regular do franqueado no longo prazo deve ser 
superior à sua expectativa de lucro extra no curto prazo advindo do oportunismo:

 To prevent free-riding by franchisees, the franchisor must be able to 
impose a sanction on a franchisee that is detected cheating the group 
by supplying a substandard product. It will not work to contract with 
the franchisee to supply a product to contractually specified minimum 
standards, because it is the financial interest of the franchisee to 
break the contract. Even if the franchisor is policing its franchisees’ 
behavior, it will not detect all failures to comply. More generally, 
there will be a time lag between franchisee breach and cessation. 
Hence, unless some penalty term is included in the contract, the 
franchisee will maximize his wealth by cheating on the group.
Because of legal constraints on the form of enforceable contracts, 
the penalty in most cases consists of terminating the franchisee. 
Termination imposes an implied loss of a future quasi-rent stream. 
If the franchisee’s estimate of the discounted present value of this 
future quasi-rent stream is greater than his estimate of the current 
short-run extra profit from cheating, then he will not cheat. The 
franchisor must create an arrangement in which the franchisee’s 
expected discounted value of future rents is greater than the 
franchisee’s expected short-run cheating potential. The franchisor 
must monitor franchisees and set the level of its policing expenditures 
so that, given its estimate of cost savings to a franchisee supplying 
low quality inputs and the implied expected time to detection and 
enforcement, the short-run profit a franchisee is expected to earn 
by cheating falls below the value of the future quasi-rent stream 
available to the franchisee as a member of the chain28.

A terminação do contrato de franquia impõe ao franqueado, além da perda dos lucros 
regulares advindos da operação normal do estabelecimento, a perda de investimentos que 
tenha realizado para ingressar na atividade. Essas perdas podem ser consideradas sanções 
implícitas que serão impostas ao franqueado na hipótese de ser apanhado trapaceando, as 
quais representam um prejuízo financeiro que auxiliará na dissuasão do comportamento 
oportunista.

Tais sanções implícitas podem ser criadas contratualmente, por meio de diferentes 
mecanismos – a obrigatoriedade de locar diretamente do franqueador o imóvel em 
que será instalado o estabelecimento, por exemplo, impõe ao franqueado os custos da 
mudança na hipótese de terminação contratual e a perda de investimentos que tenha 
realizado no ponto comercial29.

28 FLEIN; SAFT, obra citada, p. 351-352.
29 Conforme também explicam Benjamin Klein e Lester F. Saft: “The franchisor may create quasi rents by requiring the 

franchisee to invest in specific (not fully salvageable) production assets on which the franchisee is earning a normal rate 
of return but which, on termination, imply a capital cost penalty. If this penalty is larger than any short-run wealth gain 
that can be obtained by the franchisee if he cheats, he will not do so. Such a specific asset may be created, for example, 
by requiring a franchisee to rent short term from franchisor (rather than own) the land on which the franchised outlet is 
located. This lease arrangement implies that the franchisor can require the franchisee to move, and moving imposes a capital 
loss on the franchisee up to the amount of its initial nonsalvageable investment. This creates a form of collateral to deter 
franchisee cheating” (obra citada, p. 351-352). Ressalte-se que a própria Lei nº 8.955/94 prevê a adoção desse mecanismo 
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Investimentos específicos realizados pelo franqueado para o início de suas ativida-
des, com baixa ou nenhuma possibilidade de recuperação, como a taxa inicial paga ao 
franqueador, a aquisição de mobiliário da rede franqueada ou de equipamentos específicos 
da atividade empresarial, servem também como penalidades implícitas que representarão 
prejuízos ao franqueado no caso de terminação da franquia30.

Outro mecanismo comumente previsto nos contratos de franquia, a cláusula de não 
competição ou de não concorrência pode ser também analisada sob o mesmo ponto de 
vista. É recorrente a existência de previsão contratual da proibição de o franqueado exercer 
a mesma atividade da rede franqueada após o término do contrato de franquia, impondo 
esta restrição por determinado período de tempo e em determinada área geográfica.

A impossibilidade de continuar atuando na mesma atividade impõe ao franqueado 
um prejuízo, pela impossibilidade de aproveitamento dos equipamentos e da experiência 
adquiridos, desestimulando a conduta fraudulenta, por conseguinte31.

A Lei nº 8.955/94, ao determinar que a circular de oferta de franquia traga a infor-
mação acerca da “situação do franqueado, após expiração do contrato de franquia, em 
relação a (…) implantação de atividade concorrente da atividade do franqueador” (artigo 
3º, XIV, “b”), autoriza a imposição contratual da cláusula de não concorrência. Diversos 
precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, outrossim, vêm considerando válida 
esta disposição32.

Sanções explícitas previstas no contrato de franquia, por sua vez, tomam a forma 
de cláusulas penais, as quais atenderão às regras previstas nos artigos 408 e seguintes do 
Código Civil, e podem prever a imposição de penalidades para hipóteses específicas de 
descumprimento contratual (como fraude no repasse de informações contábeis ou descum-
primento de padrão de qualidade).

As cláusulas penais, no entanto, enfrentam pelo menos duas dificuldades à sua aplica-
ção eficiente – a primeira delas, as restrições patrimoniais do franqueado, que podem 
frustrar as tentativas do franqueador de receber o valor da multa imposta33. Ademais, a 

pelo franqueador, apontando que deverá ser explicitada na circular de oferta de franquia a informação acerca dos valores a 
serem pagos pelo “aluguel de equipamentos ou ponto comercial” (artigo 3º, VIII, “b”).

30 “One method of safeguarding performance is for a potential cheater to post a bond (a ‘hostage’) possibly in an implicit form 
if the cheater is required to make an investment in a highly specific form with a very low salvageable value. In both cases, 
the same purpose is served. Franchise contracts typically require franchisees to pay lump-sum fees to franchisors and to 
make highly specific investments in equipment. The franchisor usually takes the right to terminate the contract at will if 
the franchisee is not maintaining quality standards. For any hostage to be effective it must set the franchisee’s expected 
gain from cheating equal to zero. This implies that hostages will be worth much more than the actual gain when monitoring 
costs are positive”. (DNES, Antony W. Franchise Contracts. In: Encyclopedia of Law and Economics, Volume III: the regulation 
of contracts. Cheltenham: Edward Elgar, 2000. p. 1.099. Disponível em http://bit.ly/2kKKJYu. Acesso ago. 2016.)

31 Conforme Antony W. Dnes: “It is important to recognize the rich variety of devices used to support contracts. The use of 
restrictive covenants in franchise agreements can also be explained in terms of hostages. Covenants usually prevent a fran-
chisee from competing in a market area for some period after leaving the franchise system, implying that the non-availability 
of an alternative rent stream is used to constrain the franchisee’s behavior: that is, he cannot cheat and leave for better 
pastures. A new franchisee’s future level of skill is not known but if he becomes highly adept at his business, he might be 
tempted to set up on his own. A covenant prevents the franchisee from simply removing the franchisor’s investment in his 
training. Also, termination by the franchisor can cause the loss of the hostage”. (obra citada, p. 1.099)

32 Ver, entre outros, Apelação nº 9000110-56.2008.8.26.0100, relatada pelo Desembargador Araldo Telles e julgada pela 2ª 
Câmara Reservada de Direito Empresarial em 15 ago. 2016, e agravo de instrumento nº 2269918-54.2015.8.26.0000, relatado 
pelo Desembargador Ricardo Negrão e julgado pela 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial em 17 fev. 2016.

33 O oferecimento de uma garantia pelo franqueado, ou de caução (conforme prevê o artigo 3º, VII, “b”, da Lei nº 8.955/94), 
pode atenuar essa primeira dificuldade, muito embora o oferecimento da garantia também dependa da disponibilidade de 
patrimônio do franqueado.
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efetivação da cláusula penal impõe custos ao franqueador – custos de monitoramento, 
uma vez que a aplicação da multa dependerá da comprovação da efetiva ocorrência do 
inadimplemento contratual, e custos do procedimento judicial necessário à cobrança da 
penalidade.

Desta forma, muito embora as cláusulas penais sirvam como um desincentivo à 
atuação oportunista do franqueado, a mera possibilidade de resilição unilateral do 
contrato (sem a necessidade de demonstração do descumprimento contratual por parte 
do franqueado) e a criação de mecanismos que sirvam como penalidades implícitas ao 
franqueado são fórmulas mais eficientes e menos custosas de se atingir o mesmo objetivo 
dissuasório.

Importante questionamento advindo da análise dos poderes do franqueador no 
tocante ao término da relação contratual é acerca da possibilidade de resilição unilateral 
da franquia empresarial e da eventual abusividade dessa conduta.

Em princípio, nas franquias empresariais contratadas sem prazo determinado (ou 
quando o prazo previsto contratualmente tenha se expirado), é possível a resilição uni la-
teral por meio de denúncia desmotivada por qualquer das partes34. Assim, na hipótese 
de o franqueador perceber o comportamento oportunista do franqueado (seja pela 
diminuição de qualidade dos produtos e serviços, seja pela manipulação de informações), 
a terminação da avença independerá da colheita de elementos de prova necessários à 
demonstração da ocorrência do descumprimento contratual.

Por outro lado, nos contratos que prevejam prazo determinado, não é possível a 
resilição unilateral desmotivada, de forma que a resolução contratual dependerá da 
capacidade de o franqueador demonstrar o efetivo descumprimento contratual por parte 
do franqueado a fim de fazer uso da prerrogativa prevista no artigo 475 do Código Civil.

A pactuação da franquia empresarial por prazo indeterminado é claramente mais 
benéfica ao franqueador e mais eficiente no controle do oportunismo do franqueado. 
Veja-se que a terminação contratual nesta hipótese independe da prova de qualquer condu-
ta oportunista do franqueado e, em princípio, independe do pagamento de qualquer 
indenização a ele35.

Já nas franquias empresariais contratadas por tempo determinado, a resolução 
dependerá da efetiva demonstração do descumprimento de obrigações por parte do 
franqueado, o que notadamente acarretará maiores custos ao franqueador. Nestes casos, 
o franqueador que pretenda resolver o contrato enfrentará ainda o risco de ser obriga-
do a indenizar o franqueado em razão da resolução prematura, caso não seja capaz de 
demonstrar a efetiva ocorrência do descumprimento contratual.

34 Neste sentido, há precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo que consideraram válida cláusula contratual que permitia 
a denúncia unilateral do contrato após um ano de sua vigência (Apelação nº 7.102.953-3, relatada pelo Desembargador 
Eduardo Sá Pinto Sandeville e julgada pela 11ª Câmara de Direito Privado em 25 jun. 2009) e que apontaram a possibilidade 
de qualquer das partes pôr fim à relação contratual que vigia por tempo indeterminado (Apelação nº 9110579-81.8.26.0000, 
relatada pela Desembargadora Maria Lúcia Pizzotti e julgada pela 20ª Câmara de Direito Privado em 18 jun. 2012).

35 O parágrafo único do artigo 473 do Código Civil prevê que, no caso da resilição unilateral, se “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”. Para evitar a aplicação deste dispositivo, que 
visa a coibir abusos, o contrato de franquia poderá prever a possibilidade de resilição unilateral após o decurso de determinado 
período (um ano, por exemplo), antes do qual a resolução do contrato dependerá de demonstração do descumprimento de 
suas cláusulas.
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Há, portanto, uma racionalidade econômica que justifica a não estipulação de prazo 
nos contratos de franquia e a possibilidade de sua resilição unilateral36 – a previsão de 
prazo concederia maior proteção ao franqueado que pretenda agir de forma oportunista, 
uma vez que imporia maiores custos e maiores riscos ao franqueador para combater essa 
conduta.

Não se desconhece, por outro lado, que a concessão de poderes amplos ao franquea-
dor para que termine o contrato de franquia unilateralmente e de modo desmotivado 
permite que também o franqueador aja de forma oportunista em prejuízo do franqueado. 
O franqueador poderá se utilizar destas prerrogativas para se apropriar dos investimentos 
feitos pelo franqueado no desenvolvimento do mercado local e para assumir unidades 
franqueadas que se mostrem especialmente lucrativas37.

O comportamento oportunista do franqueador, no entanto, tende a acarretar outros 
custos que tornam esta conduta menos atrativa. Primeiramente, o franqueador normal-
mente atua num mercado competitivo em que concorre com outros franqueadores no 
recrutamento de novos franqueados – dessa forma, o franqueador preza por sua reputa-
ção no tocante à honestidade no relacionamento com os franqueados (e as informações 
obrigatórias da circular de oferta de franquia fazem com que novos franqueados possam 
manter contato com antigos franqueados).

Ademais, o oportunismo do franqueador o levaria à necessidade de operação direta 
da rede de estabelecimentos, o que poderá acarretar custos operacionais mais elevados38.

Vê-se, portanto, que a prerrogativa de resilir o contrato de franquia de forma desmo-
tivada é uma eficiente ferramenta do franqueador para disciplinar os franqueados e criar 

36 “As with any incomplete contract, the franchise contract has the potential to generate ex post opportunism. Most economic 
analyses of the franchise form suggest that opportunism arises as franchisees face a moral hazard because they do not bear 
most of the loss in the value of the franchise trademark when they fail to uphold the franchisor’s quality standards.

 Because it is generally impossible to specify in perfect detail what those quality standards are under all contingencies, 
franchisors attempt to limit this moral hazard by including broad termination rights to discipline the franchisee’s oppor-
tunism. By contracting for at will termination, in which the franchisee loses its franchise-specific investment, this kind of 
opportunism will be disciplined. In theory, this allows for better quality control, making the franchisor and franchisees 
collectively better off than they would be if the moral hazard were left unchecked. Perhaps it is unsurprising then that 
most franchise contracts contain at will termination clauses”. (KLICK, Jonathan; KOBAYASHI, Bruce; RIBSTEIN, Larry. The 
effect of contract regulation: the case of franchising (December 13, 2006). George Mason Law & Economics Research, paper 
n. 07-03; 2nd Annual Conference on Empirical Legal Studies Paper; FSU College of Law, Law and Economics, paper n. 07/001. 
p. 8. Disponível em: http://bit.ly/2lWYq6J or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.951464. Acesso em: 20 set. 2019.)

37 “However, these broad termination rights have the potential to generate a different kind of opportunism. It may be rational 
for franchisors to exercise their termination rights to expropriate the returns from a franchisee’s investment in market 
discovery and development by terminating contracts in those markets that turn out to be unexpectedly profitable, allowing 
the franchisor to service the markets itself without having to split revenues with a franchisee or to resell the franchise at 
better terms”. (KLICK; KOBAYASHI; RIBSTEIN, obra citada, p. 8)

38 Conforme explicam Benjamin Klein e Lester F. Saft: “The franchisor is not likely to terminate franchisees merely to confiscate 
their sunk investments opportunistically because franchisors must be concerned about their reputations when attempting 
to sell additional franchise locations. Even when the franchise chain is mature and additional franchise sales are unlikely, 
it may not be in the interest of the franchisor to unfairly terminate all franchises. The present discounted value of the 
higher cost of running an entirely vertically integrated operation (compared to a franchise operation) may be greater than 
the franchisor’s hold-up potential” (obra citada, p. 356). No mesmo sentido, conclui Antony W. Dnes: “Cheating by the fran-
chisors is controlled by possible increases in operating costs. A franchisor known to appropriate hostages opportunistically 
would lose franchisees and find it hard to recruit new ones, forcing him to use more costly organizational forms. As long as 
the franchisee’s bond is greater than the franchisee’s expected gain from cheating and is less than the cost penalty imposed 
on the franchisor on moving o some other organizational form, a hostage can support their relationship. The hostage is a 
low-cost substitute for costly monitoring and enforcement devices”. (Obra citada, p. 1.099)
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um desincentivo à conduta oportunista. Eventuais abusos dos franqueadores tendem a ser 
controlados em razão das próprias características do mercado em que atuam.

Controle de qualidade e exclusividade no fornecimento de insumos

Apontamos anteriormente que a teoria econômica afirma que os franqueados detêm 
um incentivo para reduzir a qualidade dos serviços e produtos que oferecem aos consu-
midores. Isso ocorre porque, normalmente, os franqueados auferem solitariamente os 
benefícios advindos de cortes de despesas que realizem (diminuição de quantidades, 
utilização de insumos de menor qualidade, etc.), mas os prejuízos causados pela má 
qualidade do produto ou do serviço prestado serão divididos por toda a rede franqueada.

Esses incentivos ao franqueado existem em razão principalmente de uma caracte-
rística recorrente das redes franqueadas, que é a transitoriedade dos consumidores e a 
baixa taxa de fidelização ao estabelecimento.

Para ilustrar essa realidade, imagine-se uma lanchonete integrante de uma rede 
de fast-food que mantém seu estabelecimento num centro comercial ou numa avenida 
movimentada de um centro urbano. Os consumidores que ingressam naquele estabele-
cimento o fazem por confiarem na qualidade da marca que ele ostenta, havendo grande 
incidência de clientes transitórios (tendo em vista a grande quantidade de pessoas que 
passam pelo local diariamente) e reduzido grau de fidelização.

O consumidor que vivencie uma experiência de consumo insatisfatória nesta lanchonete 
transferirá a sua insatisfação a todas as demais da mesma rede, as quais esse consumidor 
deixará de frequentar. É certo que não retorne especialmente àquele estabelecimento em 
que teve uma experiência desagradável. No entanto, dada a transitoriedade característica 
deste consumidor, esse prejuízo será menos significativo do que o benefício auferido pelo 
franqueado com a diminuição dos custos.

Características diametralmente opostas têm, por exemplo, os consumidores de uma 
padaria ou lanchonete de bairro. Longe de grandes centros comerciais ou de avenidas 
movimentadas, esses estabelecimentos dependem da fidelização dos clientes e da repeti-
ção de compras. Uma experiência desagradável vivenciada por um consumidor resulta na 
perda de repetidos negócios pelo estabelecimento.

Caso gerisse uma lanchonete de bairro, portanto, o franqueado não teria incentivos 
para diminuir a qualidade dos produtos oferecidos aos consumidores, uma vez que os 
prejuízos advindos dessa conduta seriam suportados por ele próprio.

É possível construir contratualmente condições para evitar a transitoriedade de 
consumidores e aumentar a fidelização dos clientes, de modo que o franqueado não tenha 
incentivos para diminuir a qualidade dos produtos e serviços. Essa experiência é observada 
por Benjamin Klein e Lester F. Saft em relação a uma rede de fast-food:

Chicken Delight appears to have assured high-quality supply by 
granting franchisees fairly large exclusive territories and locating 
their outlets off the main highways. The creation of “neighborhood 
stores” increased the repeat purchase probability and hence reduced 
the incentive of individual franchisees to free ride on the group. […] 
This internalization process was reinforced by the unusual Chicken 
Delight policy of prohibiting eat-in facilities and by requiring 
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franchisees to offer free delivery, thereby reducing the incidence of 
transient consumers and discriminating in favor of home sales39.

Não obstante a experiência da Chicken Delight, a grande maioria das redes franquea-
das, especialmente aquelas voltadas ao mercado de refeições rápidas, detém as carac-
terísticas que incentivam a prática do free-riding pelos franqueados – ou seja, grande 
transitoriedade de consumidores e baixa fidelização ao estabelecimento.

Diante desse cenário, a exclusividade no fornecimento de insumos surge como 
ferramenta extremamente útil e amplamente utilizada pelos franqueadores para reduzir 
os custos de monitoramento e manter o padrão de qualidade dos produtos e serviços 
prestados pela rede franqueada.

É bastante comum, na experiência moderna das franquias empresariais, a presença 
de disposições contratuais que prevejam a obrigatoriedade de o franqueado adquirir 
determinados produtos exclusivamente do franqueador, ou de um fornecedor especifica-
mente indicado por este.

De acordo com economistas, a obrigatoriedade de se adquirir insumos diretamente 
do franqueador ou de um fornecedor previamente indicado diminui a possibilidade de o 
franqueado oferecer aos consumidores produtos de qualidade inferior àquela desejada 
pela rede franqueada; dessa forma, a disposição contratual, ao reduzir a possibilidade 
de free-riding do franqueado, diminui os custos incorridos pelo franqueador para monito-
ramento da qualidade dos produtos fornecidos por seus franqueados:

The traditional law-and-economics analysis furthermore suggests 
that franchise tying contracts will decrease the likelihood that the 
franchisee will free-ride — namely, that it will supply less than the 
desired level of product quality. The conventional assumption is that 
by requiring franchisees to purchase products from the franchisor 
or a designated supplier, franchise tying contracts can reduce the 
likelihood that the franchisee will supply low-quality products. 
Because the franchise tying contract captures all elements of the 
quality of the product, the franchisee is not likely to attempt to 
cheat on quality. The franchise tying contract essentially requires the 
franchisee to pre-commit not to buy low-quality products, thereby 
decreasing the probability of the latter’s free-riding. By reducing 
the likelihood of franchisee free-riding, the franchise tying contract 
ultimately reduces the monitoring costs that the franchisor will 
have to spend on monitoring the quality of products supplied by the 
franchisee to its customers40.

Pode-se argumentar que, a fim de garantir a manutenção da qualidade do produto 
final oferecido pelo franqueado, o franqueador, em lugar de obrigar aquele a adquirir 

39 KLEIN; SAFT, obra citada, p. 348.
40 BENOLIEL, obra citada, p. 531-532. No mesmo sentido, Francine Lafontaine e Margaret Slade também apontam a utilização 

da exclusividade de fornecimento como forma de contornar a conduta do free-rider: “In some cases quality problem can take 
the form of a dealer or franchisee wanting to use lower quality inputs in the production process. This type of free-riding 
can be resolved with input purchase requirements (tying) or approved supplier programs as long as defection from such 
programs is not too difficult to detect”. (Obra citada, p. 394)
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insumos de um fornecedor exclusivo, poderia especificar de forma detalhada a qualidade 
dos insumos a serem utilizados pelo franqueado, o qual poderia buscar no mercado os 
fornecedores que melhor lhe atendessem.

No entanto, essa especificação contratual, muito embora pareça razoável, continua 
a exigir do franqueador o dispêndio de recursos na atividade de monitoramento da rede 
franqueada, a fim de garantir que os insumos utilizados atendam às especificações contra-
tuais. Desta forma, a especificação da qualidade sem a exclusividade de fornecimento 
tende a não ser eficiente41.

A exclusividade no fornecimento de insumos, além de diminuir a possibilidade de o 
franqueado utilizar insumos de menor qualidade, facilita a atividade de monitoramento 
do franqueador em relação à quantidade de vendas realizadas pelo franqueado, dimi nuin-
do, consequentemente, o custo de monitoramento em relação às informações prestadas 
pelo franqueado.

Tendo em vista que o franqueador será o fornecedor exclusivo dos insumos utilizados 
pelo franqueado, ele terá condições de notar discrepâncias entre a quantidade de insumos 
fornecida e a quantidade de vendas reportadas pelo franqueado para o mesmo período, 
precavendo-se contra a manipulação de informações42.

Não obstante a racionalidade econômica inerente à exclusividade de fornecimento 
praticada nos contratos de franquia, a licitude dessas disposições contratuais, assim como 
de outras que representem restrições verticais impostas pelo franqueador ao franqueado 
(como a fixação de preço de revenda de produtos, por exemplo), gera grande polêmica, 
especialmente no âmbito do direito concorrencial43.

O artigo 36, § 3º, XVIII, da Lei nº 12.529/2011, caracteriza como infração à ordem 
econômica “subordinar a venda de um bem à aquisição de outro ou à utilização de um 
serviço, ou subordinar a prestação de um serviço à utilização de outro ou à aquisição de 
um bem”.

Independentemente de um maior aprofundamento acerca da aplicação das normas 
de direito concorrencial às disposições contratuais ora analisadas, é importante esclarecer 
que a realização da “venda casada”, por si só, não é suficiente para a caracterização do 
ilícito concorrencial; para caracterização da infração à ordem econômica é necessária 

41 “The legal requirement that franchisors specify the quality of the inputs to be used by the franchisees, rather than force 
the franchisees to purchase the input from a particular supplier, appears reasonable. However, even if one could, in prin-
ciple, specify the quality of the input contractually, there would remain a contract enforcement problem that may justify 
the tie. As we shall see, franchise arrangements create an incentive for franchisees to shirk on quality. This means that the 
franchisor must police the franchisees. Within such a realistic economic context, tie-in contracts are likely to be efficient 
policing devices”. (KLEIN; SAFT, obra citada, p. 349)

42 “Klein and Saft (1985) examine tied-in sales and argue that franchisors use these either to control the quality of the final 
service, or to measure the sales of franchisees. Where the franchisee cannot substitute away from the input, a mark-up on a 
tie-in is equivalent to a fixed percentage sales royalty if price is predictable. Tie-ins may also develop where the franchisor 
wishes to ensure that franchisees use inputs of specific quality. Rather than monitoring the required technical properties of 
more generic inputs, the franchisor has the much simpler problem of ascertaining whether anything else was used”. (DNES, 
obra citada, p. 1.098).

43 “There is perhaps no aspect of competition policy that is as controversial or has been as inconsistent overtime and across 
jurisdictions as policy towards restraints between upstream firms and their downstream retailers. Moreover conflicting 
and changing legal attitudes are mirrored in economic theory. Indeed theorists have constructed models that lead one to 
either extol the virtues or rue the consequences of vertical agreements and to advocate either per se legality or illegality”. 
(LAFONTAINE; SLADE, obra citada, p. 391)
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também a configuração de uma das hipóteses previstas no caput do artigo 36 da Lei 
nº 12.529/1144.

Assim, muito embora seja possível a caracterização de uma infração à ordem econô-
mica em razão da previsão de exclusividade no fornecimento de insumos nos contratos 
de franquia, a existência da ilicitude e da efetiva distorção do mercado dependerá da 
presença de outros requisitos a serem verificados no caso concreto (especialmente o 
objetivo de eliminar a concorrência)45.

Afastando-se das questões atinentes ao direito concorrencial e focando as atenções 
nos interesses individuais envolvidos no contrato de franquia, o Tribunal de Justiça de 
São Paulo tem reconhecido a licitude da cláusula contratual que preveja a exclusividade 
no fornecimento de insumos ao franqueado pelo franqueador, afirmando tratar-se de 
disposição inerente à própria essência do contrato de franquia, ao qual, notadamente, 
não se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor46.

Ademais, a própria Lei nº 8.955/94, no seu artigo 3º, XI, determina que a circular 
de oferta de franquia contenha

informações claras e detalhadas quanto à obrigação do franqueado 
de adquirir quaisquer bens, serviços ou insumos necessários à 
implantação, operação ou administração de sua franquia, apenas de 
fornecedores indicados e aprovados pelo franqueador, oferecendo ao 
franqueado relação completa desses fornecedores.

Inexiste, portanto, qualquer ilegalidade em relação à imposição de cláusula de exclu-
sividade no fornecimento de insumos pelo franqueador ao franqueado. Conforme se verifi-
cou anteriormente, esta disposição contratual auxilia na manutenção da homogeneidade 

44 “De forma muito sintética e abreviada, pode-se dizer que a compulsão consiste na determinação das condições essenciais do 
negócio por uma das partes contratantes, em decorrência da inexistência de alternativa economicamente viável para a outra 
parte. A compulsão pode tanto concretizar-se através da imposição de determinada negociação – como ocorre na venda 
casada e nos negócios recíprocos – como realizar-se através da negativa de conclusão de negócio. Isso ocorre, basicamente, 
através da recusa de contratar e das cláusulas de exclusividade.

 Evidentemente, a compulsão ou coerção (como se passará a denominá-la também, a partir de agora) não é o único elemento 
necessário para a existência de negociação compulsória. Ao seu lado é preciso estudar e discutir o onipresente objetivo de 
eliminar o concorrente.

 Não por acaso, portanto, como se verá na primeira parte do presente tópico, as principais discussões doutrinárias, traduzi-
das em termos precipuamente jurídicos, versam sobre estes dois temas: coerção e objetivo de eliminar o concorrente”. 
(SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito concorrencial. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 500-501, grifo do autor.)

45 “In our discussion of motives in section 10.1, we made it clear that vertical restraints, both price and nonprice, can enhance 
efficiency in some circumstances and distort competition in others. This is sometimes given as the reason why government 
policy toward vertical issues has been so variable”. (LAFONTAINE; SLADE, obra citada, p. 398)

46 Nesse sentido, do voto do relator da Apelação nº 008829-21.2004.8.26.0000, relatada pelo Desembargador Erson T. Oliveira e 
julgada pela 17ª Câmara de Direito Privado em 24 ago. 2011, se extrai: “[…] é da essência do vínculo contratual de franquia 
que a franqueadora possa exigir do franqueado o uso de sua tecnologia, inclusive com distribuição exclusiva de seus pro-
dutos ou serviços. Logo, em se tratando de franquia de cursos técnicos em eletrônica, à evidência que a lei não garante ao 
franqueado autonomia pedagógica. Ao contrário, o vínculo obrigacional, por definição legal, impõe a sujeição do franqueado 
aos produtos da marca franqueada.

 De resto, na hipótese, não cabe falar-se em “venda casada”, instituto próprio do Código de Defesa do Consumidor, posto que 
entre o franqueador e o franqueado não existe vínculo de consumo, conforme pacífica jurisprudência”. No mesmo sentido, 
apontando a validade de disposições similares, são a Apelação nº 0087949-53.2009.8.26.000, relatada pela Desembargadora 
Sandra Galhardo Esteves e julgada pela 12ª Câmara de Direito Privado em 20 mar. 2013, e a Apelação 9162701-76.2005.8.26.0000, 
relatada pelo Desembargador Fernandes Lobo e julgada pela 22ª Câmara de Direito Privado em 24 nov. 2011.
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dos produtos e serviços ofertados pela rede franqueada e na verificação das informações 
prestadas pelo franqueado ao franqueador, diminuindo os custos de monitoramento.

Apesar de, numa análise açodada, a disposição contratual parecer puro arbítrio do 
franqueador e mera forma de aumentar de forma oportunista os seus lucros, por meio de 
análises empíricas, economistas afirmam que a utilização de restrições verticais, como a 
exclusividade no fornecimento de insumos, tende a aumentar o nível de bem-estar dos 
consumidores, que se beneficiam de melhores produtos e serviços47.

Conclusões

Depreende-se das análises precedentes que o sistema de franquias é um modelo 
de organização empresarial que depende de uma diversidade de fatores para se mostrar 
mais eficiente que outras formas organizacionais, sendo os custos de monitoramento da 
rede de estabelecimentos um dos aspectos cruciais nesta equação.

Ao longo dos mais de 100 anos de desenvolvimento desta forma de organização 
empresarial, que existe em seus primórdios desde meados do século XIX pelo menos, 
empresários desenvolveram técnicas contratuais para diminuir os custos e aumentar a 
eficiência da relação entre franqueador e franqueado. Entre essas técnicas, como vimos 
anteriormente, inserem-se os poderes amplos de terminação da relação contratual, 
a imposição de penalidades implícitas e explícitas aos franqueados e a imposição de 
restrições verticais aos franqueados, das quais analisamos apenas a exclusividade no 
fornecimento de insumos.

Estas disposições contratuais, que muitas vezes geram polêmicas e têm a sua licitude 
contestada – seja no âmbito do direito concorrencial, seja em atenção aos interesses 
individuais envolvidos –, detêm racionalidade econômica que as justifica e não podem 
ser, em princípio, apontadas como mero arbítrio dos franqueadores.

Conhecer a racionalidade econômica que subjaz às previsões contratuais é neces-
sário para afastar preconceitos ou conclusões preconcebidas acerca delas e evitar que 
uma análise superficial delas impacte na eficiência da relação contratual e do complexo 
sistema organizacional das franquias empresariais.

47 “While different theoretical models often yield diametrically opposed predictions as to the welfare effects of vertical res-
traints, we find that with manufacturer/retailer or franchisor/franchisee relationships the empirical evidence concerning the 
effects of vertical restraints on consumer well-being is surprisingly consistent. Specifically, it appears that when manufactures 
choose to impose such restraints, not only do they make themselves better off but they also typically allow consumers to 
benefit from higher quality product and better service provision. In contrast, when restraints and contract limitations are 
imposed on manufactures via government intervention, often in response to dealer pressure due to perceptions of uneven 
bargaining power between manufactures and dealers, the effect is typically to reduce consumer well-being as prices increase 
and service levels fall. Moreover, although the law usually discriminates between price and nonprice restraints, treating the 
former more harshly, our conclusion regarding efficiency hold for both classes”. (Francine Lafontaine e Margaret Slade, obra 
citada, p. 408-409).
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Introdução

O presente artigo tem por objetivo trazer breves considerações sobre a disciplina do 
instituto da alienação fiduciária em garantia no ordenamento jurídico brasileiro, apresen-
tando suas principais características normativas e, ao final, analisar aspectos envolvendo 
os créditos com garantia fiduciária no processo de recuperação judicial.

1. Breves considerações sobre o instituto da alienação fiduciária em garantia

O instituto da alienação fiduciária em garantia foi inicialmente positivado no Brasil 
pela Lei de Mercados de Capitais – Lei nº 4.728/1965 (posteriormente alterada pelas Leis 
nº 10.931/2004 e nº 13.043/2014) –, referindo-se apenas a bens móveis. Posteriormente, 
a Lei nº 4.864/1965 – Lei de Estímulo à Indústria da Construção Civil – passou a disci-
plinar a cessão fiduciária de créditos. Somente com a Lei nº 9.514/1997, a alienação 
fiduciária pôde referir-se também a bens imóveis. Por fim, o Código Civil de 2002 inovou 
ao disciplinar a propriedade fiduciária, nos artigos 1.361 e seguintes.

A alienação fiduciária, segundo Fábio Ulhoa Coelho, é

[…] aquele negócio em que uma das partes (fiduciante), proprietário 
de um bem, aliena-o em confiança para a outra (fiduciário), a qual 
se obriga a devolver-lhe a propriedade do mesmo bem nas hipóteses 
delineadas em contrato1.

1 COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de Direito Comercial: Direito de Empresa. 28. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2016b. p. 389.
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Ainda segundo este autor, a alienação fiduciária em garantia é uma das espécies de 
qual a alienação fiduciária é gênero.

A alienação fiduciária em garantia consiste em eficiente mecanismo de garantia de 
contratos no qual há transferência da propriedade fiduciária de determinado bem, alvo 
da garantia, de titularidade do devedor ao credor. Com a constituição da propriedade 
fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o devedor possuidor direto da 
coisa, enquanto o credor adquire a posse indireta2.

Com o adimplemento da condição resolutiva – quitação do débito –, o bem torna à 
titularidade do devedor. No caso contrário, com a inadimplência, consolida-se a proprie-
dade em mãos do credor, o qual deverá proceder à sua alienação para quitar o débito, 
uma vez que a nossa legislação veda o pacto comissório.

Destaca-se que a finalidade desse contrato não é a transferência de propriedade 
em si, mas sim a constituição de garantia, em regra associada a contrato principal de 
financiamento, sendo, portanto, instrumental a este último3. Desse contrato decorre o 
direito real de garantia.

A efetividade dessa garantia, em relação às demais garantias, em especial as reais, 
decorre do fato de que o bem dado em garantia4 já tem sua propriedade imediatamente 
transferida para o credor no momento inicial da contratação, reduzindo-se o risco de 
frustração das expectativas de retorno em caso de inadimplemento. Isso porque o credor, 
na qualidade de proprietário, já está imbuído de poderes necessários para execução da 
garantia, conferindo, assim, agilidade à recuperação do crédito, se necessário5. Dispensa 

2 “Conceitua-se a alienação fiduciária em garantia como o negócio jurídico pelo qual uma das partes adquire, em confiança, 
a propriedade de um bem, obrigando-se a devolvê-la tão logo venha a ocorrer o acontecimento a que se subordinara tal 
obrigação, ou tenha solicitada a restituição. Ou seja, trata-se de um negócio fiduciário de garantia, pelo qual o devedor 
transfere a favor do credor a propriedade de uma coisa móvel, permanecendo ele com a posse, e colocando-se na posição 
de depositário.” (RIZZARDO, Arnaldo. Contratos. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006. f. 1.298)

3 NEGRATO, Gustavo Scudeler. Alienação fiduciária em garantia de bem imóvel: uma análise comparada. 2010. Dissertação 
(Mestrado) –Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2010. f. 16.

4 “Depois de várias décadas de prática de negócios fiduciários inominados, passou a legislação positiva pátria a viver a ex-
periência da garantia fiduciária preceituada, sob a forma de cessão fiduciária de crédito (Lei de Estímulo à Indústria de 
Construção Civil) e alienação fiduciária (Lei de Mercado de Capitais e legislação de incentivo à expansão industrial). Ficou 
comprovada a superioridade desses institutos peculiares de garantia sobre as formas tradicionais, como instrumentos eficazes 
de segurança de crédito, com atuação destacada na política econômico-financeira desenvolvimentista concebida pela filosofia 
revolucionária em pleno curso.” (RESTIFFE NETO, Paulo. Garantia Fiduciária. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
1976. f. 22, grifo do autor).

5 “Os direitos reais de garantia tradicionais, contudo, não se mostravam adequados pra atender, de forma ágil, à demanda de 
negócios massificados implementados nas últimas décadas, que exigiam rapidez na liberação e recuperação do crédito, para 
aumentar as garantias do credor, as possibilidades de consumo e o incremento industrial. Isso porque a hipoteca e o penhor 
não estavam proporcionando ferramentas seguras de garantia que os negócios comerciais exigiam para sua implementação 
em larga escala, especialmente para incentivar a liberação de crédito ao consumo de bens duráveis. A anticrese, por sua 
vez, encontrava-se em desuso há muitas décadas, não se prestando para negócios comerciais massificados. Alguns dos fatores 
elencados pela doutrina para justificar o que se denominou de ‘crise’ da garantia hipotecária são: lentidão dos atos prepara-
tórios para sua constituição, custo elevado, intervenção do estado nas relações que a disciplinam, problemas existentes na 
fase de execução, tais como baixo valor de arrematação, o que faz com que o credor normalmente exija em garantia bem de 
valor bastante superior ao valor do débito, não sendo raras as vezes em que o credor vê-se obrigado a adjudicar o bem, o que 
não é a prioridade para uma empresa financeira que precisa ter liquidez em suas atividades, além das inevitáveis despesas 
processuais. Para assegurar de forma eficiente operações de crédito imobiliário, atendendo às necessidades da sociedade 
atual, é indispensável que a garantia proporcione rapidez na liberação e recuperação do crédito, tenha baixo custo na sua 
constituição e nos procedimentos relacionados ao retorno do investimento, de forma a respeitar o princípio da autonomia 
privada. Além de uma garantia de execução demorada, as instituições financeiras não mais sentiam segurança em sua utili-
zação em larga escala em razão dos precedentes jurisprudenciais que reconheciam a ineficácia, para terceiros adquirentes 
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a observância de processo judicial próprio antes que se possa utilizar o bem dado em 
garantia para satisfação do crédito e, também, questionamento quanto ao privilégio em 
concurso de créditos tributários e trabalhistas.

O Decreto-Lei nº 911/1969, em seu art. 7º, e a Lei nº 9.514/1997, em seu art. 32, 
tiveram a importância de tornar os bens objeto da propriedade fiduciária patrimônio 
afetado especificamente à satisfação de um débito, assegurando que tais bens consistiam 
patrimônio segregado6, não permitindo que o credor fiduciário exercesse direitos funda-
mentais do dono. Essa situação foi confirmada com a promulgação da Lei nº 11.101/2005 
(que disciplina a falência e a recuperação judicial), em especial nos seus arts. 49, § 3º, 
e 119, IX, nos quais se reconheceu a validade dos patrimônios de afetação nas falências, 
não sendo arrecadado pela massa, conforme se verá adiante7.

Fábio Ulhoa Coelho afirma que o objeto do contrato pode ser móvel (fungível ou 
infungível) ou imóvel, existindo, para cada espécie, um regime jurídico específico, a saber, 
Decreto-Lei nº 911/1969, Lei de Mercado de Capitais nº 4.728/1965 e Lei nº 9.514/19978, 
respectivamente9, conforme se verá a seguir.

do imóvel, da hipoteca firmada entre construtora e instituição financeira, consolidando-se esse posicionamento no enunciado da 
Súmula 308 do Superior Tribunal de Justiça, publicada no Diário da Justiça de 25 de abril de 2005.” (NEGRATO, op. cit., f. 37-39)

6 “O patrimônio de afetação, ou simplesmente patrimônio separado ou apartado, compreende bens e direitos transferidos a 
uma pessoa para fins de garantia ou administração e que não se confundem com o patrimônio da pessoa, física ou jurídica, 
que os recebe, devendo retornar para a titularidade do alienante ou de terceiro beneficiário após a consecução do objetivo 
contratado. Serve para atribuir segurança jurídica aos contratantes, evitando constrições por dívidas privilegiadas, como 
fiscais e trabalhistas, que nos direitos reais em garantia tradicionais praticamente esvaziam a própria garantia em caso de 
insolvência do devedor.” (Ibidem, f. 21)

7 Art. 7º do Decreto-Lei nº 911/69 e art. 32 da Lei nº 9.514/97.
8 “A) Bem móvel infungível. Quando o contrato tem por objeto bem móvel infungível (e é celebrado no âmbito do mercado 

financeiro ou de capitais ou se destina a garantir créditos fiscais ou previdenciários), a mora ou o inadimplemento do fiduciante 
acarreta a pronta exigibilidade das prestações vincendas e possibilita ao fiduciário requerer em juízo a busca e apreensão do 
bem móvel objeto do contrato. Faculta a lei a venda da coisa pelo credor fiduciário independentemente de leilão, avaliação 
prévia ou interpelação ao devedor. Justifica-se essa prerrogativa em virtude de titularizar ao credor o domínio resolúvel da 
coisa dada em garantia. Requerida a busca e apreensão do bem móvel alienado fiduciariamente, o fiduciante poderá pagar 
todo o valor devido em razão do contrato de mútuo garantido (e não somente emendar a mora) e, com isso, receber de novo 
a posse do bem e passar a titularizá-lo livre de ônus. Note-se, a busca e apreensão e a consolidação da propriedade são meios 
ágeis de efetivação da garantia manejáveis apenas pelos credores fiduciários de contratos celebrados no contexto do mercado 
financeiro ou de capitais destinados a garantias de débitos fiscais ou previdenciários (Decreto-Lei 911/69, art. 8º-A). Os demais 
credores em decorrência da AFG de bens móveis infungíveis têm apenas a alternativa de promover a execução do crédito; 
encontram-se em posição semelhante à do credor pignoratício. B) Bem móvel fungível. A AFG de bem móvel fungível só pode 
ser feita como operação no âmbito do mercado financeiro ou de capitais, ou para garantir créditos fiscais ou previdenciários 
(LMC, art. 66-B). A efetivação da garantia é feita por aqueles mesmos meios ágeis (busca e apreensão e consolidação da 
propriedade). C) Bem imóvel. Quando a alienação fiduciária em garantia tem por objeto bem imóvel, aplicam-se os arts. 22 
a 33 da Lei 9.514/97, que instituiu o sistema de financiamento imobiliário.” (COELHO, op. cit., f. 389-390)

9 Orlando Gomes esclarece que o contrato de alienação fiduciária em garantia pode se referir a coisa ou a direito: “[…] a 
alienação fiduciária é o negócio jurídico pelo qual uma das partes adquire, em confiança, a propriedade de um bem, obri-
gando-se a devolvê-la quando se verifique o acontecimento a que se tenha subordinado tal obrigação, ou lhe seja pedida a 
restituição. Ao alienante denomina-se fiduciante. Ao adquirente, fiduciário. A alienação fiduciária pode recair em coisas ou 
direitos.” (Alienação Fiduciária em Garantia. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1970. f. 18)
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2. Breves apontamentos sobre os diplomas normativos que disciplinam a alienação 
fiduciária em garantia no ordenamento jurídico brasileiro

2.1 A alienação fiduciária em garantia no âmbito das relações civis comuns: bens 
móveis infungíveis

O atual Código Civil Brasileiro, de 10 jan. 2002, em seu art. 1.361, disciplina exclu-
sivamente a alienação fiduciária em garantia de bens infungíveis. É mais recente do que 
as leis especiais que positivaram inicialmente a alienação fiduciária em garantia neste 
país, seja de bens móveis, seja de bens imóveis. O art. 1.368-A esclarece expressa mente 
que, quanto às demais espécies de propriedade fiduciária ou titularidade fiduciária, 
deve-se observar a disciplina específica das leis especiais aplicáveis e, apenas de forma 
subsidiária e se não for incompatível, o Código Civil10.

O Código Civil, ao disciplinar a alienação fiduciária em garantia, admitiu que esse 
instituto pudesse ser utilizado por qualquer indivíduo capaz, não mais se limitando ao 
âmbito restrito do mercado financeiro e de capitais ou ao mercado imobiliário11.

O art. 1.367 afirma que a propriedade em garantia de bens móveis ou imóveis se 
sujeita às disposições do “Capítulo I do Título X do Livro III da Parte Especial (Do penhor, 
da Hipoteca e da Anticrese)” e, no que for específico, à legislação pertinente, não se 
equiparando para qualquer efeito à propriedade plena prevista no art. 1.231 do mesmo 
diploma normativo.

O art. 1.368-B do Código Civil esclarece que a alienação fiduciária em garantia de 
bem móvel ou imóvel confere ao fiduciante, seu cessionário ou sucessor, direito real  
de aquisição. O seu parágrafo único indica que o credor fiduciário que se tornar proprie-
tário pleno do bem por realização da garantia, mediante consolidação da propriedade, 
adjudicação, dação ou outra forma pela qual ele lhe tenha sido transmitido, passa a 
responder pelo pagamento dos tributos sobre a propriedade e a posse, taxas, despesas 
condominiais e quaisquer outros encargos, tributários ou não, incidentes sobre o bem 
objeto da garantia, a partir da data em que for imitido na posse direta do bem.

Exige, para constituição da propriedade fiduciária, o registro do respectivo instrumen-
to, público ou particular, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor ou, 
em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a 
anotação no certificado de registro12. Determina, também, que apenas com a constituição 

10 Ressalta-se que o art. 40 da Lei nº 6.404/1976 prevê a alienação fiduciária de ações.
11 “O escopo de alienação fiduciária em garantia foi ampliado em 2002, com o advento do Novo Código Civil, que passou a 

disciplinar a alienação fiduciária em garantia (já que o Código Civil de 1916 não regulava tal matéria) e autorizou sua contra-
tação a qualquer indivíduo capaz, ainda que fora do âmbito do mercado financeiro e de capitais. Além disso, o direito real 
de garantia foi estendido também a outros bens além daqueles inicialmente previstos na Lei 4.728/65 e na Lei 9.514/97, 
tornando possível sua contratação tendo por objeto qualquer bem móvel infungível. […] Somando-se isso ao fato de o Novo 
Código Civil (conforme alterado, sobretudo, pela Lei 10.931/04), a alienação fiduciária em garantia não foi amplamente 
regulada e, até hoje, nosso direito positivo não contempla uma regulamentação genérica do negócio fiduciário, como bem 
reconhece a doutrina, havendo tão somente, as normas legais específicas para as hipóteses apontadas acima.” (GUIMARÃES 
NETO, Plínio Pinheiro; COUTO, Fábio Yanitchkis; CUNHA, Bernardo Araujo da Costa. Alienação fiduciária em garantia: evolução 
legislativa e os dilemas atuais. In: CANTIDIANO, Luiz Leonardo; MUNIZ, Igor (org.). Temas de Direito Bancário e do mercado 
de capitais. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2014. f. 478-479).

12 Destaca-se a Súmula n. 92 do STJ: “A terceiros de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no Certificado de 
Registro do Veículo Automotor”.
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da propriedade fiduciária haverá o desdobramento da posse. Pode ser celebrada tanto 
por instrumento público quanto por instrumento particular.

São elementos indispensáveis desse contrato: (i) indicação do valor total da dívida 
ou sua estimativa, (ii) prazo ou a época do pagamento, (iii) a taxa de juros se houver e 
(iv) a descrição da coisa objeto da transferência, com elementos indispensáveis à sua 
identificação (art. 1.362), vedando expressamente o pacto comissório (art. 1.365)13.

Assim, vencida e não paga a dívida, o credor fica obrigado a vender, judicial ou extra-
judicialmente a coisa a terceiro, aplicando o valor recebido no pagamento de seu crédito 
e nas despesas de cobrança, entregando o saldo, se houver, ao devedor. Não sendo o valor 
apurado suficiente para quitar o débito, o devedor continuará obrigado pelo restante.

O Código Civil admite que o devedor possa usar a coisa alienada fiduciariamente, na 
condição de depositário, por sua conta e risco, antes de vencida a dívida, obrigando-se 
a entregá-la em caso de inadimplemento.

2.2 A alienação fiduciária em garantia no âmbito do mercado financeiro e de 
capitais: bens móveis fungíveis e infungíveis

Trata-se de instituto disciplinado inicialmente pelo art. 66 da Lei nº 4.728/1965, 
posteriormente modificada pelo Decreto-Lei nº 911/1969 e pelas Leis nº 10.931/2004 e 
nº 13.043/2014. A Lei nº 10.931/2004 revogou os artigos B 66 e 66-A da Lei nº 4.728/1965, 
instituindo o art. 66-B, inserido na Seção XIV da Lei nº 4.278/1965, denominada “Alienação 
Fiduciária em Garantia no Âmbito do Mercado Financeiro e de Capitais”.

A redação original do art. 66 da Lei nº 4.728/1965 se referia à alienação fiduciária 
de bem móvel, exigindo-se, para a sua prova, instrumento público ou particular escrito. 
O contrato deveria possuir os seguintes elementos indispensáveis: o total da dívida/
estimativa, prazo/época do pagamento, taxa de juros e a descrição do bem, que poderia 
ser novo ou não14.

Em caso de inadimplemento, o proprietário estava obrigado a vender a coisa a tercei-
ros, vedando-se que ficasse com a coisa para si. O preço apurado deveria ser empregado 
no pagamento do crédito e das despesas decorrentes de cobrança, entregando ao devedor 
eventual saldo. Se o preço fosse insuficiente, o devedor ficava obrigado pelo restante.

O Decreto-Lei nº 911/1969 alterou a redação do art. 66 para esclarecer que a aliena-
ção fiduciária transferia ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel, 
e que o devedor assumia a condição de depositário do bem alienado fiduciariamente. 
Inovou, ainda, ao exigir o arquivamento do contrato por cópia ou microfilme no Registro 
de Títulos e Documentos do domicílio do credor, sob pena de não valer contra terceiros, 
além de constar no certificado do veículo automotor dado em garantia, sendo o caso.

O referido decreto manteve exigência de conteúdo mínimo do contrato de aliena-
ção fiduciária em garantia, estipulando que ele deveria conter, ao menos, as seguintes 

13 O art. 1.364 do CC afirma que, vencida a dívida, e não paga, fica o credor obrigado a vender, judicial ou extrajudicialmente, a 
coisa a terceiros, a aplicar o preço no pagamento de seu crédito e das despesas de cobrança, e a entregar o saldo, se houver, 
ao devedor. O art. 1.365 do CC expressamente menciona que é nula a cláusula que autoriza o proprietário fiduciário a ficar 
com a coisa alienada em garantia, se a dívida não for paga no vencimento.

14 Nesse sentido, a Súmula 28 do STJ diz: “o contrato de alienação fiduciária em garantia pode ter por objeto bem que já 
integrava o patrimônio do devedor”.
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informações: (i) total da dívida ou sua estimativa, (ii) local e a data de pagamento, (iii) 
taxa de juros, (iv) comissões admitidas e eventual cláusula penal, (v) índice de correção 
monetária, (vi) descrição e identificação do bem dado em garantia.

O Decreto-Lei nº 911/1969 previu que, em caso de inadimplemento/mora, o proprie-
tário fiduciante poderia vender a coisa a terceiro, independentemente de leilão, hasta 
pública, avaliação prévia ou qualquer medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição 
contratual em contrário, devendo aplicar o preço no pagamento de seu crédito e despesas. 
Posteriormente, a Lei nº 13.043/2014 incluiu, ao final, o dever do proprietário fiduciante 
de prestar contas.

O decreto em análise esclareceu que a mora se configuraria no simples vencimento 
do prazo sem pagamento, indicando, portanto, que não é necessária qualquer outra 
formalidade para sua observância. Exigia, contudo, que houvesse comprovação da mora 
com expedição de carta registrada por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos 
ou pelo protesto do título. Posteriormente, a Lei nº 13.043/2014 alterou a redação desse 
dispositivo, esclarecendo que a comprovação da mora se dá por carta registrada com aviso 
de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do aviso de recebimento 
fosse a do próprio destinatário15.

Observou-se controvérsia jurisprudencial sobre a necessidade de a notificação para 
efeito de purgação de mora ter ou não que mencionar o valor do débito. Há quem defen-
da a necessidade, para permitir que o devedor fiduciante possa exercer faculdade de 
purgação da mora. A justificativa que embasa a Súmula 245 do STJ encontra-se no fato 
de a configuração da mora, nos contratos de alienação fiduciária em garantia, é ex-re, ou 
seja, independe de interpelação, de modo que a notificação tem por propósito, apenas, 
comprovar a mora, dispensando-se, por este motivo, a indicação do valor.

Configurada a mora, o decreto em análise assegurou ao credor a faculdade de, a seu 
critério, considerar o vencimento antecipado da dívida independentemente de notificação 
judicial ou extrajudicial.

O Decreto-Lei nº 911/1969 acresceu ferramentas processuais ao contrato de alienação 
fiduciária em garantia que o tornaram mais efetivo e ágil16,17. Desse modo, disciplinou, em 

15 Sobre a questão, a Súmula 72 do STJ diz: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado 
fiduciariamente”. Outra súmula que consolida entendimento jurisprudencial sobre a comprovação da mora é a Súmula 245 
do STJ: “A notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do 
valor do débito”.

16 “Pretendendo o governo baixar o custo operacional das instituições financeiras, tornou-se indispensável dar uma solução rápida 
e eficaz para a hipótese de inadimplemento do devedor, justificando-se, portanto, a elaboração de um projeto de decreto-lei 
para atender a tais situações. Assim, em 1º de outubro de 1969, foi baixado o Decreto-Lei nº 911, com o objetivo de introduzir 
modificações na Lei 4.728/65, não só no campo do direito matéria, mas também no campo do direito processual. […] Outra 
modificação introduzida pelo Decreto-Lei 911/69 foi a criação de um rito especial para a busca e apreensão de bens alienados 
fiduciariamente em garantia, no qual se dispensava a avaliação do bem, o que poderia tornar-se pretexto para atrasar o 
processo jurisdicional. Assim, resolveu-se a questão processual referente à ação de que pode se utilizar o credor para obter 
a posse plena da coisa, quando o devedor inadimplente se negar a entregá-la e, ao mesmo tempo, criou-se um mecanismo 
pelo qual o credor não ficasse sujeito às artimanhas do devedor objetivando atrasar a entrega da coisa.” (GUIMARÃES NETO; 
COUTO; CUNHA, op. cit., f. 475-476)

17 “A observação do que ocorreu a partir de 1969 denota que, efetivamente, o decreto-lei foi elaborado com a primordial 
preocupação de tentar resolver a demora que então estava ocorrendo para a execução da garantia. Em sua obra sobre a 
matéria, Moreira Alves anota que ante a controvérsia que se estabeleceu jurisdicionalmente ‘começou a haver o risco de o 
instituto da alienação fiduciária ser marginalizado, porquanto, na prática, a garantia dele decorrente não tinha a eficácia que 
seria mister para efetivamente dar maior proteção ao crédito’. Em outras palavras, a necessária interpretação jurisdicional 
que deve ser dada a todo texto de lei estava se constituindo empecilho para a eficácia perseguida pelo sistema econômico, 
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seu art. 3º, a ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, na qual havia 
previsão de concessão de liminar, e, em seu art. 4º, a ação de depósito, caso o referido 
bem não fosse localizado. No art. 5º do referido decreto, disciplina-se a ação executiva.

A ação de depósito previa ao final, caso não houvesse a entrega do bem pelo devedor 
fiduciante, a sua prisão civil, por ter se tornado depositário infiel. Ocorre, todavia, que 
em razão da assinatura pelo Brasil do Pacto de San José da Costa Rica, que proíbe prisões 
nessas hipóteses, a referida norma teve sua invalidade reconhecida pela jurisprudência, 
fazendo com que tal procedimento acabasse perdendo sua utilidade como mecanismo de 
coerção do devedor fiduciante para cumprimento de suas obrigações contratuais. Nesse 
sentido, Súmula Vinculante nº 25 do STF diz: “É ilícita a prisão civil de depositário infiel, 
qualquer que seja a modalidade do depósito”.

Previa-se no procedimento de busca e apreensão o deferimento de liminar, desde 
que houvesse comprovação da mora, e, uma vez executada, o réu deveria ser citado 
para, em 3 dias, apresentar contestação ou, se já tivesse pago 40% do preço financiado, 
requerer a purgação da mora.

Existia controvérsia na jurisprudência quanto ao conceito de “purgação da mora”, ou 
seja, se abrangia a integralidade da dívida ou apenas o valor das parcelas inadimplidas e 
vencidas. Os defensores desta última tese sustentavam que, caso se exigisse o pagamento 
da integralidade do valor devido, haveria extinção do contrato de financiamento, e não o 
seu prosseguimento, de modo que não poderia ter sido essa a interpretação pretendida 
pelo legislador.

Sobre a questão, editou-se a Súmula 284 do E. STJ: “A purga da mora, nos contratos 
de alienação fiduciária, só é permitida quando já pagos pelo menos 40% (quarenta por 
cento) do valor financiado”.

Contestado ou não o pedido e não purgada a mora, o juiz deveria sentenciar a ação, 
consolidando ou não a posse e propriedade do bem apreendido nas mãos do autor credor. 
Após prolação de sentença, o credor poderia vender judicial ou extrajudicialmente o 
bem alienado fiduciariamente, sendo que eventual apelação não teria efeito suspensivo.

A Lei nº 10.931/200418 alterou substancialmente as normas da ação de busca e 
apreensão. Modificou a redação do parágrafo 1º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969 
para prever que, 5 dias após a execução da liminar, haveria consolidação da propriedade 
e da posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, não precisando 
mais aguardar a prolação de sentença. Alterou, também, o § 2º do art. 3º do Decreto-Lei 
nº 911/1969 para prever que a purgação da mora deveria abranger a integralidade da 
dívida pendente, conforme apresentado pelo credor, sanando questionamentos existentes 
na jurisprudência.

que necessitava […]”. (BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Da fidúcia à securitização: as garantias dos negócios empresariais e 
o afastamento da jurisdição: visão crítica da alienação fiduciária de imóveis da Lei 9.514/97. Revista da Escola Paulista da 
Magistratura, 2014.)

18 “Com relação à alienação fiduciária, a Lei 10.931/04 teve como objetivo, dentre outros, agilizar a venda do bem retomado 
pelo credor fiduciário, sem prejuízo ao mutuário, propiciando a este uma forma mais célere de quitação de sua dívida. (…) 
A Lei 10.931/04 deixou claro que o objeto da alienação fiduciária em garantia compreendia também bens móveis fungíveis, 
direitos sobre coisas móveis e títulos de crédito, pondo fim às discussões com relação à possibilidade de alienação fiduciária 
de tais espécies de bens.” (Plínio Pinheiro Guimarães Neto, Fábio Yanitchkis Couto e Bernardo Araujo da Costa Cunha, op. cit., 
f. 478).
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Mesmo diante dessa nova redação, há jurisprudência afirmando que a purgação da 
mora se refere apenas às parcelas vencidas e não pagas ou à integralidade do valor do 
contrato, em razão da onerosidade do contrato e do sistema de proteção garantido pelo 
Código de Defesa do Consumidor. No entanto, a jurisprudência do E. STJ é no sentido de 
que a purgação da mora envolve a integralidade do débito pendente19.

A Lei nº 10.931/2004 alterou os parágrafos 3º a 6º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969 
para prever que o prazo de resposta do réu citado em ação de busca e apreensão é de 
15 dias, a qual poderia ser apresentada ainda que houvesse exercício da faculdade de 
purgação da mora, caso o devedor entendesse que efetuou pagamento a maior e que 
deseja restituição. Por fim, inseriu no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969 os parágrafos 
7º a 8º, que disciplinam a aplicação de multa ao credor fiduciário em favor do devedor 
de 50% do valor originalmente financiado, em caso de improcedência da ação de busca e 
apreensão se o bem tiver sido alienado, sem prejuízo de perdas e danos.

O Decreto-Lei nº 911/1969 foi recentemente alterado, também, pela Lei nº 13.043/2014, 
que inseriu os parágrafos 9º a 15 no seu artigo 3º, trazendo normas prevendo o registro 
de gravames referentes à decretação da liminar de busca e apreensão e sua exclusão 
após execução da medida, previsão da possibilidade de se solicitar a apreensão a juízo de 
foro diverso do responsável pela prolação da decisão liminar, sempre que o bem estiver 
naquela localidade, assim como a obrigatoriedade de comunicação imediata ao juízo 
quanto à apreensão e o prazo de 48 horas para que o credor procedesse à sua retirada 
do local onde estava depositado.

A Lei nº 13.043/2014 alterou a redação do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/1969 para 
prever que se o bem alienado fiduciariamente não fosse encontrado ou não estivesse na 
posse do devedor, o credor teria a faculdade de requerer a conversão do pedido de busca 
e apreensão em ação executiva.

É interessante destacar que o art. 7º do Decreto-Lei nº 911/1969 tornou o bem 
alienado fiduciariamente um patrimônio separado dos demais bens do devedor alienante, 
afetando-o especificamente à satisfação da garantia contratada com o credor fiduciário, 
assegurando que, em caso de falência do devedor alienante, o proprietário fiduciário 
tem o direito de pedir a restituição do bem alienado fiduciariamente, afastando-o dos 
demais credores do primeiro. A Lei nº 13.043/2014 consignou que o pedido de recupe-
ração judicial ou extrajudicial não impede a distribuição e a busca e apreensão do bem e, 
ainda, que não será aceito bloqueio judicial de bem alienado fiduciariamente, afirmando 
que eventual discussão sobre concurso de preferências deveria ser resolvida pelo valor 
de venda do bem.

A Medida Provisória n. 2.160-25/2001 inseriu na Lei nº 4.728/1965 o art. 66-A, que 
passou a admitir a possibilidade de alienação fiduciária de coisa fungível ou de direito, 

19 REsp 1418593/MS Recurso Especial 2013/0381036-4. Relator: Min. Luis Felipe Salomão (1140). S2 – Segunda Seção. Julgado 
em 14 maio 2014. DJe: 27 maio 2014. RMP, v. 54, p. 419. RSTJ, v. 235, p. 225. Ementa: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. 
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 
N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 
PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do 
Código de Processo Civil: “Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 
(cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida – entendida esta 
como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, sob pena de consolidação da propriedade do bem 
móvel objeto de alienação fiduciária”. 2. Recurso especial provido.



Cadernos Jurídicos da Escola Paulista da Magistratura

39Cadernos Jurídicos, São Paulo, ano 20, nº 50, p. 31-52, Julho-Agosto/2019

observando-se o disposto no art. 66. Previa que, salvo disposição contratual em contrá-
rio, a alienação fiduciária de coisa fungível ou de direito transferiria ao credor a posse 
direta e indireta do bem alienado fiduciariamente. Considerava que o contrato valia 
contra terceiros (i) desde a inscrição, anotação, averbação, se o bem dado em garantia 
se tratasse de bens sujeitos a registro ou títulos nominativos e ações, (ii) desde a notifi-
cação do devedor, se se tratasse de créditos, ou (iii) desde a tradição, se se tratasse de 
bens móveis ou de títulos ao portador.

A Lei nº 10.931/2004 revogou os artigos 66 e 66-A, inserindo o art. 66-B na Lei 
nº 4.728/1965. Esse novo dispositivo prevê a celebração de contrato de alienação fiduciá-
ria em garantia no âmbito do mercado financeiro e de capitais, e também de créditos 
fiscais e previdenciários. Menciona que o contrato devia, além de atender às exigências 
contidas no Código Civil, indicar: taxa de juros, cláusula penal, o índice de atualização 
monetária e demais comissões e encargos. 

O art. 66-B na Lei nº 4.728/1965 admite, por fim, a alienação fiduciária de coisa 
fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis e de títulos de crédito, 
esclarecendo, nesse caso, que a posse direta e indireta do bem dado em garantia/título 
representativo do direito ou do crédito é atribuída ao credor, o qual, em caso de inadim-
plência, deveria ser vendido a terceiro, aplicando-se o preço para quitação do débito, 
restituindo-se eventual saldo ao credor.

A Lei nº 10.931/2004 revogou a exigência de registro do contrato no certificado do 
veículo, o que, todavia, continua a ser feito em atenção às exigências da legislação de 
trânsito.

2.3 A alienação fiduciária em garantia de bens imóveis: Lei nº 9.514/1997

Somente com a entrada em vigor da Lei nº 9.514/1997 o nosso ordenamento jurídico 
passou disciplinar a alienação fiduciária em garantia referente a bens imóveis. Sobre a 
extensão dessa modalidade de garantia aos bens imóveis, é interessante destacar:

Apesar da divergência de expectativas verificada na doutrina quanto 
ao sucesso do novo instituto e de seus principais beneficiados, pode-se 
constatar que a intenção do legislador com a extensão da garantia aos 
contratos de financiamento imobiliário foi certamente a de propiciar 
um mecanismo, já testado com sucesso no financiamento do consumo 
de bens móveis duráveis, para trazer maior efetividade à satisfação 
da dívida20,21.

20 NEGRATO, op. cit., f. 48.
21 “O que a lei objetivou ao fixar determinado tipo de execução extrajudicial foi, ao lado da sólida garantia que a propriedade 

fiduciária propicia, tentar afastar os entraves que a demora da prestação jurisdicional opõe ao direito do credor. A própria 
extensão da alienação fiduciária aos bens imóveis decorreu da constatação de que a forma tradicional de financiamento pelo 
‘SFH’, o sistema financeiro de habitação, havia se inviabilizado, pelo desinteresse dos empresários ante a dificuldade de 
execução em caso de inadimplemento, com os percalços e protelações que a garantia hipotecária sempre propicia. Portanto, 
neste ponto, a lei inovou, ao substituir a garantia hipotecária pela alienação fiduciária, até porque a experiência havia se 
mostrado frutífera no que tangia ao financiamento de bens móveis, especialmente veículos. Se por este lado, o negócio 
empresarial de construção de imóveis encontrava defesa contra a inadimplência do adquirente, colocado então na situação 
de devedor fiduciante, por outro lado a securitização objetivou permitir a defesa do próprio empreendimento contra a 
eventualidade de azares administrativos e financeiros do incorporador e ou construtor.” (BEZERRA FILHO, op. cit., f. 124)



Cadernos Jurídicos da Escola Paulista da Magistratura

40 Cadernos Jurídicos, São Paulo, ano 20, nº 50, p. 31-52, Julho-Agosto/2019

Segundo a legislação pertinente, a alienação fiduciária é contratada com o escopo 
de garantia, em razão da qual o devedor fiduciante transfere ao credor fiduciário a 
propriedade resolúvel de coisa imóvel. Pode ter como objeto a propriedade plena, bens 
enfitêuticos, direito de uso especial para fins de moradia, direito real de uso desde que 
suscetível de alienação, a propriedade superficiária e os direitos oriundos da imissão de 
posse quando concedida à União, aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios ou às 
suas entidades delegadas, e respectiva cessão e promessa de cessão.

O credor fiduciário pode ser pessoa física ou jurídica, não sendo privativo das enti-
dades que operam no Sistema Financeiro Imobiliário (SFI).

Exige-se, para constituição da propriedade fiduciária, o registro no competente 
Registro de Imóveis. Constituída a propriedade fiduciária, há o desdobramento da posse, 
tornando-se o fiduciante o possuidor direto, e o fiduciário o indireto.

Também no caso da alienação fiduciária em garantia de bem imóvel, exige-se que 
o respectivo contrato contenha as seguintes informações mínimas: (i) valor do principal 
da dívida, (ii) prazo e condições de reposição do empréstimo ou do crédito do fiduciário, 
(iii) taxa de juros e encargos incidentes, (iv) cláusula de constituição da propriedade 
fiduciária com descrição do bem alienado fiduciariamente, (v) indicação do título e modo 
de aquisição, (vi) cláusula assegurando ao fiduciante enquanto estiver inadimplente a 
livre utilização, por sua conta e risco, do bem alienado fiduciariamente e (vii) indicação 
para efeito de venda em público leilão do valor do imóvel e dos critérios para a respectiva 
revisão e cláusula dispondo sobre o leilão.

Constatado o pagamento da dívida e seus encargos, há resolução da respectiva 
propriedade fiduciária. Nesse caso específico, após liquidação da dívida, surge para o 
devedor fiduciante o direito de exigir do credor fiduciário o termo de quitação, em 30 dias, 
sob pena de multa em desfavor deste, no valor de 0,5% ao mês ou fração sobre o valor 
do contrato. O Registro de Imóveis, diante do termo de quitação, deverá proceder ao 
cancelamento do registro da propriedade fiduciária.

Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o devedor 
fiduciante, haverá a consolidação da propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

Para que haja constituição em mora é preciso que o devedor fiduciante ou seu repre-
sentante legal ou procurador regularmente constituído seja intimado a requerimento do 
fiduciário pelo oficial do competente Registro de Imóveis, para satisfazer em 15 dias a 
prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, 
as penalidades e os demais encargos contratuais ou legais, contribuições condominiais 
imputáveis ao imóvel, além de despesas de cobrança e de intimação. Essa intimação é 
feita por solicitação do oficial do Registro de Imóveis por oficial de Registro de Títulos e 
Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem a deva receber, 
ou pelo correio, com aviso de recebimento.

Se o fiduciante, seu cessionário ou seu representante legal ou procurador se encon-
trar em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário 
encarregado da diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis, o qual promoverá 
a intimação por edital publicado por 3 dias em um dos jornais de maior circulação local, 
contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital.

Havendo purgação da mora no Registro de Imóveis, haverá o convalescimento do 
contrato de alienação fiduciária, devendo o oficial entregar, nos 3 dias seguintes, ao 
fiduciário as importâncias recebidas, deduzidas as despesas de cobrança e de intimação.
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Decorrido o prazo sem que haja purgação da mora, o oficial do Registro de Imóveis 
deverá certificar esse fato e promover a averbação na matrícula do imóvel da consolida-
ção da propriedade em nome do fiduciário, após comprovação por este do pagamento do 
imposto de transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio.

Em 30 dias da data da consolidação da propriedade, o credor fiduciário deverá 
promover leilão público para alienação do imóvel, sendo que o primeiro leilão terá 
como lance mínimo o valor do imóvel, e o segundo, realizado 15 dias depois, o valor da 
dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e 
das contribuições condominiais. Não atingido o valor do lance mínimo no segundo leilão, 
considera-se extinta a dívida e exonerado o credor da obrigação de lhe entregar eventual 
saldo apurado.

Após o leilão, o fiduciário deverá entregar ao devedor fiduciante eventual saldo 
apurado, após quitação da dívida e das despesas e encargos, havendo recíproca quitação. 
O credor fiduciário deverá entregar ao devedor, em 5 dias a contar do leilão, termo de 
quitação da dívida.

A legislação assegura que, se o imóvel estiver locado, a locação poderá ser denun-
ciada, concedendo-se ao locatário o prazo de 30 dias para desocupação, salvo se tiver 
havido concordância do credor fiduciário. A denúncia deve ser feita em 90 dias da data 
da consolidação da propriedade fiduciária, devendo essa condição constar expressamente 
em cláusula contratual específica.

O devedor fiduciante responde pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições 
condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, 
cuja posse indireta tenha sido transferida para o credor fiduciário, obrigação esta que 
persiste até que este último venha a ser imitido na posse.

O credor fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel 
em leilão público de que trata o art. 27 da lei em análise, tem assegurada a reintegração 
na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em 60 dias, 
desde que comprovada a consolidação da propriedade.

Por fim, é importante destacar que o art. 32 da Lei nº 9.514/1997 expressamente 
assegurou que em caso de insolvência do devedor fiduciante ficava assegurado ao credor 
fiduciário a restituição do imóvel alienado fiduciariamente. Esse dispositivo, a exemplo 
do que foi feito no art. 7º do Decreto-Lei nº 911/1969, já comentado, tornou o bem 
imóvel alienado fiduciariamente um patrimônio separado dos demais bens que compõem 
o patrimônio do devedor fiduciante, afetado especificamente à garantia prestada ao 
credor fiduciário, colocado a salvo dos demais credores do devedor.

Com relação à alienação fiduciária em garantia de bens imóveis, surgiu um questio-
namento, já superado pela jurisprudência, quanto à constitucionalidade do leilão extra-
judicial previsto na Lei nº 9.514/1997, uma vez que o procedimento de expropriação de 
bem se realiza sem que haja o controle do Poder Judiciário.

Pacificou-se o entendimento de que a propriedade do bem imóvel já foi alvo de 
transferência ao credor no momento inicial da contratação, com anuência do devedor, 
de modo que, configurado o inadimplemento, opera-se, em verdade, meramente a conso-
lidação da propriedade com o primeiro, e não a sua transferência. Como consequência, 
os leilões para venda do bem não se destinam a transferir a propriedade do devedor a 
terceiro, visto que o bem já pertence ao credor. Ademais, observa a jurisprudência, há 
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sempre a possibilidade de recurso ao Poder Judiciário a qualquer momento para evitar 
lesões a direitos e irregularidades, de modo que não haveria afronta à Constituição.

Constata-se, ainda, que muitos devedores fiduciantes inadimplentes ajuízam ações 
anulatórias ou revisionais, questionando diversas cláusulas do contrato em que foram 
pactuadas a alienação fiduciária e o financiamento. O ajuizamento dessas ações em regra 
coincide com a inadimplência e com o início de adoção de procedimentos de execução 
da garantia – tais como distribuição de ação de busca e apreensão, procedimento de 
consolidação da propriedade e de realização de leilões extrajudiciais, entre outros. 
Alegam diversas irregularidades no contrato de financiamento, tais como abusividade 
de juros, irregularidade de taxas, defendendo a inexistência de mora, e solicitam, em 
muitos casos, a suspensão liminar dessas medidas.

Constata-se tendência da jurisprudência em indeferir pedidos de antecipação dos 
efeitos da tutela, negando ordem de suspensão da busca e apreensão/leilões extrajudi-
ciais, com base na Súmula 380 do STJ, que assim determina: “A simples propositura de 
ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do devedor”.

A redação do art. 330, § 2º e 3º, do NCPC22 poderia ensejar interpretação de que 
o devedor que questiona regularidade do contrato está autorizado, por lei, a efetuar o 
pagamento do valor que entende incontroverso, no tempo e modo contratados. Dessa 
disposição poderia surgir argumento de que, se a lei o autoriza a efetuar o pagamento 
apenas do valor incontroverso, certamente não poderia imputar, a esta situação, o efeito 
da mora. Não parece, contudo, que a referida interpretação esteja correta, persistindo 
a aplicação, em sua íntegra, da Súmula 380 do STJ.

3. O contrato de alienação fiduciária em garantia e a recuperação judicial

O instituto da recuperação judicial tem em sua origem o prestígio do princípio da 
recuperação da empresa, forte na ideia de que na atualidade produz diversos benefícios 
sociais à coletividade, entre os quais a geração de empregos, a fabricação e forneci-
mento dos mais variados produtos ao consumidor, as vantagens para o meio ambiente e 
o recolhimento de tributos que propicia ao Poder Público a construção e a manutenção 
da educação, saúde e segurança.

Ao substituir a antiga concordata, que concedia prazo e não permitia o renascimento 
das empresas, a recuperação judicial, trazida pela Lei nº 11.101/2005, tem como missão 
precípua permitir que possam se reorganizar diante da crise e preservar a sua finalidade 
social e os seus benefícios diretos e indiretos à coletividade. A ideia central foi a de facultar 
que, juntamente com os seus credores, encontre a melhor solução para o pagamento das 
dívidas que se tornaram insolúveis em determinado momento de instabilidade financeira.

O princípio maior da Lei de Recuperação e Falências (LRF) é a recuperação da empresa 
e está claramente descrito no art. 47 da Lei nº 11.101/200523.

22 “(…) §2º Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação 
de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que 
pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito. §3º Na hipótese do §2º, o valor incontroverso 
deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados.”

23 “Art. 47: A recuperação judicial tem por viabilizar a superação da crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a 
manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e do interesse dos credores, promovendo, assim, a preservação 
da empresa, sua função social e o estímulo a atividade econômica.”
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Fábio Ulhoa Coelho ensina que a recuperação judicial objetiva o “saneamento da 
crise econômico-financeira e patrimonial, preservação da atividade econômica e dos seus 
postos de trabalho, bem como o atendimento aos interesses dos credores” 24, e Sergio 
Campinho que

a superação do estado de crise dependerá da soma de esforços entre 
credores e devedor, podendo ser reversível ou não, caso em que o 
caminho será a liquidação do ativo insolvente para ser repartido 
entre seus credores seguindo um critério especial de preferências 
– a falência25.

É nesse contexto de resguardo dos princípios instituídos pela LRF, particularmente o 
da preservação da sociedade empresária em dificuldade e o da participação dos credores 
no esforço concentrado destinado à sua recuperação, que se deve analisar as contra-
riedades aos Planos de Recuperação Judicial (PRJ) aprovados pela Assembleia Geral de 
Credores (AGC).

A finalidade é que a recomposição econômico-financeira da empresa, obtida de 
comum acordo com os credores, a torne viável novamente.

Claro que, para a eficácia dessa negociação e alcance do princípio maior de preser-
vação da empresa, o ideal seria que todos os credores estivessem presentes para o equacio-
namento das dívidas, considerando-se o tempo, a forma e os meios a tanto necessários.

Contudo, a Lei nº 11.101/2005 excluiu da recuperação das empresas alguns credores 
em função da natureza do crédito e sua respectiva garantia.

E no que interessa a este trabalho, a lei afastou da recuperação judicial especialmente 
as instituições bancárias detentoras de créditos com garantia fiduciária, circunstância 
que gerou severas críticas feitas pela doutrina. Manoel Justino Bezerra Filho, comen-
tando o art. 49, § 3º, anota que a lei, em vez de “Lei de Recuperação de Empresas”, ficou 
conhecida como “Lei de Recuperação do Crédito Bancário”26.

A análise que brevemente se fará no contexto deste estudo envolve o art. 49 da Lei 
nº 11.101/2005, em particular o § 3º, por conter situação excepcional em que os créditos 
ali tratados não se submetem aos efeitos da recuperação judicial. 

Em suma, o que estabelece o § 3º é que estarão excluídos da recuperação judicial 
os créditos dos proprietários fiduciários de bens móveis e imóveis27.

24 COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresas. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 
p. 111.

25 Comentários, 2006, p. 119.
26 BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei de Recuperação de Empresas e Falência: Lei 11.101/2005. comentada artigo por artigo. 

11. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 145.
27 Art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005: “Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou 

imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham 
cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de 
venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de 
propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante 
o prazo de suspensão a que se refere o parágrafo quarto do artigo 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do 
devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial”.
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3.1 A constituição do crédito fiduciário

A primeira questão que surgiu no debate foi a verificação da eficácia da constituição 
da propriedade fiduciária para efeito de sujeição ou não ao processo de recuperação 
judicial. Conforme visto acima, o art. 1.361 do Código Civil trata da constituição do crédito 
fiduciário e dispõe que se dá a partir do registro do contrato no Cartório do Registro de 
Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou na repartição de trânsito competente 
quando se tratar de veículo28. Em outras palavras, para que se constitua a propriedade 
fiduciária é imprescindível que o contrato esteja registrado no CRTD do domicílio do 
devedor, a partir do qual o crédito será excluído da recuperação judicial.

A matéria foi objeto de longos estudos no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), 
ainda ao tempo da existência exclusiva da Câmara Reservada de Recuperação e Falência, 
que foi assumida pelas Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, resultando na edição 
da Súmula 6029, confirmando o entendimento expresso no art. 1.361 do Código Civil.

Certo que o contrato com a garantia fiduciária precisa estar registrado no CRTD 
para o crédito ser afastado dos efeitos da recuperação judicial, surgiu, na sequência, a 
seguinte indagação: o registro deveria ser prévio ao pedido de recuperação para excluir 
o crédito da recuperação judicial?

A importância da discussão estava no fato de que, em muitos casos, o registro 
do contrato havia sido feito quando a empresa devedora já ingressara com o pedido 
de recuperação judicial. A solução jurisprudencial foi na direção de que a exclusão da 
recuperação somente se daria quando o contrato já estivesse registrado no momento do 
pedido de recuperação, pela simples e boa razão de que o crédito fiduciário precisa estar 
constituído regularmente antes do pedido recuperacional30.

Em suma, apenas seria excluído o crédito fiduciário que já estava constituído quando 
do pedido de recuperação judicial.

A leitura que se faz na conjugação do art. 1.361 do Código Civil com o art. 49, 
§ 3º, da Lei nº 11.101/2005 é relativamente simples: o crédito fiduciário precisa estar 
constituído antes do pedido de recuperação judicial, o que significa estar previamente 
registrado no CRTD do domicílio do devedor.

A exceção diz respeito aos casos em que a garantia fiduciária recai em bens 
imóveis, quando se considera constituído o crédito fiduciário com o registro prévio do 
contrato no Cartório do Registro de Imóveis (CRI) do local do imóvel dado em garan-
tia. Vale a pena mencionar que a exceção se dá em virtude da interpretação conjunta 
dos artigos 1.361, § 1º, do CC/2002 e 23, caput, da Lei 9.514/1997, aplicando-se o 
art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, em excludente da Súmula 60 deste Tribunal de 
Justiça de São Paulo31.

28 Art. 1361, §1º, do Código Civil: Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato, celebrado por instrumento 
público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando 
de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro.

29 Súmula 60 do TJSP: “A propriedade fiduciária constitui-se com o registro do instrumento no registro de títulos e documentos 
do domicílio do devedor”.

30 AI nº 2213926-74.2016.8.26.0000, Rel. Des. Fortes Barbosa, em 16 dez. 2016, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; 
AI nº 131887-20.2016.8.26.0000, Rel. Des. Cesar Ciampolini, em 25 nov. 2016, dentre muitos outros.

31 AI 2105008-10.2015.8.26.0000, Rel. Des. Fortes Barbosa, em 12 ago. 2015, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial.
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Por fim, é preciso anotar, a respeito da formalidade do registro no RTD para a consti-
tuição do crédito fiduciário, que o STJ, em outubro de 2015, em acórdão relatado pelo 
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, conferiu tratamento diverso à Súmula 60 do TJSP, 
decidindo que o registro tem relevância para terceiros, mas não para os contratantes, e 
determinando que o crédito fosse excluído da recuperação judicial32.

A propósito do tema e da divergência e da interpretação diversa do Colendo 
Superior Tribunal de Justiça, transcreve-se respeitosa e oportuna consideração feita 
pelo Desembargador Fortes Barbosa:

É preciso ter em conta, apesar de interpretações legais em sentido 
diverso e presente efetiva divergência interna e recente no E. Superior 
Tribunal de Justiça (REsp 1412529/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso 
Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira 
Turma, julgado em 17/12/2015, DJe 02/03/2016), que, mesmo em 
se tratando de cessão fiduciária de créditos (bens incorpóreos e 
fungíveis), o artigo 66-B da Lei 4.728/65 conjuga-se com o artigo 49, 
§3º da Lei 11.101/05 e, em específico, com o §1º do artigo 1.361 do 
Código Civil vigente, exigindo o registro, como formalidade essencial 
à qualificação de um crédito como extraconsursal33.

3.2 A cessão fiduciária de créditos

Consequência primeira da aceitação de que os créditos oriundos de cessão fiduciária 
se amoldam ao art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, e não se sujeitam aos efeitos da 
recuperação, é a de que devem obedecer ao disposto na parte final do dispositivo legal, 
ou seja, se forem essenciais à atividade empresarial, não podem ser retirados ou vendi-
dos durante o prazo de seis meses de suspensão das ações ou execuções a que alude o 
art. 6º, § 4º, da LRJ34.

A regra de que o stay period (art. 6º, § 4º, da LRJ) é improrrogável foi amenizada 
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça ao decidir que, excepcionalmente, se a demora 
não for debitada à recuperanda para a realização da Assembleia Geral de Credores (AGC) 
e aprovação do Plano de Recuperação Judicial (PRJ), pode ser prorrogado por igual 
período de 180 dias35. A exceção, sem dúvida, visa fortalecer o princípio da preservação 
da empresa que é a fonte inspiradora do processo de recuperação judicial, permitindo-
-se que, em caráter excepcional e justificado, se faça prorrogável o que pela lei seria 
improrrogável36.

32 REsp nº 1.412.529. DJ: 15 out. 2015
33 AI nº 2213926-74.2016.8.26.0000. Relator: Des. Fortes Barbosa. Julgado em 16 dez. 2016. 1ª Câmara Reservada de Direito 

Empresarial.
34 Art. 6º, § 4º: “Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo 

improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, 
após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de 
pronunciamento judicial”.

35 AgRg no CC 111.614-DF. Relatora: Min. Nancy Andrighi. DJ: 19 nov. 2010.
36 Art. 6º, § 4º: “Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo 

improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, 
após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de 
pronunciamento judicial”.
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Por isso, mesmo em se considerando que os 180 dias são para a reorganização da 
recuperanda, do que não se extrai ligação com a demora ou não para a AGC, tanto as 
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial do TJSP quanto o STJ têm decidido que, se 
a demora não for imputável à recuperanda, o prazo pode ser prorrogado37. Nessa linha 
também é o Enunciado 42 da I Jornada de Direito Comercial38. 

É preciso considerar, por oportuno, que a orientação jurisprudencial de prorroga-
bilidade não é direito que se dá à recuperanda por não ter dado causa à demora, mas 
mera e excepcional possibilidade a ser verificada pelo juiz ou pelo tribunal em cada caso 
concreto. Não há, portanto, direito automático à prorrogação, mas extraordinária facul-
dade em virtude das peculiaridades específicas e comprovadas de cada caso concreto39.

3.3 A competência do juízo da recuperação judicial

Embora somente haja juízo universal na falência, conforme previsão do art. 76 
da Lei nº 11.101/2005, decisões do STJ criaram, na prática, um juízo universal para a 
recuperação40.

Na essência do entendimento do STJ está o princípio da preservação da empresa, que 
deve ser garantido pelo juízo da recuperação sempre que alguma oneração ou alienação 
puder conduzir à dificuldade do cumprimento do Plano de Recuperação Judicial apro-
vado. Por isso, com supremacia em relação ao juízo cível ou trabalhista em que corre a 
execução, mesmo que por crédito extraconcursal, os atos de expropriação ou oneração 
de bens da recuperanda são decididos no juízo da recuperação41. 

Por elucidativo em si mesmo, é importante transcrever a recente decisão:

De acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito 
da Segunda Seção desta Corte de Justiça, embora o deferimento do 
processamento da recuperação judicial não tenha, por si só, o condão 
de suspender as execuções fiscais, na dicção do art. 6º, § 7º, da Lei 
n. 11.101/05, a pretensão constritiva direcionada ao patrimônio da 
empresa em recuperação judicial deve, sim, ser submetida à análise 
do juízo universal, em homenagem ao princípio da preservação da 
empresa42.

37 Do STJ:”O prazo de 180 dias para a suspensão das ações e execuções ajuizadas em face da empresa em dificuldades, previsto 
no art. 6º, § 3º, da Lei 11.101/05, pode ser prorrogado conforme as peculiaridades de cada caso concreto, se a sociedade 
comprovar que diligentemente obedeceu aos comandos impostos pela legislação e que não está, direta ou indiretamente, 
contribuindo para a demora na aprovação do plano de recuperação que apresentou”. (AgRg no CC 111.614-DF. Relatora: Min. 
Nancy Andrighi. DJ: 19 nov. 2010). Do TJSP: “Recuperação Judicial. Suspensão de ações e execuções, por 180 dias. Art. 6º 
§4º da LRF. Prorrogação deferida mantida. Prazo prorrogável em situações excepcionais, em que a demora na realização da 
assembleia de credores não pode ser imputada à recuperanda. Recurso desprovido” (AI nº 0150364-67.2012, São Paulo. 
Relator: Des. Teixeira Leite).

38 O prazo de suspensão previsto no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005 pode, excepcionalmente, ser prorrogado, se o retarda-
mento do feito não puder ser imputado ao devedor.

39 AI nº 2165078-56.2016.8.26.0000, Rel. Desembargador Fábio Tabosa, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, em 28 nov. 2016.
40 Art. 76: “O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do 

falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou 
litisconsorte ativo”.

41 AgRg no CC 118714/MT. Relator: Min. Sidnei Beneti. Julgado em 27 jun. 2012. Conflito de Competência no. 114.987 – SP. 
Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino.

42 STJ. AgRg no CC 136.040/GO. Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze. Segunda Seção. Julgado em 13 maio 2015. DJe: 19 maio 2015.
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Além de vários outros na mesma direção43, alguns até mencionando especificamente 
um juízo universal da recuperação judicial44.

O fato concreto e hoje sedimentado na jurisprudência do TJSP e do STJ é que  
o juízo da recuperação possui superioridade própria de juízo universal em relação a outros 
juízos em que se processem execuções que, por penhora ou qualquer oneração de bens 
da recuperanda, possam ir em direção contrária ao princípio social da preservação da 
empresa.

Uma reflexão para o futuro é necessária: quais os limites do princípio da preservação 
da empresa? É apto a legitimar a flexibilização de prazos expressos da Lei nº 11.101/2005? 
Não teriam os prazos previstos na lei já levado em conta o princípio da preservação da 
empresa, considerando-se-os razoáveis para a verificação da real capacidade de recupe-
ração? A falta de condições de cumprir os prazos da lei não significaria a impossibilidade 
de recuperação? Não estarão fora do princípio da preservação da empresa as que não 
possuem condição de se recuperar se observadas as regras legais? Afinal, a recuperação 
judicial tem um custo social que, direta ou indiretamente, é pago pela sociedade em geral.

Certamente a jurisprudência considerará as indagações feitas ao longo do tempo 
e das incontáveis situações que hoje se apresentam em cenário de crise econômica, e 
evitará que deturpações do objetivo da recuperação judicial e do princípio da preservação 
da empresa transformem institutos tão importantes em apenas um bom negócio para o 
devedor com dificuldades financeiras que superam a sua capacidade de se reerguer.

3.4 A cessão de créditos e direitos fiduciários

Manoel de Queiroz Pereira Calças, em importante texto doutrinário45, indaga se a 
cessão fiduciária de créditos estaria encartada no § 3º do art. 49 da Lei nº 11.101/2005. 
Menciona o ilustre doutrinador a existência de duas correntes. Uma que os titulares de 
cessão de crédito fiduciário não se enquadram em “proprietário fiduciário de bens móveis 
ou imóveis”, sujeitando-se à recuperação judicial porque, em se tratando de norma 
restritiva que exclui créditos, não poderia ter interpretação extensiva. Outra em sen ti-
do contrário, que considera ter o texto premiado genericamente os bens móveis, tanto 
fungíveis como infungíveis, obviamente incluiu os direitos pessoais de caráter patrimonial 
de que cogita o art. 83, III, do Código Civil.

Na linha de pensamento da segunda corrente posicionou-se majoritariamente a 
jurisprudência, em especial a do Tribunal de Justiça de São Paulo. A matéria consta da 
Súmula 59 e assenta que os direitos de crédito se classificam como bens móveis e podem 
ser objeto de cessão fiduciária46.

43 REsp 1298670/MS. Relator: Min. Luis Felipe Salomão. 4ª Turma. Julgado em 21 maio 2015. DJe: 26 jun. 2015; REsp n. 1548714. 
Relator: Min. Humberto Gomes Martins. Decisão monocrática em 14 set. 2015; AgRg no CC 129.622/ES. Relator: Min. Raul 
Araújo. Segunda Seção. Julgado em 24 set. 2014. DJe: 29 set. 2014.

44 REsp 1.298.670-MS. Relator: Min. Luis Felipe Salomão. Julgado em 21 maio 2015. DJe: 26 jun. 2015.
45 CALÇAS, Manoel De Queiroz Pereira; PEREIRA E SILVA, Ruth Maria Junqueira de Andrade. Da cessão fiduciária de crédito na 

recuperação judicial: análise da jurisprudência. Cadernos Jurídicos: Direito Empresarial (Escola Paulista da Magistratura), 
São Paulo, ano 16, n. 39, p. 9-19, jan./mar. 2015.

46 Súmula 59 do TJSP: “classificados como bens móveis, para os efeitos legais, os direitos de créditos podem ser objeto de 
cessão fiduciária”.

http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?origemPesquisa=informativo&tipo=num_pro&valor=REsp1298670
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O tema tem sido objeto de estudos doutrinários e decisões judiciais e se mostra 
sobremaneira importante no âmbito da recuperação judicial, em particular sobre a 
caracterização da sua natureza fiduciária e consequente exclusão dos créditos sujeitos 
à recuperação judicial.

A cessão fiduciária de direitos envolvendo bens móveis e títulos de crédito têm 
sido constantemente utilizada pelas empresas para obtenção de crédito teoricamente 
mais barato, por possuir garantia mais concreta ao recebimento. Não deixa de ser um 
eficaz meio de garantia de empréstimos. A questão que surgiu é se também se inserem 
no âmbito da recuperação judicial, ou se dela estariam excluídos por força do art. 49, 
§ 3º, da Lei nº 11.101/2005.

Já ficou dito que a cessão de créditos fiduciários está regulada na Lei de Mercado 
de Capitais (LMC), a Lei nº 4728/1965, no seu art. 66-B, § 3º, em que se possibilitou 
a alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas 
móveis e títulos de crédito, atribuindo-se ao credor a posse direta e indireta do bem ou 
do título objeto da propriedade fiduciária, o que lhe dá o direito de, havendo mora ou 
inadimplemento, poder vender o bem independentemente de leilão e aplicar o preço 
obtido no pagamento47. 

De um modo geral, o negócio fiduciário é aquele em que o devedor fiduciante transfere 
a propriedade ou titularidade de algum bem ou direito ao credor fiduciário. Consequência 
direta do negócio é que a propriedade ou titularidade fica restrita à duração do prazo 
estabelecido, retornando ao devedor fiduciante quando cumprida a obrigação. Melhim 
Namem Chalhub conceitua que é

o negócio jurídico inominado pelo qual uma pessoa (fiduciante) 
transmite a propriedade de uma coisa ou a titularidade de um direito 
a outra (fiduciário), que se obriga a dar-lhe determinada destinação e, 
cumprido esse encargo, retransmitir a coisa ou o direto ao fiduciante 
ou a um beneficiário indicado no pacto fiduciário48.

A discussão, no que interessa ao objeto deste estudo, é a da sujeição ou não da 
cessão de créditos fiduciários à recuperação judicial.

Cada vez mais frequentemente, as operações bancárias com empresas passaram a 
ser feitas pelos bancos sempre com garantia fiduciária, o que, em princípio, afastaria a 
dívida da recuperação judicial por força do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005. Passados 
já mais de dez anos da LRJ, as instituições bancárias praticamente só fazem emprésti-
mos a pessoas jurídicas se tiverem alguma espécie de garantia com alienação fiduciária. 
E a prática mais costumeira na atualidade é a que se convencionou chamar de cessão 
fiduciária de direitos creditórios, mediante contrato que deve ser escrito e registrado no 
CRTD, além de outras exigências formais indispensáveis.

47 Art. 66-B, § 3º: “É admitida a alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem 
como de títulos de crédito, hipóteses em que, salvo disposição em contrário, a posse direta e indireta do bem objeto da 
propriedade fiduciária ou do título representativo do direito ou do crédito é atribuída ao credor, que, em caso de inadimple-
mento ou mora da obrigação garantida, poderá vender a terceiros o bem objeto da propriedade fiduciária independente de 
leilão, hasta pública ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, devendo aplicar o preço da venda no pagamento do 
seu crédito e das despesas decorrentes da realização da garantia, entregando ao devedor o saldo, se houver, acompanhado 
do demonstrativo da operação realizada”.

48 CHALHUB, Melhim Namem. Negócio fiduciário: alienação fiduciária. Rio de Janeiro: Renovar, 2009.
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A cessão fiduciária de direitos creditórios, ou de recebíveis, consiste, genericamen-
te, no negócio jurídico por meio do qual, para a garantia de obrigação estabelecida em 
empréstimo, o cedente fiduciante cede ao cessionário fiduciário os direitos de crédito que 
possui em relação a terceiros, especialmente aqueles derivados do próprio faturamento de 
clientes da empresa. Como consequências diretas do negócio, o credor fiduciário passa a 
ser detentor da posse direta e indireta dos títulos representativos do crédito cedido pelo 
devedor fiduciante, tornando-se titular dos créditos pela consolidação da propriedade 
em caso de inadimplemento.

O credor fiduciário passa a ter no seu patrimônio o objeto da propriedade fiduciária. 
E, como se trata de contrato resolúvel, retornará ao patrimônio do cedente fiduciante 
em caso de adimplemento da obrigação garantida pelos créditos cedidos.

Já ficou antes esclarecido que os direitos de crédito se classificam como bens móveis 
e podem ser objeto de cessão fiduciária, consolidando-se na Súmula 59 no âmbito do 
TJSP. E, nesse contexto, como também já mencionado, insere-se na redação do art. 49, 
§ 3º, da LRF.

O STJ tem decidido que possuem a mesma natureza de propriedade fiduciária tanto 
a alienação fiduciária de coisa fungível como a cessão fiduciária de direitos sobre coisas 
móveis ou de títulos de crédito, não se sujeitando, portanto, aos efeitos da recupe-
ração judicial. A respeito disso, transcreve-se trecho do voto do Ministro Paulo de Tarso 
Sanseverino no REsp nº 1.202.918, no sentido de que

na essência, os contratos de alienação fiduciária e de cessão fiduciária 
representam o mesmo negócio jurídico, não havendo justificativa 
para o tratamento diferenciado dos credores garantidos por cada 
uma das operações. Tanto na alienação fiduciária como na cessão 
fiduciária há a transferência em garantia da titularidade resolúvel 
de um bem. A variação de terminologia se deve ao fato de que, na 
alienação fiduciária, o bem objeto da transferência é corpóreo, ao 
passo que na cessão o bem é incorpóreo, ainda que materializado em 
documento ou em título de crédito49.

Em resumo, não há dúvida na doutrina e na jurisprudência de que a cessão de direitos 
creditórios se insere na excludente do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

No entanto, a partir dessa premissa consolidada ainda existe controvérsia sobre a 
cessão de créditos futuros e a necessidade de substituição dos títulos de crédito origi-
nalmente cedidos em garantia. A doutrina e a jurisprudência não são uniformes acerca 
da cessão de direitos de créditos futuros, também chamados de créditos a performar.

Em decisão proferida recentemente50, Marcelo Barbosa Sacramone anota a posição 
contrária de Cláudia Patrícia Borges de Azevedo e Paulo Calheiros51, que, em resumo, 
sustenta não ser possível estabelecer garantia sobre o que é incerto, havendo muitas 

49 REsp 1.202.918/SP. Relator: Min. Ricardo Villas Bôas Cueva. 3ª Turma. DJ: 10 abr. 2013; e REsp 1.263.500/ES. Relatora: Min. 
Maria Isabel Gallotti. 4ª Turma. DJ: 12 abr. 2013. REsp 1.202.918/SP. Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino.

50 Sentença proferida no Processo Digital nº: 1012521-92.2016.8.26.0100, f. 2.763.
51 CALHEIROS, Paulo. A relação entre as empresas em recuperação e a atividade bancária. In: LAZZARINI, Alexandre Alves; KODOMA, 

Thais; CALHEIROS, Paulo (org.). Recuperação de empresas e falência: aspectos práticos e relevantes da Lei n. 11.101/05. São 
Paulo: Quartier Latin, 2014. p. 116-117.
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causas para que os títulos não sejam performados, como o não pagamento pelo credor 
do título cedido, divergências comerciais que inviabilizem a quitação, e outras. Menciona 
que a incerteza não é compatível com os limites legais estabelecidos para os contratos 
de alienação fiduciária, que devem ter todas as formalidades próprias para permitir a 
individualização dos títulos cedidos em garantia e seu respectivo registro no cartório 
competente.

Na mesma linha, também recentemente, em acórdão da 2ª Câmara Reservada de 
Direito Empresarial do TJSP, o Desembargador Carlos Alberto Garbi proferiu voto acolhido 
pela turma julgadora em sentido contrário à exclusão da recuperação judicial dos créditos 
a performar, inexistentes na data da contratação, com fundamentação que passa pela 
irregular constituição do crédito fiduciário diante da não individualização perfeita do 
crédito cedido. No caso concreto, determinou-se a cessação da retenção de valores que 
se destinavam à quitação do contrato de cessão de direitos creditórios futuros52.

Na sentença anteriormente referida, Marcelo Barbosa Sacramone sustenta posição 
diversa e na direção da aplicação da excludente do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, 
quer aos créditos performados, quer aos a performar. E o faz baseado nas lições doutri-
nárias de Pontes de Miranda53, desde que especificado, e de Jorge Lobo54, para quem não 
há diferença entre um e outro no Código Civil. E sustenta o magistrado que a individuali-
zação deve permitir a identificação quando vier a existir, o que não significa que precise 
da individuação de cada título de crédito.

Nessa linha de interpretação, seria desnecessário discutir sobre a substituição dos 
títulos dados em garantia, porque bastaria afirmar que todos os créditos desta ou daquela 
cliente, em dinheiro ou por cartão de crédito, estariam na garantia do contrato de cessão 
fiduciária de direitos creditórios.

Está consolidada hoje a jurisprudência do STJ de que os créditos decorrentes de 
cessão fiduciária de recebíveis, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, devem 
ser excluídos da recuperação judicial.

Mas, terminando este trabalho, é imperioso anotar a ressalva de entendimento do 
Ministro Luis Felipe Salomão quando, decidindo pela exclusão do crédito, esclarece que a

sua liquidação deverá ser sindicada pelo Juízo da Recuperação. 
Isso porque se deve harmonizar a situação da empresa em crise e 
as garantias do credor fiduciário, de modo que os valores recebíveis 
mediante o instrumento de cessão fiduciária não sejam simplesmente 
diluídos para o pagamento dos outros credores submetidos ao plano, 
tampouco liquidados extrajudicialmente pelo credor fiduciário na 
satisfação do próprio crédito, sem a interferência judicial. Assim, 
os valores deverão ser depositados em conta vinculada ao Juízo da 
Recuperação, os quais não serão rateados para o pagamento dos 
demais credores e o credor fiduciário deverá pleitear ao Juízo o 

52 AI nº 2029505-80.2015. 2ª CRDE. Relator: Des. Carlos Alberto Garbi. Julgado em 11 nov. 2015.
53 MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de direito privado, t. XXIII. 3. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

1984. p. 275.
54 LOBO, Jorge. Cessão fiduciária em garantia de recebíveis performados e a performar. In: ABRAÃO, Carlos Henrique; ANDRIGHI, 

Fátima Nancy; BENETI, Sidnei (coord.). 10 anos de vigência da Lei de Recuperação e Falência. São Paulo: Saraiva, 2015. 
p. 87-88.
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levantamento dos valores, ocasião em que será decidida, de forma 
fundamentada, sua essencialidade ou não, no todo ou em parte, ao 
funcionamento da empresa. No caso de os valores depositados não 
se mostrarem essenciais ao funcionamento da empresa, deverá ser 
deferido o levantamento em benefício do credor fiduciário55.

Isso significa, no fundo, que, também no tocante aos recebíveis futuros garantidos 
por cessão fiduciária constituída sobre faturamento ou valores mobiliários em geral, a 
última palavra ficará com o Juízo da Recuperação. Se entender que os valores destinados 
àqueles pagamentos são essenciais à recuperação judicial, estes ficarão depositados em 
conta vinculada e apenas serão liberados ao credor em caso de não reconhecimento de 
sua essencialidade.
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Contrato de factoring: autonomia da vontade e 
dirigismo contratual. Uma análise da jurisprudência

João de Oliveira Rodrigues Filho
Juiz de Direito no Estado de São Paulo
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cação; 4. Espécies e diferenças com institutos semelhantes; 5. Remuneração no contrato 
de factoring; 6. Autonomia da vontade e dirigismo contratual no fomento mercantil: 
análise jurisprudencial; 7. Conclusão.

1. Introdução

O positivismo jurídico, marcado pela postura de neutralidade científica e estrita 
obediência à lei, porquanto esta se confunde com o próprio direito, já não mais encontra 
sustentação nos dias atuais.

Após a Segunda Guerra Mundial, constatouse a insuficiência do dogmatismo puro na 
aplicação do direito, como forma de resolução de conflitos, justamente porque estados 
autocráticos se valeram do positivismo estrito para legitimar condutas atrozes perpe-
tradas por tais regimes.

Surge então o póspositivismo, com a reaproximação do direito à filosofia e as discus-
sões acerca de legitimidade e justiça de sua aplicação, através da inserção da ética no 
equacionamento voltado ao seu estudo. Assim, com o pós-positivismo, busca-se ir além 
da legalidade estrita, mas sem menosprezar o direito posto, ao proporcionar uma leitura 
do texto legal ao lado de elementos axiológicos, sem recorrer a critérios metafísicos, 
para se preservar a higidez científica do tema.

De acordo com Paulo Hamilton Siqueira Jr.1:

A reformulação do positivismo ante ao desenvolvimento e 
complexidade social é imperiosa, sendo que para a efetividade do 
direito no século XXI, podemos afirmar: 1. a impossibilidade da 
neutralidade científica; 2. a pluralidade de normas jurídicas, que não 
podem ser reduzidas a uma estrutura comum, pois dentro do sistema 
jurídico verifica-se a existência de normas de direito estatal e não 
estatal. Ainda, nem todas as normas são imperativas e coativas; 3. a 
pluralidade de fontes do direito com a consequente verificação da 
importância da construção jurisprudencial; 4. a coerência do sistema 
jurídico; 5. a discricionariedade judicial embasada no raciocínio; 6. a 
possibilidade do questionamento da validade da lei.

No Brasil, tal fenômeno pode ser verificado com a redemocratização do país e a 
promulgação da Constituição de 1988, conhecida como Constituição Cidadã, na qual se 
consolidou a implantação de um Estado Democrático de Direito como fundamento da 

1 SIQUEIRA JÚNIOR, Paulo Hamilton. Teoria do Direito. São Paulo: Saraiva. 2009.
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própria República. Nesse sentido, comentam Lenio Luiz Streck e José Luis Bolzan de 
Morais2:

A Constituição do Brasil de 1988 – ao lado do princípio republicano e da 
forma federativa de Estado, princípios fundamentais da organização 
do Estado, inova ao incorporar o conceito de Estado Democrático de 
Direito, na tentativa de conjugar o ideal democrático de Estado de 
Direito, não como uma aposição de conceitos, mas sob um conteúdo 
próprio onde estão presentes as conquistas democráticas, as garantias 
jurídico-legais e a preocupação social. Tudo constituindo um novo 
conjunto onde a preocupação básica é a transformação do status quo.
O conteúdo de legalidade – princípio ao qual permanece vinculado 
– assume forma de busca efetiva da concretização da igualdade, não 
pela generalidade do comando normativo, mas pela realização, por 
meio dele, de intervenções que impliquem diretamente uma mudança 
substantiva nas circunstâncias da vida da comunidade política.

No direito privado também é possível verificar a incidência do póspositivismo, 
através da inserção dos baldrames axiológicos da eticidade, operabilidade e socialidade 
como vetores interpretativos do Código Civil instituído em 2002.

Neste ponto, vale menção à doutrina de Maria Helena Diniz3, assim vernaculamente posta:

O novo Código passa a ter um aspecto mais paritário e um sentido 
social, atendendo aos reclamos da nova realidade, abolindo 
instituições moldadas em matrizes obsoletas, albergando institutos 
dotados de certa estabilidade, apresentando desapego a formas 
jurídicas superadas, tendo um sentido operacional à luz do princípio 
da razoabilidade, traçando, tão somente, normas gerais definidoras 
de instituições e de suas finalidades, com o escopo de garantir sua 
eficácia, reservando pormenores às leis especiais, mais expostas 
às variações dos fatos da existência cotidiana e das exigências 
sociocontemporâneas, e eliminando, ainda, normas processuais ao 
admitir apenas as intimamente ligadas ao direito material. Procura 
exprimir, genericamente, os impulsos vitais, formados na era 
contemporânea, tendo por parâmetro a justiça social e o respeito 
da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III). Tem por diretriz o 
princípio da socialidade, refletindo a prevalência do interesse coletivo 
sobre o individual, dando ênfase à função social da propriedade e do 
contrato e à posse-trabalho, e ao mesmo tempo, contém, em seu 
bojo, não só o princípio da eticidade, fundado no respeito à dignidade 
da pessoa humana, dando prioridade à boa-fé subjetiva e objetiva, à 
probidade e à equidade, como também o princípio da operabilidade, 
conferindo ao órgão aplicador maior elatério, para que, em busca 
de solução mais justa (LICC, art.5º), a norma possa, na análise 
de caso por caso, ser efetivamente aplicada. Como diz Engisch, 
“normatividade carece de preenchimento valorativo”, as cláusulas 

2 STRECK, Lenio Luiz; MORAIS, José Luis Bolzan. Federação. In: CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; 
STRECK, Lenio L. (coord.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013.

3 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: teoria geral do direito civil. 24. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. v. 1.
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gerais e os conceitos indeterminados contidos nos preceitos do novo 
diploma legal requerem uma valoração objetiva do julgador, tendo 
por base os valores vigentes na sociedade atual. Todos os princípios 
norteadores do Código Civil de 2002, ora vigente, giram em torno da 
cidadania, da dignidade humana, dos valores sociais do trabalho e da 
livre iniciativa.

Não seria equivocado afirmar que o Direito Empresarial é o ramo mais afetado pelo 
dinamismo social, haja vista o caráter permanentemente inovador e competitivo do 
mercado empresarial, como consequência direta dos princípios a ele inerentes, a saber: 
livre iniciativa, livre concorrência, propriedade privada e autonomia da vontade.

Com frequência é possível verificar o descompasso entre o direito posto e as práti-
cas empresariais implementadas pelo mercado. Diante desse hiato, o Poder Judiciário é 
sempre chamado para resolver lides, amalgamando conceitos jurídicos consagrados, fatos 
presentes do caso concreto e valores indissociáveis do mundo empresarial, de modo que 
a própria jurisprudência acaba por amoldar determinado instituto jurídico, num proce-
dimento claramente marcado pelo pós-positivismo ora inserto em nossa cultura jurídica.

O contrato de factoring ou fomento mercantil é um contrato socialmente típico, 
modalidade surgida pela reiterada utilização de determinada forma de contratação no 
meio empresarial, em razão de sua aceitação no meio econômico e, também, pelo seu 
reconhecimento pela doutrina jurídica e pela jurisprudência. Paula A. Forgioni4 enumera 
três requisitos para que um contrato possa ser socialmente típico:

A doutrina aponta três requisitos para que um contrato possa ser 
considerado socialmente típico. São “elementos justificativos da 
relevância social” que comprovam ser, aquele negócio específico, 
economicamente importante para determinado grupo de agentes: 
[i] reconhecimento de sua função econômico-social; [ii] difusão e 
relevo da prática na sociedade e [iii] recepção do negócio pela ordem 
jurídica.

O escopo deste texto, sem a pretensão de esgotar o assunto, é analisar a jurisprudên-
cia acerca do tema, levandose em consideração o conflito entre a autonomia da vontade 
dos participantes e a figura do dirigismo contratual, modalidade de intervenção estatal 
nas relações contratuais de ordem privada, com escopo de coibir eventuais abusos, tudo 
sob a ótica do pós-positivismo ora vigente.

2. Noções históricas

A abordagem sobre a história do contrato de factoring não guarda muita utilidade 
prática, mas não deve ser menosprezada para uma compreensão mais exauriente sobre o 
tema, até mesmo pela presença de elementos estruturais mínimos nas práticas anteriores 
com o quanto é realizado hoje.

4 FORGIONI, Paula A. Contratos empresariais: teoria geral e aplicação. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015.
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Inexiste consenso doutrinário acerca da origem do contrato de factoring. Fran 
Martins5 sustenta ter o instituto surgido na antiguidade, quando, na Grécia e em Roma, 
“comerciantes incumbiam a agentes (factors), disseminados por lugares diversos, a guarda 
e venda de mercadorias de sua propriedade”.

Já Newton de Lucca6, defende posição contrária à acima mencionada, por não 
visualizar semelhanças mínimas entre os factors da antiguidade e os compreendidos pela 
moderna faturização, seja em nível de estrutura da operação, seja pela função desem-
penhada. Prossegue o aludido autor, ao argumentar:

O fator de comércio da sociedade romana exprimia a ideia da pessoa 
que realiza uma atividade em nome da outra.
[…]
Ora, foi somente a partir do século XVI com os descobrimentos 
marítimos e com todas as consequências importantes daí decorrentes, 
das quais não pode ficar sem referência especial a colonização 
britânica no Novo Mundo, que houve um grande incremento comercial 
ultramarino, principalmente das mercadorias inglesas que eram 
negociadas nas colônias britânicas.
Surgiu então, nessa ocasião, a figura do fator, que se encarregava da 
venda das mercadorias produzidas na metrópole, transportando-as 
até as colônias compradoras, onde outros factors iriam se encarregar 
da distribuição e posterior venda.
Neste período, sim, poderemos vislumbrar, na atividade praticada 
pelos factors, semelhança com a faturização atual, já que aqueles 
que antecipavam valores relativos às mercadorias a serem vendidas 
assumiam os riscos do negócio. Embora se tratasse de aquisição de 
mercadorias e não de crédito, não se pode deixar de reconhecer a 
similitude dos procedimentos, mormente se se leva em consideração 
o fator risco como inerente a ambas as situações.

Em semelhante linha de pensamento, tratando mais especificamente da atividade 
legiferante em torno do contrato de factoring, Marcelo Negri Soares7 afirma em sua 
obra que:

A positivação do direito em torno do contrato de factoring começou 
a ser construída levou ainda no direito consuetudinário, aplicado 
na Inglaterra no século XVIII e, posteriormente, expandindo para a 
América do Norte, em que a prática levou às primeiras legislações, 
o Factor Act do estado de Nova York, de 1911, copiado para vários 
estados, e o Código Comercial Uniforme do Estado da Pensilvânia, de 
1º de julho de 1954. O instituto desenvolveu-se na Europa na década 
de 1960 e, nesse contexto, a Convenção de Roma de 1980 mereceu 
destaque, pois visou regular as obrigações contratuais no âmbito do 
comércio internacional. Atualmente o instituto do factoring está 
presente em todos os continentes.

5 MARTINS, Fran. Contratos e obrigações comerciais. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017.
6 DE LUCCA, Newton. Contrato de factoring. In: BITTAR, Carlos Alberto (coord.). Novos contratos empresariais. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 1990.
7 SOARES, Marcelo Negri. Contrato de factoring. São Paulo: Saraiva, 2010.
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De toda forma, em ambos os posicionamentos é possível visualizar a transferência 
de bens para terceira pessoa, a qual era incumbida de dar a destinação à mercadoria 
pertencente a outrem, seja em nome próprio, por sua conta e risco, seja para atuação 
em nome de outrem, nos termos estabelecidos pelo proprietário.

3. Elementos conceituais e classificação

Importante adiantar ser socialmente típico o contrato de factoring, ou seja, embora 
não regulado expressamente por lei, constitui uma modalidade largamente aceita no meio 
empresarial e jurídico, com muitos contornos delineados pela jurisprudência.

A Lei n. 8.981/1995, que dispõe sobre tributação, em seu artigo 36, inciso XV, previa 
ser a atividade de fomento mercantil aquela desenvolvida por pessoas jurídicas:

[…] que explorem as atividades de prestação cumulativa e contínua 
de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, 
seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, compras 
de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de 
prestação de serviços (factoring).

No entanto, este dispositivo foi revogado pela Lei 9.718/1998.
A Lei Complementar nº 116/2003, que trata do imposto sobre serviços de qualquer 

natureza, em lista anexa em que são definidas as espécies de serviços sobre os quais 
incide o aludido tributo, estabelece no item 17.23:

17.23 – Assessoria, análise, avaliação, atendimento, consulta, 
cadastro, seleção, gerenciamento de informações, administração de 
contas a receber ou a pagar e em geral, relacionados a operações de 
faturização (factoring).

Muito embora não exista lei específica que regulamente a atividade de fomento 
mercantil através do contrato de factoring8, com específico propósito empresarial, é 
perfeitamente possível aproveitar os termos da legislação revogada, bem como de demais 
atos normativos9, para delinearmos um conceito ao instituto.

8 Fábio Vieira Figueiredo (Contrato de Factoring, objeto, função e prática de fomento mercantil. São Paulo: Saraiva, 2016. 
p. 24) assim trata dos conceitos de fomento mercantil e factoring:

 “O contrato de factoring é, portanto, uma avença que tem por conteúdo o fomento mercantil. Nessa avença, o faturizador 
obriga-se a fomentar o negócio do faturizado, com auxílio financeiro, na medida em que, na esmagadora maioria dos contratos 
praticados no Brasil, o que se apresenta é o conventional factoring, sem descurar da aplicação de técnicas administrativas, 
financeiras e econômicas de análises e consultoria, de modo a atingir o seu tríplice objeto.

 É evidente que o termo factoring, arraigado e mundialmente disseminado, pode ser utilizado até mesmo para que não se 
perca de vista o efetivo objeto do pacto havido entre as partes. Entretanto, parece-nos que a terminologia mais adequada 
a ser empregada é contrato de fomento mercantil, posto que é disso que se trata. Neste trabalho, aplicaremos de modo 
indistinto os termos factoring e fomento mercantil, explicitando, sempre que se fizer necessário, se tratamos do tipo con-
tratual ou do objeto da avença”.

9 Embora não exista lei regulamentadora do contrato de factoring em seus aspectos puramente empresariais, tal atividade 
é disposta em diversas leis e atos normativos. Assim, o tema é tratado, como mencionado anteriormente, em legislação 
de âmbito tributário, como no anexo dos serviços passíveis de ISSQN, mas também na esfera da normatização da atividade 
bancária, por intermédio de previsão em circulares e resoluções do Banco Central e na esfera penal, conforme se depreende 
da leitura dos arts. 17,18 e 44§ 7º, da Lei 4.595/1964 e arts. 1º ao 16 da Lei 7.492/1986.
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Logo, podemos conceituar o contrato de factoring como o negócio jurídico de presta-
ção de serviços de atividade de assessoria e gerenciamento financeira e de créditos por 
parte do faturizador, a envolver análise dos riscos da atividade do faturizado, através do 
exame e estudo da sua carteira de créditos futuros, compra destes direitos ou de parte 
deles, por intermédio do instituto da cessão civil, mediante remuneração ou antecipação 
de parte dos valores dos títulos cedidos, além do exercício de cobrança dos recebíveis 
frente aos terceiros devedores.

Fábio Ulhoa Coelho define o factoring como:

Contrato pelo qual um empresário (faturizador) presta a outro 
(faturizado) serviços de administração do crédito concedido e 
garante o pagamento das faturas emitidas (maturity factoring). 
É comum, também, o contrato abranger a antecipação do crédito, 
numa operação de financiamento (conventional factoring)10.

Além de socialmente típico, o factoring pode ser classificado como contrato bilateral/
sinalagmático, oneroso, comutativo, misto e empresarial.

Bilateral ou sinalagmático, porquanto estabelece direitos e deveres recíprocos entre 
as partes, com equivalência de prestações. É contrato oneroso, pois para ambas as partes 
remanescem proveitos e sacrifícios em relação às prestações pactuadas. Comutativo, 
porque as partes, de antemão, já sabem quais são e em que momento suas prestações 
hão de ser adimplidas. É misto porque envolve diversas espécies de contratos, nomina-
dos ou não, numa mesma relação jurídica complexa. É empresarial, pois seu objeto é o 
fomento mercantil, através da prestação de serviço de análise dos negócios empreendidos 
pelo faturizado para escorreita avaliação dos riscos dos créditos a serem adquiridos pelo 
faturizador através de cessão civil. 

Há divergência acerca da natureza real e bancária do instituto.

Fábio Vieira Figueiredo11 assevera ser o contrato de factoring “um contrato consen-
sual, não formal e não solene. A praxe mostra que o contrato de fomento mercantil pode, 
até mesmo, ser firmado verbalmente”.

Em sentido contrário, Arnaldo Rizzardo12 estabelece os requisitos necessários à 
configuração do contrato de fomento mercantil, entre eles, a entrega dos títulos objeto 
de cessão, verbis:

Para configurar a espécie, vários requisitos são necessários:
a) Venda a prazo, pois se for à vista é, na prática, inócua a 
transferência do crédito, já que a operação busca munir de capital 
de giro o faturizado, que não está em condições de aguardar o 
vencimento do título;

10 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial: direito de empresa, contratos, falência, recuperação de empresa. 17. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2016.

11 FIGUEIREDO, op. cit., p. 73.
12 RIZZARDO, Arnaldo. Contratos. 13. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013.
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b) Transferência das contas do faturizado ao faturizador, relativas a 
seus clientes, o que se processa através da remessa de um borderau, 
instruído de cópias as faturas emitidas pelo vendedor, acompanhadas 
dos títulos de crédito, os quais serão endossados ao faturizador 
(banco). Este deverá efetuar a cobrança, junto ao devedor, que 
deverá ser notificado da transferência.
c) Caráter oneroso da operação, consistente na remuneração que 
receberá o faturizador pela cobrança dos títulos.

Já no tocante à natureza de contrato bancário do factoring, algumas poucas, mas 
importantes considerações se fazem necessárias.

Rizzardo13 explica que:

Houve um tempo em que a atividade do factoring era praticamente 
proibida, eis que exigidas a autorização e a fiscalização do Banco 
Central do Brasil. Assim, ao tempo da Circular nº 703, de 16.06.1982, 
da mesma instituição. Mediante a Circular nº 1.359, de 30.09.1988, 
revogando a que impunha tais exigências, permitindo ampla liberdade 
em constituir empreendimentos de factoring, passou a imperar 
unicamente a formação de pessoa jurídica, com o arquivamento na 
Junta Comercial e demais formalidades perante os órgãos municipais, 
para o funcionamento. Não mais interviria o Banco Central, a não ser 
para fiscalizar quanto à prática ou não de atividades reservadas às 
instituições financeiras.

Já Fábio Ulhoa Coelho14 assim pondera:

A natureza bancária do conventional factoring é indiscutível, à vista 
da antecipação pela faturizadora do crédito concedido pelo faturizado 
a terceiros, que representa inequívoca operação de intermediação 
creditícia abrangida pelo art. 17 da LRB. Já em relação ao maturity 
factoring, em razão da inexistência do financiamento, poderia existir 
alguma dúvida quanto ao seu caráter bancário. Ensina Newton de 
Lucca, no entanto, que, havendo da parte da faturizadora a assunção 
dos riscos pelo inadimplemento das faturas objeto do contrato, a 
faturização se revestirá, também nesse caso, de nítida natureza 
bancária (1986). O Banco Central já considerou a faturização con-
trato bancário no início dos anos 1980, mas desde 1989 liberou a 
atividade de fomento mercantil a qualquer sociedade empresária, 
independente de prévia autorização. A legislação tributária, por sua 
vez, conceituou como sendo “a prestação cumulativa e contínua de 
serviços de assessoria creditícia mercadológica, gestão de crédito, 
seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, compras 
de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de 
prestação de serviços” (lei 8.981/95, arts. 28 e 48, revogados pela 
Lei 9.249/95). Tomando essa definição por base, o Banco central, em 

13 Ibid., p. 1.399.
14 COELHO, op. cit., p. 163-164.
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1995, esclareceu que a prática de quaisquer atos financeiros pela 
faturizadora, estranhos à definição legal, caracteriza infringência à 
LRB e à Lei 7.492/86.

Com as devidas vênias aos posicionamentos em contrário, há de ser sustentado o 
caráter não bancário do contrato de factoring, seja pelo fato da operação envolver recur-
sos próprios da faturizadora e não captados da economia popular, como aqueles operados 
pelas instituições financeiras, seja porque a prestação de serviço de assessoria e gestão 
de créditos, através da análise do riscos da atividade do faturizado pela sua carteira de 
clientes, é um elemento indissociável e imprescindível à configuração do contrato de 
fomento mercantil, o que não ocorre, necessariamente, nas concessões de créditos por 
instituições financeiras.

Por fim, é quase unânime a doutrina em estabelecer que o faturizador é o responsável 
pela solvência dos créditos que lhe foram cedidos, como decorrência lógica da análise 
dos riscos inerente aos serviços de assessoria creditícia que presta ao faturizado.

Neste ponto, como a transferência dos títulos se dá através de cessão civil do crédito, 
não há possibilidade de inserção da cláusula pro solvendo em face do faturizado, o qual 
somente responderá nos termos do art. 295 do Código Civil, verbis:

Art. 295. Na cessão por título oneroso, o cedente, ainda que não 
se responsabilize, fica responsável ao cessionário pela existência do 
crédito ao tempo em que lhe cedeu; a mesma responsabilidade lhe 
cabe nas cessões por título gratuito, se tiver procedido de má-fé.

Portanto, somente em casos de vício de origem remanescerá a responsabilidade do 
faturizado pelos créditos cedidos ao faturizador. Como se verá adiante, este é um dos 
pontos de atuação da jurisprudência, em aplicação do instituto do dirigismo contratual 
de forma a mitigar a autonomia da vontade.

Aqui cumpre uma observação. Silvio de Salvo Venosa15 admite a possibilidade do 
faturizador não assumir os riscos pelos créditos obtidos, ao afirmar: “A modalidade com 
financiamento não implica, necessariamente, que o fator assuma o risco pelos créditos, 
o que deve ser feito expressamente”.

4. Espécies e diferenças com institutos semelhantes

Como exposto acima, poderá ou não haver a antecipação dos valores inerentes aos 
créditos cedidos pelo faturizado ao faturizador, posto ser característica imprescindível 
ao contrato de factoring a prestação dos serviços de assessoria creditícia, seja na análise 
dos riscos a envolver os recebíveis futuros, seja na promoção da cobrança dos títulos 
adquiridos perante os primitivos devedores.

Quando o contrato de factoring envolver apenas atividades de prestação cumulativa 
e contínua de serviços de gestão de crédito, com a seleção de títulos e avaliação dos seus 
respectivos riscos, além da administração de contas a pagar e a receber, por intermédio 
da cobrança a ser feita contra os devedores, temos a espécie de maturity factoring, 

15 VENOSA, Silvio d Salvo. Direito Civil: contratos em espécie responsabilidade civil. São Paulo: Atlas, 2001. p. 475.
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no qual o faturizado apenas receberá pelos créditos cedidos na época do vencimento, 
descontados valores oriundos da remuneração devida ao faturizador.

Já o chamado conventional factoring é o contrato de fomento mercantil segundo 
o qual, além da assessoria de gestão de créditos, do auxílio ofertado para cobrança dos 
títulos cedidos pelo faturizado e análise das condições de mercado e risco da atividade 
deste, o faturizador antecipa os valores inerentes aos créditos cedidos no momento da 
cessão, naturalmente a envolver deságio entre o valor pago pelo faturizador e os nomina-
dos nos recebíveis cedidos.

Marcelo Negri Soares16 enumera as vantagens do contrato de factoring para as empresas:

a) atenua o risco de crédito, beneficiando-se da experiência em 
cobranças e da informação detida pela faturizadora; b) disciplina as 
cobranças, estabelecendo com a faturizada estratégias adequadas 
de contato com os seus clientes para estabelecimento de normas 
de cumprimento satisfatório dos pagamentos; c) libera recursos 
humanos e financeiros afetos à área de cobranças dentro da empresa 
faturizada, que podem ser canalizados para outras áreas do negócio; 
d) permite o acesso a uma fonte de financiamento complementar, em 
caso de antecipação de fundos sobre os créditos cedidos.

O contrato que mais se assemelha ao factoring é o desconto bancário. Em ambos, 
os títulos cedidos ou transferidos, respectivamente, resultam em aporte de capital para 
o cedente ou transferidor.

Dele se diferencia, no entanto, em razão do faturizador operar recursos próprios na 
operação de aquisição de créditos, enquanto a instituição financeira opera com recursos 
obtidos da economia de poupança popular.

Outra diferenciação fundamental é que o faturizador não possui direito de regresso 
contra o faturizado, acaso algum crédito cedido não seja adimplido pelo devedor. Já no 
desconto bancário, o direito de regresso subsiste para a instituição financeira, contra 
aquele que lhe transferira os créditos não pagos.

Por fim, outra diferença entre os institutos mencionados reside na ausência de 
prestação de serviços de assessoramento e gestão de créditos no contrato de desconto 
bancário, elemento este essencial à caracterização do contrato de factoring.

Alguns enxergam semelhança entre o contrato de factoring e o contrato de mútuo. 
No entanto, neste último, o mutuário tem obrigação de restituir a coisa fungível por 
ele emprestada, com o ressarcimento de outra coisa do mesmo gênero, quantidade e 
qualidade. Já no contrato de factoring, não há restituição dos créditos adquiridos pelo 
faturizador ao faturizado.

Outra modalidade assemelhada é o forfeiting, segundo o qual há o financiamento 
ao comércio exterior na fase pós-embarque, pela aquisição ou desconto de uma cambial 
representativa da exportação, sem direito de regresso contra o exportador, o qual recebe 
à vista o valor correspondente a uma venda a prazo. Aqui, o exportador vende uma merca-
doria a prazo para um importador, emite um título contra ele e desconta o seu crédito em 
alguma empresa de forfeiting, a qual receberá, na data do vencimento, o valor nominal 

16 SOARES, op. cit., p. 47.
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constante da cártula. Não há direito de regresso contra o exportador, e não há prestação 
de serviços de assessoria creditícia, esta última presente no contrato de factoring.

5. Remuneração no contrato de factoring

Como já salientado, em regra, o risco do inadimplemento dos recebíveis que envolve 
o fomento mercantil é do faturizador. Logo, é natural que a sua remuneração envolva 
tais riscos, ao lado de todos os outros serviços de gestão e administração dos créditos do 
faturizado, componentes imprescindíveis do factoring, sob pena de descaracterização 
para contrato de mútuo.

Compõe a remuneração do factoring um deságio sobre o valor nominal dos títulos 
cedidos para a faturizadora, que decorre da assunção dos riscos pelo inadimplemento 
dos recebíveis sub-rogados e a gama de prestação de serviços pactuada entre as partes.

Por ser o contrato de fomento mercantil um negócio jurídico que envolve presta-
ção cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão 
de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, compras de 
direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços 
(Lei n. 8.981/1998, art. 28, § 1º, alínea c-4), a remuneração ao faturizador não pode 
envolver, somente, a assunção do risco pelo inadimplemento dos títulos cedidos.

O faturizador deve ofertar ao faturizado a possibilidade de negociar com seus forne-
cedores, para dirimir custos e riscos da contratação, negociar diretamente com clientes 
para dirimir riscos de inadimplemento de seus recebíveis e, ainda, assumir as atividades 
de cobrança daquele que o contrata.

Portanto, a remuneração também deve compreender a efetiva prestação de serviços 
ao faturizado. Ela pode envolver um valor fixo ou variável e, por questões econômicas e 
de equilíbrio na relação, poderá incidir sobre um percentual dos recebíveis adquiridos ou 
não, de acordo com o quanto expressamente convencionado pelas partes.

Neste ponto, inegável a força da boa-fé objetiva dos contratos, no sentido da imposi-
ção, por dirigismo contratual, dos deveres anexos de informação, haja vista a necessidade 
de minuciosas informações sobre a composição da remuneração do faturizador.

A remuneração pela prestação de serviços executada pela empresa de fomento 
mercantil pode se dar através de uma comissão cobrada, chamada na linguagem desta 
operação jurídica de ad valorem, sem incluir nesta prestação o pagamento pela aquisição 
dos títulos e demais despesas da faturizada.

A comissão ad valorem pode incidir sobre percentual livremente pactuado sobre o valor 
de face do título, quando a prestação de serviços ocorrer em conjunto com sua respectiva 
aquisição, ou poderá corresponder a um valor livremente fixado entre os contratantes, 
quando os serviços prestados não estiverem ligados à aquisição de direitos creditórios.

Por outro lado, também na linguagem que envolve o contrato de factoring, Fábio 
Vieira Figueiredo17 nos explica o conceito de fator:

Por sua vez, o fator engloba a remuneração da factoring, em 
sentido amplo, excetuados os serviços prestados que, em regra, 
serão chamados de ad valorem, pois assim restou convencionado 
e é bastante comum no setor mercantil, entre os profissionais da 

17 FIGUEIREDO, op. cit., p. 280-281.
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factoring. Isso porque, após as análises constantes do ad valorem, 
chega-se ao valor correspondente ao que será pago ao faturizado. 
De forma lógica, nestes domínios, quanto maior o risco, maior a 
importância, sendo o contrário também verdadeiro.
Ora, nesse tipo de contrato, o ganho da empresa de factoring, a 
faturizadora, é a diferença resultante entre o valor antecipado (no 
conventional factoring, é claro) à faturizada e o valor que irá receber 
do comprador da mercadoria ou adquirente do serviço.
Evidentemente, quanto maior o risco de inadimplência e maior for 
o custo do dinheiro no mercado financeiro, menor será o valor que 
pagará ao faturizado, já que este recebe à vista e sem qualquer risco 
de inadimplência.

Mais à frente, o mencionado autor18 descreve a composição da remuneração do 
faturizador, no contrato de fomento mercantil, composto da parcela ad valorem e do 
fator, denominando a conjunção de ambas como “fator geral de deságio”:

Assim, temos uma taxa de deságio cobrada pela empresa de fomento 
mercantil, que corresponde aos valores referentes: i) ao ad valorem, 
conforme item anterior – a prestação dos serviços de fomento 
mercantil ao faturizado; ii) ao fator, que engloba os seguintes aspectos: 
a) a correção monetária, que só tem razão de ser no conventional 
factoring (posto que no maturity factoring o faturizador não antecipa 
valores), será calculada levando em consideração o lapso temporal 
que medeia os termos da data de entrega da antecipação do valor à 
faturizada e o vencimento do título, e é matematicamente aplicada 
ao deságio; b) a taxa de compensação pela disponibilização do capital, 
que, em nosso entendimento, não poderá ultrapassar a barreira 
dos juros legais de 1% ao mês e que se dará, especificamente, pela 
remuneração do capital no conventional factoring ou pela garantia 
de liquidação do título em favor do faturizado no maturity factoring. 
Referida taxa leva em consideração os juros compensatórios pela 
disposição do capital e os remuneratórios, ou seja, aquilo que o 
faturizador razoavelmente deixa de lucrar; c) a remuneração sobre a 
mensuração do risco de inadimplemento nos casos de internalização 
de cessão que tenha se dado pro soluto para o fomento; d) os custos 
operacionais, tais como emissão de boleto, elaboração de contrato, 
termos aditivos, taxas de correio, taxas bancárias e obtenção 
de informações para análise de risco/crédito; e) as despesas de 
manutenção da empresa faturizadora, tais como pessoal e estrutura; 
e, por fim; f) os tributos relativos ao exercício da atividade: Imposto 
de Renda, PIS, COFINS, IOF, e adicional de IOF.

Nos casos concretos envolvendo factoring que chegam nas mais variadas espécies nos 
tribunais, raramente o faturizador esclarece a forma de composição de sua remuneração, 
o que dá ensejo à abusividade tanto na cobrança da parcela ad valorem, resultante dos 
serviços prestados pelo fomentador, como na parcela relativa ao fator, que remunera as 
outras prestações da faturizadora.

18 Ibid., p. 282.
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Logicamente não podemos entender que, se o fator geral de deságio superar a taxa 
de 1% ao mês de juros, haverá abusividade no caso concreto, posto ele ser composto 
de juros compensatórios e muitos outros elementos que lhe integram. Mas para que 
cheguemos a esta conclusão, é preciso a obtenção de informações precisas e claras sobre 
o percentual ou quantia que é cobrada pelo faturizador nos outros componentes do fator 
geral de deságio.

De mais a mais, a instituição de instrumentos legítimos no contrato de factoring, 
tal como a modalidade de endosso para transferência dos títulos do faturizado para o 
faturizador, também mascara a remuneração do negócio e pode dar ensejo à abusividade 
contra o empresário contratante do fomento mercantil, através da indevida transferência 
do risco do inadimplemento do título cedido ao faturizado, posto tal responsabilidade do 
faturizador compor o núcleo intangível do fomento mercantil.

Com muita parcimônia, sobretudo diante da economia de nosso país, é possível 
verificar se há abusividade ou não na cobrança do fator geral de deságio em determi-
nado contrato de fomento mercantil, através de uma análise das regras que vem sendo 
utilizadas no mercado (usos e costumes). Mas, como foi dito, tal análise deve ser bem 
parcimoniosa, haja vista a volatilidade da economia brasileira impingir diferentes práticas 
nos diferentes contextos históricos de nossa economia.

Outro critério segundo o qual podemos inferir pela abusividade ou não da remunera-
ção do faturizador é a análise apurada das condições subjetivas do faturizado, que pode 
ensejar maior ou menor risco de inadimplemento de seus recebíveis.

6. Autonomia da vontade e dirigismo contratual no fomento mercantil: análise 
jurisprudencial

Após esta breve exposição sobre elementos conceituais e estruturais do contrato 
de factoring, passaremos a analisar alguns pontos polêmicos a envolver conflito entre a 
autonomia da vontade e dirigismo contratual.

Em poucas palavras, podemos resumir a liberdade de contratar em dois pontos: 
a liberdade em celebrar o contrato, ou seja, se se quer contratar e com quem se quer 
contratar; e a liberdade em relação ao conteúdo do contrato, ou seja, a efetiva negocia-
ção daquilo que vai constar no contrato.

No modelo clássico de análise da autonomia da vontade no campo contratual, pela 
regra do pacta sunt servanda, sempre se pressupôs a paridade entre as partes, a fim de 
se sustentar a legitimidade do brocardo como regra de interpretação. No entanto, como 
bem salienta Rachel Sztajn19:

Mesmo dentro dos limites da autonomia privada, as partes muitas 
vezes não são inteiramente livres para a fixação das cláusulas dos 
contratos que vierem a licitamente celebrar. Frequentemente o 
legislador intervém limitando ou até mesmo afastando a liberdade 
de contratar, para tanto estabelecendo normas cogentes e, portanto, 

19 VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc; SZTAJN, Rachel. Direito comercial, teoria geral do contrato: Fundamentos da teoria 
geral do contrato. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. v. 4.
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quebrando as regras do livre mercado, objetivando a defesa de 
princípios que extrapolam o interesse privado.
Esse foi o resultado das transformações políticas, econômicas e 
so ciais que marcaram a passagem do Estado liberal para o Estado 
social. Quando a plena liberdade individual característica do 
primeiro cedeu lugar a diversos casos de intervenção do legislador 
que progressivamente passou a atuar na busca da proteção de 
interesses gerais ou de categorias sociais, o processo se caracterizou 
pela proibição legal da inserção ou do não reconhecimento de certas 
cláusulas contratuais consideradas abusivas; da obrigatoriedade da 
inserção de outras cláusulas de proteção de categoria mais débil; ou 
da obrigação de contratar com esta última.
Nota-se, portanto, que a igualdade jurídica constitucionalmente 
estabelecida nem sempre equivale à igualdade de fato, inclusive 
no campo contratual. Pouco a pouco o Estado passou a interferir 
nos contratos privados, de maneira a assegurar a prevalência dos 
interesses da sociedade sobre os de natureza individual, fato que 
interfere diretamente no princípio da autonomia privada. O tema 
diz respeito ao chamado dirigismo contratual, objeto de análise por 
inúmeros doutrinadores, desde um tempo já bastante apreciável. A 
questão se coloca nos campos da dignidade e das necessidades da 
pessoa humana, quando ligadas à atividade do empresário.

Não raro, pode ser observada em diversas situações a imposição de cláusulas contra-
tuais por um dos contratantes que possui posição econômica, técnica e jurídica mais 
avantajada frente ao outro, ao qual somente caberá aceitar ou rejeitar por completo o 
pacto.

Nestas situações, há preponderante intervenção estatal, através do dirigismo contra-
tual, cuja conciliação com a regra de autonomia de vontade pode ser obtida bastando 
a presença de intenção das partes em constituir, regular e extinguir negócios jurídicos, 
mesmo diante de regras cogentes estabelecidas pelo Estado para aqueles casos; ou seja, 
não há exclusão de um pelo outro.

A faturização, por ser contrato socialmente típico e misto, tem uma alta carga de 
intensidade da autonomia de vontade, pela liberdade de conformação do quanto pode 
nele ser objeto de pactuação entre as partes, levando-se em consideração o modo da 
operação e procedimento entre os contratantes.

No entanto, diante de diversos abusos cometidos, caracterizados pela tentativa de 
desnaturação dos elementos imanentes a tal contrato e pela ausência de regulação legal 
sobre o tema, a jurisprudência tem colocado contornos obrigatórios ao factoring, para 
permitir a higidez do pacto proposto.

Um dos casos mais emblemáticos é aquele segundo o qual os títulos repassados do 
faturizado ao faturizador se dão através de endosso, modo de transferência de cambiais, 
em que remanesce a responsabilidade do transferidor pela solvência do título.

Como fora salientado anteriormente, ao faturizador se transfere a responsabilida-
de pela solvabilidade dos títulos, sem que possa haver direito de regresso em face do 
faturizado. Tal característica imanente ao factoring se reflete na própria remuneração 
paga ao faturizador, bem como na taxa de juros cobrada pelo aporte financeiro realizado.
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Logo, permitir a transferência dos títulos por endosso seria uma burla à comutati-
vidade do contrato de fomento mercantil.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em momentos anteriores, permitia a aposição 
da cláusula de endosso para transferência de títulos entre faturizador e faturizado, com 
base na autonomia da vontade. Cito o seguinte julgado:

CHEQUE – ENDOSSO – FACTORING – RESPONSABILIDADE DA ENDOS-
SANTE-FATURIZADA PELO PAGAMENTO.
– Salvo estipulação em contrário expressa na cártula, a endossante-
-faturizada garante o pagamento do cheque a endossatária -fatu-
rizadora (Lei do Cheque, Art. 21).
(REsp 820.672/DF, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2008, DJe 01/04/2008).

Tal posicionamento fundou-se na autonomia da vontade e na consideração de atipi-
cidade do contrato de factoring, para determinar que as partes poderiam ser livres na 
aposição das cláusulas que bem lhe conviessem no pacto, tal como o endosso.

No entanto, tal convenção se mostrou deletéria para esta forma de circulação de 
riquezas, mormente pela falta de transparência das informações sobre a composição  
de remuneração do faturizador, a ocasionar, em muitas situações, simulação de contrato 
de factoring para mascarar verdadeiro contrato de mútuo.

Assim, o Superior Tribunal de Justiça passou a entender como elemento essencial 
do factoring a assunção dos riscos dos títulos adquiridos pelo faturizador tão somente, 
conforme vemos nos seguintes julgados:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DUPLICATAS ACEITAS. 
DESCUMPRIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE COMPROVADO. 
POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO COM A EMPRESA DE FACTORING.
1. No contrato de factoring, em que há profundo envolvimento entre 
faturizada e faturizadora e amplo conhecimento sobre a situação 
jurídica dos créditos objeto de negociação, a transferência desses 
créditos não se opera por simples endosso, mas por cessão de crédito, 
hipótese que se subordina à disciplina do art. 294 do Código Civil.
2. A faturizadora, a quem as duplicatas aceitas foram endossadas 
por força do contrato de cessão de crédito, não ocupa a posição de 
terceiro de boa-fé imune às exceções pessoais dos devedores das 
cártulas.
3. Recurso especial conhecido e desprovido.
(REsp 1439749/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 15/06/2015).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 
CHEQUE. FACTORING. DESCUMPRIMENTO DO NEGÓCIO SUBJACENTE. 
OPO SIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. As regras do direito cambial não se aplicam à hipótese dos autos, 
devendo ser adotadas as regras do direito civil, pois em se tratando 
de empresa de factoring, na condição de endossatária, a transferência 
do título faz-se por cessão civil de crédito, possibilitando ao devedor 
originário a arguição de exceções pessoais.



Cadernos Jurídicos da Escola Paulista da Magistratura

67Cadernos Jurídicos, São Paulo, ano 20, nº 50, p. 53-70, Julho-Agosto/2019

2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1556780/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 14/10/2016).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. 
TÍTULO DE CRÉDITO. DUPLICATA DE COMPRA E VENDA. MERCADORIAS 
NÃO ENTREGUES. CONTRATO DE FACTORING. MERA CESSÃO CIVIL DE 
CRÉDITO. OPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS. POSSIBILIDADE. 
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. No contrato de factoring, a transferência dos créditos não se opera 
por simples endosso, mas por cessão de crédito, subordinando-se, por 
consequência, à disciplina do art. 294 do Código Civil, contexto que 
autoriza ao devedor a oponibilidade das exceções pessoais em face da 
faturizadora. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 591.952/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA 
TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 29/04/2016).

Outro ponto comumente rechaçado pela jurisprudência pátria se dá no reconheci-
mento da impossibilidade de emissão de títulos de crédito para garantia do contrato de 
factoring, como forma de transferir ao faturizado a responsabilidade pela solvabilidade 
dos créditos cedidos ao faturizador. Para melhor compreensão do tema, cito os seguintes 
julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça de São 
Paulo acerca da matéria, verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL 
E EMPRESARIAL. CONTRATO DE FACTORING. CESSÃO DE CRÉDITO 
PRO SOLUTO (CC/2002, ARTS. 295 E 296). DUPLICATA EMITIDA 
PELA FATURIZADA COMO GARANTIA DOS TÍTULOS TRANSFERIDOS À 
FATURIZADORA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO 
MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A faturizadora não tem direito de regresso contra a faturizada 
sob alegação de inadimplemento dos títulos transferidos, porque esse 
risco é da essência do contrato de factoring. Precedentes.
2. A duplicata, regulada pela Lei 5.474/1968, constitui título causal 
que só pode ser emitido para documentar determinadas relações 
jurídicas preestabelecidas pela sua lei de regência, quais sejam: 
(a) compra e venda mercantil; ou (b) contrato de prestação de 
serviços.
3. No caso, da moldura fática delineada no v. acórdão recorrido, 
fica claro que as duplicatas decorrem de contrato de factoring, 
emitidas em face da inadimplência dos títulos objeto do contrato da 
faturização.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 638.055/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA 
TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 02/06/2016).

Apelação. Falência requerida por empresa de fomento mercantil, 
com base em notas promissórias emitidas pela faturizada em garantia 
de instrumento de confissão de dívida decorrente da recompra de 
títulos cedidos em operação de faturização. Empresa não integrante 
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do Sistema Financeiro Nacional. Sujeição ao Decreto nº 22.626/33. 
Ágio superior ao limite legal. Precedentes do STJ e desta Câmara. 
Vícios de origem das duplicatas não comprovados. Pedido de falência 
improcedente. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, ora 
reproduzidos na forma do art. 252 do RITJSP. Precedentes do STJ e 
STF. Apelo não provido.
(1001268-78.2014.8.26.0100 Relator(a): Pereira Calças; Comar-
ca: São Paulo; Órgão julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito 
Empresarial; Data do julgamento: 16/03/2016; Data de registro: 
22/03/2016).

Falência Impontualidade – Pedido formulado pela faturizadora 
[cessionária] contra faturizada [cedente] fundado em nota promissória 
protestada e vinculada a contrato de factoring. Emissão da cambial 
em favor da empresa de fomento mercantil, representando crédito 
decorrente de mútuo financeiro, operação privativa de instituição 
financeira, descaracterizando o traço característico do factoring. 
Vícios na origem das duplicatas não comprovadas – Ação falimentar 
desprovida de liquidez, certeza e executividade do crédito. Sentença 
de improcedência mantida. Não provimento.
(0339576-06.2009.8.26.0100 Relator(a): Enio Zuliani; Comarca: 
São Paulo; Órgão julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empre-
sarial; Data do julgamento: 31/07/2012; Data de registro: 
02/08/2012).

AÇÃO DE FALÊNCIA. Impontualidade injustificada. Pedido formulado 
pela faturizadora contra faturizada com base em notas promissórias 
protestadas e vinculadas a contrato de factoring. Títulos emitidos em 
favor da empresa de fomento mercantil, representativos de crédito 
decorrente de mútuo financeiro, operação privativa de instituições 
autorizadas e fiscalizadas pelo Banco Central, desnaturando o 
contrato de factoring. Cambiais vinculadas a contrato que perdem a 
característica da abstração – Simulação evidente. Nulidade impede 
que os negócios jurídicos gerem efeitos, em especial o presente 
pedido de falência. Precedentes do Tribunais. Improcedência do feito 
corretamente decretada. Recurso não provido.
(0083126-72.2011.8.26.0224 Relator(a): Francisco Loureiro; 
Comarca: Guarulhos; Órgão julgador: 1ª Câmara Reservada de 
Direito Empresarial; Data do julgamento: 12/08/2015; Data de 
registro: 14/08/2015).

Haveria aqui indevida intromissão judicial no princípio da autonomia da vontade 
entre as partes? Acaso a remuneração exigida pelo faturizador se coadunasse com a Lei 
de Usura e se restringisse à prestação de serviços de assessoria e gestão creditícia, seria 
possível afastar os entendimentos jurisprudenciais e admitir a transferência dos riscos 
do negócio ao faturizado?

Como salientado anteriormente, há posicionamento doutrinário isolado no senti-
do de que tal avença pode ser firmada no caso concreto. E pela leitura dos julgados 
acima mencionados, o que se busca coibir, abstraindo-se neste momento os elementos 
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estruturais do contrato de factoring, é que eventual pessoa jurídica não autorizada pela 
Lei n. 4.595/1964 pratique atividade circunscrita às instituições financeiras e cobre juros 
usurários no caso concreto.

Pergunta-se: é possível o exercício de empresa sem qualquer risco? A resposta é 
negativa.

A ordem constitucional vigente reconheceu o regime de livre iniciativa capitalista 
de nossa economia, mas, ao mesmo tempo, estabeleceu o objetivo que por ela deve ser 
buscado, a saber, existência digna a todos, segundo os ditames da justiça social (art. 170, 
caput, CF).

Desse modo, no âmbito do direito, o exercício de empresa deve ser analisado numa 
perspectiva pós-positivista, na qual haja respeito ao direito posto, ao lado de valores 
éticos reconhecidamente consagrados na doutrina, como boa-fé, lealdade, probidade e 
transparência.

De outro lado, a justificativa para a busca do lucro, através dos empreendimentos 
empresariais, se justifica na medida em que o empresário assuma os riscos de sua ativida-
de, para evitar que eventuais equívocos ou danos sejam suportados de maneira coletiva 
pelo meio social.

Paula Andrea Forgioni20, comentando obra de Visconde de Cairu (Princípios de direi-
to mercantil e leis de marinha, p. 469 et seq.), bem explica ser o risco algo inerente à 
percepção de lucro no campo do direito empresarial:

“Quem percebe o cômodo, não deve recusar o incômodo”. Por essa 
velha máxima, reproduzida por Cairu, tem-se que o negócio é uno e 
deve ser interpretado dentro de sua unidade. Não se pode – sob pena 
de subversão da boa-fé e da confiança úteis ao bom “gyro mercantil” 
– segmentar o negócio, dele retirando, apenas, os efeitos que lhe 
seriam favoráveis. O mesmo princípio embasa a regra: “Quem quer o 
consequente, quer o antecedente, isto he, quem quer os fins, he visto 
querer os meios, que a ele tendem”.
“Não pode pretender o lucro quem não concorreu para algum negócio 
com fundo, industrial, ordem ou risco”. A noção de que o lucro é a 
remuneração do risco, cardeal na organização do sistema do direito 
comercial, aparece clara nessa regra de interpretação dos negócios 
mercantis. O fruto da atividade empresarial tem um preço: o risco 
que a ela é inerente. Lucro e risco, conceitos orientadores do sistema 
comercial, presentes na obra de Cairu.

Acertada, portanto, a jurisprudência, ao estabelecer a necessidade da presença dos 
elementos inerentes ao contrato de factoring, bem como a necessidade de manutenção 
de risco alocado entre as partes, para a higidez de sua validade no caso concreto, posto 
ser tal postura uma limitação de diversos abusos cometidos contra a comutatividade do 
pacto, bem como uma importante ferramenta para coibir simulações contrárias à ordem 
jurídica e à boa-fé contratual, no sentido de travestir um mútuo sob a roupagem de um 
falso fomento mercantil, comumente verificado nas variadas Comarcas do país.

20 FORGIONI, op. cit., p. 253.
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Também não há que se falar em indevida intromissão do Poder Judiciário em tais 
pontos polêmicos, haja vista os julgados reconhecerem, tão somente, a nulidade de 
determinadas cláusulas indevidas no contrato de factoring, sem aposição de outras não 
compreendidas pela autonomia privada das partes. Aqui, uma observação de Rachel Sztajn21:

Uma observação a ser feita está no fato de que a autonomia privada, 
exercida nos seus limites, deve ser respeitada evidentemente pelas 
partes que celebram contratos e, fundamentalmente, pelo Judiciário, 
diante de questões que venham a ser eventualmente levantadas 
quanto às fases de celebração, execução e extinção. Sob esse aspecto, 
o papel do juiz será o de apurar e aplicar a vontade efetiva das partes, 
ou aquela que elas teriam manifestado (no caso da omissão de algum 
ponto importante do acordo), interpretando-o e/ou integrando-o, 
conforme o caso, sem conceder a uma ou impingir à outra cláusula 
que não seria celebrada. Sob esse aspecto Darcy Bessone afirma que 
“a missão do juiz terá de se circunscrever à apuração da vontade 
dos contratantes, em um processo de reconstituição”. Já se disse 
aqui que não compete ao juiz substituir a parte em sua manifestação 
de vontade, o que levaria o direito a considerar algumas partes no 
contrato, em determinadas situações concretas, como absoluta ou 
relativamente incapazes (além das situações para tanto legalmente 
previstas), impondo-se em relação às contrapartes a sua substituição 
ou a assistência pelo juiz na correção de rumos considerados 
inaceitáveis por este. Esta intervenção do Judiciário revelar-se-ia 
absolutamente inconstitucional.

7. Conclusão

Diante dos pontos tratados, podemos verificar que a jurisprudência aplicada no contra-
to de factoring busca delinear determinados limites ao exercício da autonomia privada, 
para evitar abusos e preservar a comutatividade das prestações dos seus integrantes.

Dentro da ótica constitucional vigente, o dirigismo contratual exercido pelo Poder 
Judiciário guarda consonância com a perspectiva pós-positivista, ao agregar elementos 
extrajurídicos na solução dos litígios, através da percepção da realidade dos fatos, de 
modo a evitar que práticas proibidas sejam levadas a efeito através da roupagem do 
contrato de fomento mercantil.

Mas não se pode dizer que a autonomia de vontade restou afastada, pois o Poder 
Judiciário, nos casos mencionados, limitou-se a declarar a nulidade de determinadas 
cláusulas, de forma a preservar a essência do contrato de factoring, segundo parâmetros 
já consolidados pela doutrina, não obstante a atipicidade do pacto.

O resultado proporciona segurança jurídica, ao esclarecer aos interessados os limites 
sobre os quais podem atuar, o que, certamente, traduzirá maior interesse na busca pela 
realização do fomento mercantil e, quem sabe, maiores facilidades no incremento da 
atividade empresarial como um todo.

21 VERÇOSA; SZTAJN, op. cit., p. 64.
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1. Introdução

Desde a década de 1960, o filósofo e teórico de comunicação canadense Herbert 
Marshall McLuhan, ao tratar das novas tecnologias eletrônicas, nas obras A galáxia de 
Gutemberg, editada em 1962, e Os meios de comunicação como extensão do homem, 
editada em 1964, falava das transformações sociais decorrentes das novas tecnologias 
eletrônicas e referia-se ao mundo como “aldeia global”.

Em A galáxia de Gutemberg,

MacLuhan afirma que, até o surgimento da televisão, vivíamos na 
“Galáxia de Gutenberg”. Nela, o conhecimento era entendido apenas 
em sua dimensão visual. Em sua ideia a antiga dimensão oral do 
conhecimento, aonde este era transmitido oralmente, por lendas, 
histórias e tradições foi transformado com o invento de Gutenberg. 
Esse redimensionamento, por um lado, permitia a difusão do 
conhecimento, mas por outro, reduziu a comunicação a um único 
aspecto, o escrito. Além do estudo dessas transformações, McLuhan 
nos apresenta como se reconfigura essa Galáxia de Gutenberg nos 
tempos da comunicação eletrônica. Foi com esta obra que popu
larizouse o termo Aldeia Global. No livro, o autor revela como a 
tecnologia da informação (principalmente a mídia impressa) afeta a 
organização cognitiva dos indivíduos e como isso afeta a totalidade 
da organização social. McLuhan afirma também que as tecnologias 
não são simplesmente invenções que as pessoas empregam, mas são 
os meios pelos quais as pessoas são reinventadas1.

Em Os meios de comunicação como extensão do homem, Mac Luhan:

1 MARSHALL MCLUHAN. In: WIKIPEDIA, a enciclopédia livre. [S. l.]: Wikipedia, 26 ago. 2019. Disponível em: http://bit.ly/2mpKiTH. 
Acesso em: 20 set. 2019. Menção à obra: MCLUHAN, Marshall. A galáxia de Gutemberg: a formação do homem tipográfico. 
São Paulo: Editora Nacional, 1977.
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Passa em revista as tecnologias do passado e do presente e mostra 
como os meios de comunicação de massa afetam profundamente a 
vida física e mental do Homem e mostra como elas nos estão levando, 
do mundo linear, aristotélico, tipográfico, mecânico, da Primeira 
Revolução Industrial, para o mundo audiotáctil, tribalizado, cósmico, 
da Era Eletrônica” 2.

O termo cunhado pelo teórico de comunicação de massa “aldeia global” nada mais 
é que a conclusão de que com o avanço científico na área de comunicação e telecomu-
nicação, o mundo tornar-se-ia uma mera aldeia, pois independentemente de onde os 
homens estejam, e independentemente da distância física, todos podem comunicar-se 
entre si, sem que a distância seja empecilho de qualquer natureza.

Não é somente a possibilidade de comunicação independentemente da distância: a 
interligação entre as populações de diversas partes do mundo, por meio de um sistema 
de comunicação integrado, que é a internet, leva o homem a pensar e agir de forma 
uniforme, na medida em que o modo de pensar e agir é difundido entre a aldeia, bastando 
mencionar o movimento político ocorrido no Oriente Médio e Norte da África a partir de 
2010, mundialmente conhecido como Primavera Árabe.

Atualmente, a internet popularizou-se e praticamente toda a humanidade comuni-
ca-se utilizando as facilidades proporcionadas pela navegação. No mundo dos negócios, a 
humanidade experimenta também a vida em aldeia, na medida em que o encurtamento 
de distâncias pelas facilidades proporcionadas pelos meios de comunicação permite a 
contratação de negócios por pessoas situadas nas mais diversas partes do mundo, bastando 
estarem conectadas, e num mero clique, resta aperfeiçoada uma dada relação contratual.

As relações negociais realizadas pela internet trouxeram para a humanidade uma nova 
forma de comércio, que é a comercialização eletrônica, e na medida em que as relações 
negociais realizadas por meio da internet aumentam dia a dia, facilitando a geração de 
riqueza mundo afora, surgem os desacordos comerciais relativos a negócios realizados por 
meio da rede mundial de computadores, e daí a necessidade dos operadores do direito 
agirem na busca de soluções, dando a interpretação que os casos exigem.

2. Conceito

Não existe unanimidade na doutrina sobre o conceito de comércio eletrônico e, dada 
a novidade do assunto, ainda há muito a ser pesquisado e discutido para que a comunidade 
jurídica chegue a um denominador comum, ou ao menos, a diminuir as divergências que 
permeiam a matéria. A Organização Mundial do Comércio define o comércio eletrônico 
como “The production, advertising, sale and distribution on products via telecomunica
tions networks”3 ao que Paulo Henrique Vieira Sante critica, afirmando que:

2 MARSHALL MCLUHAN. In: WIKIPEDIA, a enciclopédia livre. [S. l.]: Wikipedia, 26 ago. 2019. Disponível em: http://bit.ly/2m-
pKiTH. Acesso em: 20 set. 2019. No site da biografia de Marshall Mac Luhan, ao mencionar a obra Understanding media: the 
extension of man, fazendo remissão a Os meios de comunicação como extensões do homem. MCLUHAN, Marshall. Os meios 
de comunicação como extensões do homem. 10. ed. São Paulo: Pensamento/Cultrix, 1974.

3 ELETRONIC COMMERCE. In: WORLD TRADE ORGANIZATION. Genebra: WTO, c2019. Disponível em: http://bit.ly/2lXszTr. Acesso 
em: 20 set. 2019.
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Em uma tradução livre seria “A produção, publicidade, venda e 
distribuição de produtos através de redes de telecomunicação”. 
Tratase de um conceito falho, pois o comércio eletrônico não se 
restringe somente a produtos, vai além, possuindo hoje inclusive 
prestação de serviço4.

É certo que existe grande diversidade de definições, até porque o comércio eletrônico 
não se limita às contratações celebradas por meio da internet, entretanto, propomos a 
escrever exclusivamente sobre o comércio eletrônico empresarial realizado por meio dela. 
Por isso, limitamos o conceito de comércio eletrônico empresarial às relações negociais 
entre empresas realizadas por meio de internet, com objetivo de lucro.

3. Breve histórico

Até 1875, havia divisão judiciária em Justiça Cível e Justiça Comercial e a partir de 
1875 houve a unificação da Justiça, mas conservando a divisão dos contratos entre civis 
e mercantis.

O Código Civil de 1916 regulava os contratos civis e o Código Comercial regulava 
os contratos comerciais, e o art. 121 do Código Comercial determinava a aplicação das 
regras do Direito Civil aos contratos comerciais, exceto as modificações do próprio Código 
Comercial, o art. 428 determinava a aplicação das regras do Direito Civil à dissolução das 
obrigações mercantis, exceto as modificações do Código Comercial, e o Decreto 21.683, 
de 18 de julho de 1932, determinava a aplicação do art. 172 do Código Civil de 1916 às 
obrigações mercantis, acerca das regras da prescrição5. Outros contratos permaneceram 
atípicos, sem disciplina especificada no Código Civil e no Código Comercial.

Apesar de existirem aproximações, pela própria natureza jurídica das atividades 
negociais com intuito de lucro, sempre existiram princípios diferentes entre o Direito 
Comercial e o Direito Civil, diferentes das demais atividades da vida civil, e para Waldirio 
Bulgarelli,

No mesmo diapasão das diferenças entre obrigações civis e mercantis, 
situase a distinção entre os contratos civis e mercantis, que envolve 
a questão mais profunda, ou seja, a da própria autonomia do Direito 
Mercantil. Se a unificação do direito das obrigações não acarretaria 
necessariamente a perda da autonomia do Direito Mercantil, claro 
está que, como corolário necessário, deverseia admitir também a 
unificação dos contratos. Contudo, uma série de questões se coloca a 
respeito, a que é necessário analisar, antes da conclusão final6.

Até 2002, vigorava a teoria francesa dos atos do comércio, adotada pelo Código 
Comercial de 1850, inspirada na codificação napoleônica. Com a entrada em vigor do 
Código Civil de 2002, a teoria dos atos do comércio foi substituída pela teoria da empresa, 

4 SANTE, Paulo Henrique Vieira. Contratos eletrônicos e sua validade jurídica. Egov, 30 mar. 2015. Disponível em: http://bit.
ly/2mpLVkh. Acesso em: 20 set. 2019.

5 BULGARELLI, Waldirio. Contratos mercantis. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2000. p. 42-45.
6 BULGARELLI, Waldirio, op. cit., p. 42.
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inspirada no Código Civil italiano de 1942, baseada no critério da empresarialidade, previs-
to no art. 966 do Código Civil, segundo o qual “Considera-se empresário quem exerce 
profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de 
bens ou serviços”.

Nessa linha de raciocínio, a inserção do critério da empresarialidade no direito pátrio 
substituiu a antiga expressão “Direito Comercial” pelo “Direito Empresarial”.

Durante a vigência do Código Comercial de 1850, que está na maior parte revogado, o 
art. 19 do Decreto 737, de 25 de novembro de 1850, dispunha que eram considerados atos 
de mercancia as atividades de compra e venda ou troca de bens móveis ou semoventes; 
operações de câmbio, banco e corretagem; fabricação, depósito, expedição e transporte 
de mercadorias; realização de espetáculos públicos, seguros, fretamentos; e a armação 
e expedição de navios. Por isso, quem explorasse tais atividades submetia-se às normas 
de direito comercial e era considerado comerciante.

Com o Código Civil de 2002, o critério da empresarialidade ampliou o ordenamento 
jurídico que regula as atividades com finalidade lucrativa de atividades comerciais para 
atividades empresárias, e hoje, pelo critério da empresarialidade, todas as atividades 
econômicas em que há capital, trabalho, insumos e tecnologia, para a produção de bens 
e serviços, com objetivo de lucro, é atividade empresária.

Discordamos, respeitosamente, daqueles que entendem que os quatro fatores de 
produção são capital, mão de obra, insumos e tecnologia, porque o empresário indivi-
dual, mesmo que não tenha empregados, exerce atividade empresária. Por exemplo, o 
dono de uma banca de jornal, o vendedor ambulante (mascate), a sacoleira que vai ao 
Paraguai (apesar de empresária irregular), não têm empregados, mas exercem atividade 
empresarial.

Portanto, as atividades negociais com intuito de lucro praticados mediante o concurso 
de capital, trabalho, insumos e tecnologia são atividades empresariais, e os contratos 
celebrados nessas condições obedecem a critérios diferenciados em relação aos demais 
ramos do direito.

4. Os contratos empresariais

Nos contratos civis, as partes celebram suas avenças com fundamento na autonomia 
da vontade, contratando negócios não empresariais, como por exemplo, a compra e venda 
de um imóvel entre particulares e a compra e venda de um automóvel entre particulares. 
No primeiro, o proprietário de um imóvel que pretende construir uma casa própria para 
moradia quer vender o imóvel residencial que possui para construir nova moradia, e o 
oferece a quem possa interessar. O interessado celebra o contrato de compra e venda e 
torna-se o comprador do imóvel. No segundo exemplo, o particular que pretende vender 
seu automóvel para adquirir outro, oferece-o a quem possa interessar, e o interessado faz 
sua proposta, que é aceita pelo proprietário do veículo, e celebra o contrato de compra 
e venda entre particulares.

Estes contratos são regulados pelo Direito Civil, adotando as regras existentes no 
Código Civil. São contratos onde nenhuma parte está em condições mais vantajosas que 
a outra e ambas contratam, uma dispondo e outra adquirindo o bem da vida sem fazer 
daquela contratação uma forma habitual e profissional. É uma contratação esporádica, 
sem intenção de fazer do contrato uma forma habitual de lucro.
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Diferentemente do Direito Civil, o Direito Comercial/Empresarial cuida dos contra-
tos celebrados de forma habitual, profissional e com o intuito de lucro. Nessas avenças 
vigoram os princípios gerais clássicos da teria geral dos contratos, que são autonomia da 
vontade, consensualismo, obrigatoriedade das convenções, relatividade das convenções 
e a boa-fé.7 Atualmente, a doutrina menciona outros princípios da nova teoria contratual, 
enfatizando que:

Nessa onda evolucionista (CPDC e depois CC/2002) foi criado o 
princípio da transparência e consagrado o princípio da boafé 
objetiva, que, inobstante sua anterior existência, ficou adormecido 
pelo absolutismo da regra do pacta sunt servanda e, mais importante 
ainda, passou o Código Civil a operar com os princípios da eticidade, 
socialidade e instrumentalidade, estendendo então a Função Social 
– um preceito constitucional cuja utilização era restrita ao instituto 
da propriedade – também aos contratos8.

Aliado aos princípios supramencionados, a doutrina relaciona também o princípio 
do equilíbrio econômico, segundo o qual,

De forma a limitar o Princípio da Obrigatoriedade dos Contratos, 
o Princípio do Equilíbrio Econômico se aplica quando determinada 
obrigação se torna demasiadamente onerosa para uma das partes. À 
sua luz, surgem institutos tais como o da lesão (art. 157, CC/02),da 
revisão contratual (art. 317, CC/02) e da resolução por onerosidade 
excessiva (art. 478 e 479, CC/02)9.

Diferente dos contratos de consumo, no qual de um lado está uma sociedade empre-
sária e de outro lado está um consumidor, adquirindo produto ou serviço como destinatário 
final, nos contratos empresariais, em ambos os polos da relação jurídica estão sociedades 
empresárias, contratando de forma habitual, profissional e com intuito de lucro.

A doutrina sustenta que:

No âmbito do Direito Empresarial, o estudo dos contratos dá 
atenção especial aos Contratos Empresariais (também referidos 
como Contratos Interempresariais),que são aqueles celebrados entre 
empresas (i.e., em que somente empresas fazem parte da relação 
jurídica). Ou seja, não há pessoas físicas e/ou sujeitos de direito 
organizados sem os elementos de empresa10.

Ao referir-se aos contratos celebrados entre empresários/sociedades empresárias, 
Paula Forgioni afirma que:

7 BULGARELLI, Waldirio, op. cit, p. 62.
8 MAXIMILIAN, Paulo. Contratos bancários. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 17.
9 NASCIMENTO, João Pedro Barroso. Contratos empresariais. Rio de Janeiro: FGV Direito, 2014. p. 12. Disponível em: http://

bit.ly/2l3G4AU. Acesso em: 26 jul. 2016.
10 NASCIMENTO, João Pedro Barroso. Contratos empresariais. Rio de Janeiro: FGV Direito, 2014. p. 16. Disponível em: http://

bit.ly/2l3G4AU. Acesso em: 26 jul. 2016.
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A atenção do comercialista recai necessariamente sobre os contratos 
interempresariais, ou seja, aqueles celebrados entre empresas, i.e., 
em que somente empresas fazem parte da relação. Ao assim proceder, 
identificamos os contratos empresariais com aqueles em que ambos 
(ou todos) os polos da relação têm a sua atividade movida pela busca 
do lucro11.

Nos contratos empresariais, que a doutrina denomina interempresariais, não há 
relação de consumo, porque nenhuma das partes da relação contratual é destinatária 
final do produto ou serviço, e todos os contratantes (uns mais, outros menos) possuem 
conhecimento acerca do objeto do contrato, porque antes da celebração da avença, as 
partes fazem análise de mercado sobre o produto ou serviço que pretendem contratar, 
avaliam quais as possibilidades de lucro e retorno dos investimentos e quais os riscos que 
o negócio apresenta.

Por isso, os lucros e prejuízos decorrentes da celebração e execução de um contrato 
empresarial são consequências naturais do negócio e do mundo empresarial. Os lucros 
refletem a habilidade na negociação e também os aspectos externos, tais como a varia-
ção da economia do país, que por sua vez reflete questões climáticas, dentro e fora do 
país, entre outros aspectos. E o insucesso é reflexo natural da vida empresarial, tanto 
que a legislação, prevendo os insucessos e riscos que o mundo dos negócios apresenta, 
regulamenta a limitação da responsabilidade do sócio/acionista ao capital integralizado.

5. Os contratos empresariais de massa

Existem outros tipos de contratos, que são os contratos que Waldirio Bulgarelli 
denomina atos em massa ou contratação em massa, afirmando que:

A disciplina dos “atos em massa”, voltada para uma “economia de 
mercado”, pôs em relevo a existência da empresa, que entra para 
o direito comercial, por via do conceito de atividade econômica 
organizada, que mantém características próprias em relação a outras 
atividades não empresariais, impondo assim uma diferente concepção 
jurídica12.

Uma parte das chamadas contratações em massa são contratos celebrados entre o 
empresário ou a sociedade empresária com particulares, por exemplo, os consumidores. 
Na contratação com consumidores existem regras específicas que estão fora dos limites 
dos contratos empresariais, por exemplo, o direito de arrependimento regulado pelo art. 
49 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual, nos sete dias seguintes à contra-
tação ou do recebimento do produto ou serviço, o consumidor pode desistir do contrato, 
quando celebrado fora do estabelecimento comercial ou por telefone.

Segundo Bulgarelli,

11 FORGIONI, Paula. Teoria geral dos contratos empresariais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 29.
12 BULGARELLI, Waldirio. Contratos mercantis. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2000. p. 48.
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Assim é que, após reconhecer a tendência da emigração para o 
Código Civil dos princípios especiais do tráfico mercantil, recolhidos 
pelos Códigos de Comércio, entende que por isso deve desaparecer a 
dualidade das teorias gerais em matéria de obrigações para dar lugar 
a uma única, que decorrente do Direito Mercantil, seja aplicável tanto 
às relações jurídicas tradicionalmente chamadas mercantis como 
às civis, inclusive no caso em que, legislativamente, se mantivesse 
essa dualidade de relações. A seguir, coloca a questão de saber se 
é necessário determinar se a crescente contratação em massa, 
pelas grandes empresas, determinou a aparição de novos princípios 
ou normas especiais que não são necessárias nem aplicáveis, para 
as relações obrigatórias que surgem dos contratos, que estipulados 
entre particulares, não implicam as mesmas exigências. Essas novas 
especialidades são: contratos por meio de formulários; existência de 
condições gerais em todos ou na sua maioria; proteção necessária 
àquele que contrata em regime de inferioridade perante a grande 
empresa (como por exemplo, preveem as modernas leis de seguros); 
eficácia do uso, ao menos interpretativo, nas relações que surgem das 
atividades dos contratos de empresa; certas exigências de licitude 
que devem existir entre empresas quando pretendem prejudicar a 
liberdade de concorrência, etc.13.

Nas chamadas contratações em massa, existem contratos que não têm natureza 
empresarial, e são contratos de consumo, regulados pelo Código de Defesa do Consumidor, 
que apesar de num polo da relação jurídica estar um empresário ou uma sociedade 
empresária, tais contratos estão adstritos a princípios específicos, visando proteger a 
parte vulnerável técnica, jurídica e economicamente.

Já existem contratos em massa que têm natureza jurídica empresarial, que são 
os celebrados entre o empresário ou sociedade empresária com outros empresários ou 
sociedades empresárias. Exemplo são os contratos bancários de adesão celebrados para 
fomentar a atividade econômica. Os bancos têm os contratos padronizados e as empresas 
aderem a eles para financiarem a atividade econômica. Exemplo comum é a contratação 
de financiamento para adquirir matéria-prima para a industrialização de produtos que 
as empresas vão colocar no mercado de consumo, e também a contratação de alienação 
fiduciária de caminhões para o fomento da atividade econômica numa empresa de trans-
portes, entre outros contratos de adesão, celebrados entre empresas.

Esses contratos são os que Waldirio Bulgarelli menciona que são contratos por meio 
de formulários14. Na verdade, são contratos padronizados, nos quais uma parte elabora o 
contrato, contendo todas as cláusulas ou a maioria delas, e a outra, se quiser contratar, 
deverá aderir ao contrato já elaborado, sujeitando-se às suas cláusulas, sem possibilidade 
de discutir os termos da contratação. São os contratos de adesão.

A natureza jurídica empresarial (interempresarial) dos contratos entre duas sociedades 
empresárias impede que o contrato tenha natureza jurídica de contrato de consumo. As 
grandes corporações não podem ser consideradas inimigas da sociedade, e o constituinte 
originário adotou a forma de Estado capitalista. A busca do lucro é estimulada pela própria 

13 BULGARELLI, Waldirio, op. cit., p. 49.
14 BULGARELLI, Waldirio, op. cit., p. 49.
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Constituição da República de 1988, segundo a qual, “A ordem econômica, (é) fundada na 
valorização do trabalho humano e na livre iniciativa […]”15

Mas, será que a igualdade jurídica das partes contratantes nos contratos empresariais 
traduz em igualdade de fato?

É inegável que o mercado é composto por atores econômicos com estruturas diferen-
tes. Existem macrocorporações, com estruturas organizacionais globalizadas, que têm à 
sua disposição executivos com formações profissionais diversificadas e em condições de 
atuação em todos os continentes. De outro lado, existem sociedades empresárias menores, 
que atuam em mercado relevante restrito a uma região, que não têm estrutura equiva-
lente às das grandes corporações multinacionais, entretanto, a diferença da estrutura 
organizacional das partes num contrato empresarial não traduz em relação de consumo.

O Superior Tribunal de Justiça, diante da dificuldade de resolver lides contratuais 
empresariais, em que de um lado há uma grande corporação e de outro, uma sociedade 
empresária modesta ou um empresário individual, passou a aplicar a teoria finalista 
aprofundada, e considerar como relação de consumo uma relação jurídica em que não há 
destinatário final de produto ou serviço. A Corte decidiu assim no REsp 1.080.719 – MG 
(2008/0179393-5)16 e tem adotado em vários outros acórdãos o entendimento de que, 
havendo vulnerabilidade, a parte vulnerável deve ser considerada consumidora.

Na verdade, tais contratos são contratos de massa, previamente elaborados, materia-
lizando o que Waldirio Bulgarelli denomina “contratos formulários”17, que são os contratos 
de adesão, tendo num polo da relação negocial corporações com estrutura econômica 
muito maior que a estrutura empresarial das sociedades empresárias que com elas contra-
tam, todavia, em que pese o respeito ao STJ, os contratos celebrados entre sociedades 
empresárias não são contratos de consumo.

O que caracteriza uma relação jurídica como relação de consumo é ter num dos 
polos da relação jurídica um consumidor. O conceito de consumidor está definido na lei, 
CDC, art. 2º, caput, segundo o qual, “Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que 
adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”. Se o objeto do contrato 
não é produto ou serviço para ser utilizado ou adquirido por um destinatário final, a 
relação jurídica não é de consumo.

Em suma, o fato de um contrato ser de massa, ser contrato de adesão, não traduz, 
necessariamente, uma relação de consumo, e o fato de uma parte da relação jurídica 
ter estrutura corporativa melhor, não significa que a outra parte seja consumidora. E 
ainda que a diferença de estrutura corporativa das empresas torne uma das partes mais 
forte na relação jurídica, essa diferença estrutural não traduz, necessariamente, em 

15 CR/1988, art. 170: “A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegu-
rar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: […] II – propriedade 
privada; […] IV – livre concorrência”.

16 Ementa:
 Processo civil e Consumidor. Rescisão contratual cumulada com indenização. Fabricante. Adquirente. Freteiro. Hipossuficiência. 

Relação de consumo. Vulnerabilidade. Inversão do ônus probatório. – Consumidor é a pessoa física ou jurídica que adquire 
produto como destinatário final econômico, usufruindo do produto ou do serviço em benefício próprio. – Excepcionalmente, o 
profissional freteiro, adquirente de caminhão zero quilômetro, que assevera conter defeito, também poderá ser considerado 
consumidor, quando a vulnerabilidade estiver caracterizada por alguma hipossuficiência quer fática, técnica ou econômica. 
– Nesta hipótese está justificada a aplicação das regras de proteção ao consumidor, notadamente a concessão do benefício 
processual da inversão do ônus da prova. Recurso especial provido.

17 BULGARELLI, Waldirio, op. cit., p. 49.
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vulnerabilidade da sociedade empresária mais fraca. E ainda que a força corporativa de 
uma das partes na relação jurídica resulte em fragilidade da outra sociedade empresária, 
esta fragilidade não é sinônima de vulnerabilidade e não transforma uma relação jurídica 
interempresarial em relação de consumo. E mais: não é porque um contrato empresarial 
é contrato de massa, de adesão, que a parte aderente é frágil, e se for, a fragilidade não 
transforma um contrato empresarial em contrato de consumo. Por fim, o STJ está aplicando 
o princípio da vulnerabilidade a um contrato em que a parte mais fraca é, na verdade, 
hipossuficiente e, assim, interpretando como sinônimos os institutos da vulnerabilidade 
e hipossuficiência, que são diferentes.

O perigo dessa interpretação é que se o STJ considera consumidora uma das partes 
do contrato empresarial, a natureza empresarial da avença deixa de existir, porque nas 
relações jurídicas de consumo, o fabricante, produtor, construtor e o importador têm 
responsabilidade objetiva, independentemente de culpa (CDC, art. 12), assim como o 
fornecedor de serviços também tem responsabilidade objetiva, independentemente de 
culpa (CDC, art. 14). Além disso, em benefício do consumidor, a desconsideração da 
personalidade jurídica da sociedade empresária é decretada com base na teoria menor 
da desconsideração, prevista no art. 28, parágrafo quinto, do CDC, segundo a qual basta 
a inadimplência, não sendo necessário comprovar o abuso da personalidade jurídica, 
caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, que são requisitos 
exigidos pela teoria maior, prevista no art. 50 do Código Civil.

Portanto, já é tempo de a jurisprudência parar, e nem deveria ter começado, de inserir 
nos contratos empresariais institutos específicos do direito do consumidor, deixando ao 
direito empresarial/comercial a tarefa de resolver as questões de natureza empresarial.

6. Os contratos empresariais de massa celebrados eletronicamente

Não é recente o fenômeno da mundialização da economia, atualmente denominado 
globalização. Desde os tempos do Antigo Testamento a humanidade já realizava o comércio 
internacional no mundo conhecido da época, tanto que o jovem José, filho de Jacó, foi 
vendido por seus irmãos a mercadores ismaelitas, que levaram-no para o Egito18. Muitos 
séculos depois, as grandes navegações culminaram na povoação da América, e o Brasil 
Colônia fornecia para a metrópole portuguesa o pau-brasil, a cana-de-açúcar, entre outras 
comodities, e recebia da África grande contingente de escravos, que eram vendidos para 
os engenhos de cana de açúcar. A Revolução Industrial fez da Inglaterra o país industriali-
zado da época e grande exportador de produtos manufaturados. Com o passar dos séculos, 
a ciência desenvolveu-se intensamente, e atualmente o comércio eletrônico apresenta 
com maior clareza o que McLuhan denominou “aldeia global”.

Atualmente, a tecnologia permite a comunicação instantânea em ambiente virtual 
e, com isso, o comércio eletrônico intensificou-se, desaparecendo os limites territoriais 
no meio comercial. Segundo Geraldo Frazão de Aquino Júnior,

Na contratação eletrônica, soltamse as amarras dos territórios físicos, 
dandose lugar a um espaço virtual, desterritorializado, atemporal, 

18 BÍBLIA Sagrada. Gênesis, capítulo 37, versículo 28: “Quando os mercadores ismaelitas de Midiã se aproximaram, seus irmãos 
tiraram José do poço e o venderam por vinte peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito”.
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desregulamentado e ubíquo, como se o tempo virtual fosse diferente 
do real e o espaço virtual tivesse sido desafiado a ocupar todos os 
espaços simultaneamente. A negociação e a contratação são virtuais 
e ocorrem no ciberespaço. O desaparecimento dos limites territoriais 
abala a noção clássica de soberania, tornando difícil efetivar a 
regulamentação da rede, assim como assegurar a competência da 
jurisdição, especialmente quando se trata dos elementos de conexão 
atinentes ao direito internacional privado, tais como o domicílio, o 
local de celebração do ato, o lugar onde está localizada a coisa objeto 
do litígio, estáse diante do desafio de, diante de bens digitais que não 
conhecem localização física, reavaliar esses conceitos clássicos para 
adaptálos à realidade virtual. A internacionalização das relações 
de consumo redimensiona a vulnerabilidade técnica e jurídica do 
consumidor, elevando a assimetria entre as partes contratantes, 
principalmente se se considera a debilidade informativa que, 
em regra, permeia essas relações. Paira um sentimento de perda 
da segurança garantida pela existência de um Estado que deveria 
proteger o indivíduo, mas que, paulatinamente, cede parcela de seu 
poder ao mercado. Essa internacionalização também traz desafios no 
que concerne aos valores locais, pois pode produzir uma padronização 
da cultura, perdendose a diversidade cultural característica de cada 
povo19.

O comércio eletrônico pode ser realizado por vários meios, pois:

A sociedade digital já assumiu o comércio eletrônico como novo formato 
de negócios. Realizado por meio de computador (e-commerce), 
telefone móvel (m-commerce) ou televisão (t-commerce), a tendência 
é que haja ampliação de sua abrangência, conforme a tecnologia se 
torne mais acessível, a rede mais estável e as normaspadrão mais 
aplicáveis20.

Entretanto, aqui, estamos tratando exclusivamente do comércio eletrônico realizado 
por meio da internet, seja por sites disponibilizados na rede ou por troca de e-mails.

Para Rodrigo Fernandes Rebouças, ao referir-se ao comércio realizado por meio 
eletrônico,

Nas chamadas contratações interativas, dissemos acima, que haverá 
uma direta interatividade entre o sujeito de direito e um sistema 
préprogramado, normalmente um site disponibilizado na Internet 
(de acesso público ou privado/limitado), onde o interessado na 
contratação irá optar pelo serviço e/ou produto que deseja e está 
procurando, sendo na maioria dos casos considerada como entre 
ausentes21.

19 AQUINO JÚNIOR, Geraldo Frazão de. Contratos eletrônicos: a boa-fé objetiva e a autonomia da vontade. Curitiba: Juruá, 
2012. p. 121.

20 AQUINO JÚNIOR, Geraldo Frazão de. Contratos eletrônicos: a boa-fé objetiva e a autonomia da vontade. Curitiba: Juruá, 
2012. p. 113. Com referência a: PECK, Patrícia. Direito digital. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 90.

21 REBOUÇAS, Rodrigo Fernandes. Contratos eletrônicos: formação e validade: aplicações práticas. São Paulo: Almedina, 2015. p. 119.



Cadernos Jurídicos da Escola Paulista da Magistratura

81Cadernos Jurídicos, São Paulo, ano 20, nº 50, p. 71-91, Julho-Agosto/2019

Já no comércio realizado por troca de correspondência eletrônica (e-mail),

As correspondências eletrônicas representam um dos meios mais 
utilizados na atualidade para as tratativas entre empresas, em muitos 
casos sendo uma forma de substituição de ligações telefônicas, seja 
por representar um meio mais rápido e de menor custo, ou ainda, por 
ser mais fácil de realizar registros quanto ao que foi efetivamente 
tratado entre os diversos participantes das tratativas. Por este meio 
é possível contratar, transacionar, distratar, obter informações e 
esclarecimentos, notificar eventual mora ou inadimplemento, dar 
conhecimento etc.22.

Diante da tecnologia existente à disposição do homem, a comunidade jurídica passa 
a ter que lidar com os contratos eletrônicos empresariais de massa, que são contratos 
eletrônicos celebrados entre sociedades empresárias (contratos interempresariais)23, com 
redação preestabelecida, traduzindo contratos de adesão, celebrados com habitualidade 
e intuito de lucro, nos quais nenhum dos contratantes é destinatário final do objeto do 
contrato.

Quando os contratos são convencionais (não eletrônicos), as partes celebram a avença 
e assinam o instrumento contratual. Havendo necessidade de readequar o contrato por 
quaisquer fatos surgidos posteriormente, as partes celebram instrumento aditando os 
termos do contrato, e os direitos e obrigações vinculativos das partes estão materializados 
no instrumento contratual e aditivos.

Em se tratando de contratos convencionais (não eletrônicos) de natureza empresarial, 
a forma livre de contratação é ainda mais necessária, em razão da dinâmica da ativida-
de empresarial, uma vez que no mundo moderno o tempo é dinheiro e o empreendedor 
não pode ficar refém de formalismos que atravancam a atividade empresarial. Segundo 
a doutrina,

A atividade comercial é eminentemente dinâmica e, ao contrário da 
vida civil, necessita de meios ágeis para a realização das transações 
comerciais. Essa agilidade se verifica pela ausência de formalismo nas 
transações mercantis, decorrendo daí a simplificação dos meios de 
prova dos contratos mercantis24.

Trazendo para os contratos celebrados eletronicamente, o comportamento dos atores 
do comércio empresarial é ainda mais informal, porque a velocidade com que acontece 
a troca de informações e o próprio ambiente virtual induzem a um informalismo que não 
é visto nos contratos convencionais. Em se tratando de contratos celebrados por e-mails, 
as tratativas preliminares são realizadas por meio de trocas de mensagens rápidas, em 
parágrafos curtos, e já vinculam as partes contratantes.

22 REBOUÇAS, Rodrigo Fernandes, op. cit., p. 121.
23 FORGIONI, Paula. Teoria geral dos contratos empresariais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 29.
24 BERTOLDI, Marcelo M.; RIBEIRO, Marcia Carla Pereira. Curso avançado de direito comercial. 5. ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2009. p. 41.
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Não há regulamentação específica dessa forma de contratação, e entendemos 
desnecessário inchar o ordenamento jurídico com a especificação da forma de contra-
tação por meio eletrônico, e os operadores do direito têm condições de resolverem as 
questões que forem surgindo, utilizando-se das normas existentes e da hermenêutica, 
até porque o contrato eletrônico não é uma espécie de contrato, e sim uma forma de 
instrumentalizar um contrato.

As espécies de contratos estão insertas no Código Civil, arts. 481 a 853 e em leis 
extravagantes, regulamentando o objeto da contratação, e não especificamente o modo 
e o meio utilizado para a celebração dos contratos. Já as disposições gerais estão nos 
arts. 421 a 480, e podem ser inseridos dispositivos acerca do meio eletrônico para celebrar 
contratos; todavia, não há necessidade, porque o que existe no ordenamento jurídico é 
suficiente para os operadores do direito resolverem as divergências que forem surgindo. 
Além disso, engessar o intérprete é um comportamento que contraria o próprio Código 
Civil, que está fundado nos princípios da socialidade, eticidade e socialidade, exatamente 
para permitir que o operador do direito trabalhe com a legislação existente, adaptando-a 
às transformações da sociedade.

Ao regulamentar o negócio jurídico, o Código Civil dispôs que a sua validade requer 
agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou 
não proibida por lei, e somente isso. Mais adiante, no art. 107, o Código adotou a forma 
livre de celebração dos negócios jurídicos, ao dispor que “A validade da declaração de 
vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir”.

Existem críticas ao Código Civil, em razão de o projeto de lei ter sido aprovado e 
transformado em lei quase trinta anos depois de elaborado, e há quem sustente que o 
Código nasceu velho, todavia, os princípios da socialidade, eticidade e operabilidade, 
permitem que o juiz e os demais operadores do direito, ao trabalharem com os fatos 
jurídicos, construam o direito, interpretando os fatos de acordo com as transformações 
sociais ao longo do tempo.

Pelo princípo da socialidade,

O ordenamento jurídico concede a alguém um direito subjetivo para 
que satisfaça um interesse próprio, mas com a condição de que a 
satisfação individual não lese as expectativas coletivas que lhe 
rodeiam. Todo poder de agir é concedido a uma pessoa, para que 
seja realizada uma finalidade social; caso contrário, a atividade 
individual falecerá de legitimidade e o intuito do titular do direito 
será recusado pelo ordenamento25.

Com base no princípio da eticidade:

A grande indagação será a seguinte: como a eticidade penetrará 
no Código Civil de 2002? Através da técnica das cláusulas gerais, 
transformandose o ordenamento privado em um sistema aberto 
e poroso, capaz de captar o universo axiológico que lhe fornece 
substrato. As cláusulas gerais são normas intencionalmente editadas 
de forma aberta pelo legislador. Possuem conteúdo vago e impreciso, 

25 ROSENVALD, Nelson. Direito das obrigações. 3. ed. Niterói: Ímpetus, 2004. p. 19.
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com multiplicidade semântica. A amplitude das cláusulas gerais 
permite que os valores sedimentados na sociedade possam penetrar 
no Direito Privado, de forma que o ordenamento jurídico mantenha 
a sua eficácia social e possa solucionar problemas inexistentes ao 
tempo da edição do Código Civil26.

Com a inserção do princípio da operabilidade no Código Civil,

O legislador não mais exercita o preciosismo gramatical do Código 
Bevilaqua. As novas normas perdem em estética, mas ganham em 
efetividade, pois adquirem o atributo cirúrgico da precisão. O 
direito não existe para ficar na altura das abstrações, mas sim para 
ser executado, com praticidade […] o magistrado será um homem 
de seu tempo e meio. Caberá a ele a valoração do fato, mediante 
ponderação das características dos seus artistas e a natureza da 
atividade econômica desempenhada27.

Ao analisar os contratos eletrônicos empresariais de massa, os operadores do direito, 
utilizando-se dos mecanismos jurídicos já existentes, podem resolver os problemas que 
forem surgindo, que são os mais diversos, e seria impossível discriminar uma a uma as 
possibilidades de divergências que podem aparecer no dia a dia forense para engessar 
o intérprete.

As controvérsias relativas aos contratos eletrônicos empresariais de massa são as 
mesmas dos demais contratos, tais como existência, validade, eficácia, proposta, oferta, 
aceitação, validade das negociações preliminares, a celebração entre presentes e entre 
ausentes, o lugar da formação dos contratos, entre outras comuns aos demais contratos.

O que difere os contratos eletrônicos empresarias (interempresariais)28 de massa dos 
demais contratos interempresariais é a adesividade, mas a interpretação dos contratos 
de adesão já está regulamentada no Código Civil, arts. 42329 e 42430.

Portanto, a discussão passa a ser sobre a possibilidade de a sociedade empresária 
aderente a um contrato eletrônico empresarial de massa apresentar-se frágil em razão 
da estrutura corporativa da sociedade empresária que elaborou o contrato de adesão. 
Havendo fragilidade, esta é de direito material ou de direito processual? A questão será 
tratada no tópico seguinte.

7. A diferença entre fragilidade/vulnerabilidade e fragilidade/hipossuficiência

É comum num contrato empresarial que as partes contratantes tenham estruturas 
corporativas diferentes, sendo uma mais forte que a outra no mercado, outra mais forte 

26 ROSENVALD, Nelson, op. cit., p. 22.
27 ROSENVALD, Nelson, op. cit., p. 25.
28 FORGIONI, Paula. Teoria geral dos contratos empresariais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 29.
29 Código Civil, art. 423: “Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a 

interpretação mais favorável ao aderente”.
30 Código Civil, art. 424: “Nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a 

direito resultante da natureza do negócio.”
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quanto à marca, quanto à qualificação de seus executivos, e isso não significa que a 
contratação tenha sido realizada mediante a imposição de um contratante sobre o outro. 
Em se tratando de contratos entre sociedades empresárias, cujo objeto da contratação 
destina-se a fomentar a atividade econômica, ambas as partes conhecem do negócio.

Pode acontecer de uma parte estar frágil perante a outra, por motivos os mais variados, 
como por exemplo, estar com passivo muito alto, sem poder de barganha quanto ao objeto 
do contrato, prestes a pedir recuperação judicial ou falência; todavia, isso não significa 
que esta parte tenha celebrado o contrato sem ter conhecimento acerca dos termos da 
contratação, induzida em erro ou assumido prestação manifestamente desproporcional, 
em situação de lesão, nos termos do art. 157 do Código Civil.

É inegável que o Código de Defesa do Consumidor introduziu uma nova mentalidade 
no direito brasileiro e contribuiu muito para o avanço do sistema democrático, garantindo 
os direitos dos consumidores. Entretanto, infelizmente, hoje em dia há forte pressão para 
introduzir no direito comercial, regras que são específicas das relações de consumo. A 
volúpia de alguns, muitos até, de inserirem no direito comercial institutos específicos 
do direito do consumidor prejudica o exercício da atividade empresária e milita contra 
o direito comercial.

Em uma sociedade evoluída, a atividade empresária deve ser incentivada, porque 
é dela que se extrai a receita do Estado para financiar a segurança pública, a saúde, 
educação e os demais serviços essenciais. E o ordenamento jurídico criou mecanismos 
para incentivar a ousadia empresarial, protegendo o patrimônio pessoal do integrante do 
quadro societário, como por exemplo, a limitação da responsabilidade à integralização 
do capital. A exceção está no Código Civil, art. 50, quando ocorrer abuso da persona-
lidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, 
que permite a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária, ou 
seja, em matéria de desconsideração da personalidade jurídica da empresa, o Código 
Civil adotou a teoria maior, que exige o desvio de finalidade, ou a confusão patrimonial, 
como requisitos necessários para desconsiderar a personalidade jurídica de uma sociedade 
empresária e atingir o patrimônio particular de seu sócio ou acionista.

Entretanto, é comum em processos judiciais cujas partes são empresárias a formula-
ção de pedidos de desconsideração da personalidade jurídica com fundamento na teoria 
menor da desconsideração, prevista no art. 28, parágrafo 5º, do Código do Consumidor, 
segundo a qual basta a inadimplência da sociedade empresária para a desconsideração, 
atingindo o patrimônio dos sócios ou acionistas.

Da mesma forma, é frequente em lides empresariais, já na petição inicial, a parte 
construir seus argumentos com base no princípio da vulnerabilidade, instituto específico 
de direito do consumidor.

Como afirmamos em tópico anterior, o STJ está interpretando como sinônimos os 
institutos da vulnerabilidade e hipossuficiência, que na verdade são distintos. A vulne-
rabilidade é instituto de direito material, enquanto a hipossuficiência é instituto de 
direito processual. E nos contratos eletrônicos empresariais de massa uma das partes 
pode tornar-se hipossuficiente no caso concreto, dentro do processo, mas não vulnerável.

A vulnerabilidade é um estado da pessoa no momento da contratação e é um princípio 
do Código de Defesa do Consumidor, que visa proteger o consumidor na relação jurídica 
de consumo, que é uma relação de direito material. Por isso que a doutrina afirma:
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[…] assim, que a vulnerabilidade é mais um estado da pessoa, um 
estado inerente de risco ou um sinal de confrontação excessiva de 
interesses identificado no mercado (assim Ripert, La régle morale, p. 
153), é uma situação permanente ou provisória, individual ou coletiva 
(FiechterBouvard, Rapport, p. 324), que fragiliza, enfraquece o 
sujeito de direitos, desequilibrando a relação31.

Diferentemente, a hipossuficiência:

[…] é a impotência do consumidor para produzir prova perante 
aquela relação contratual. Ocorre, portanto, graças à dificuldade do 
indivíduo em provar fato alegado, devido à desvantagem que dificulta 
ou impossibilite a defesa do direito em juízo quanto à técnica, ao 
processo, ou à estrutura32.

Um dos problemas que surgem da adesividade dos contratos eletrônicos empresa-
riais de massa é processual, qual seja, se a sociedade empresária que aderiu às cláusulas 
previamente fixadas num contrato de adesão pode ser considerada hipossuficiente na 
relação processual, frente a uma sociedade empresária de grande porte e com estrutura 
corporativa muito maior que a estrutura empresarial da aderente.

O vulnerável celebra um contrato que lhe é prejudicial, em razão de seu estado pessoal 
de vulnerável. A vulnerabilidade é existente no momento da contratação, ou durante a 
execução do contrato, ou seja, a vulnerabilidade está inserida na relação jurídica de direito 
material. Diferentemente, o hipossuficiente celebra o mesmo contrato em situação de 
igualdade, porém, posteriormente, quando ocorre um desacordo comercial e a questão 
vai para o Judiciário, ele tem dificuldades para fazer a prova de suas alegações, ou seja, 
a hipossuficiência está fora da relação jurídica de direito material e dentro do processo.

Portanto, a fragilidade do vulnerável integra o contrato, daí a fragilidade/vulnerabi-
lidade ser instituto de direito material. Em situação diferente, a fragilidade do hipossu-
ficiente não está no contrato e sim na dificuldade de fazer prova, ou seja, a fragilidade/
hipossuficiência é instituto de natureza processual.

8. O mecanismo do CPC para garantir a igualdade processual da sociedade 
empresária hipossuficiente

O CPC de 1973 adotou a teoria estática da distribuição do ônus da prova, segundo a 
qual cabe a quem alega fazer prova de suas alegações33. A doutrina processual evoluiu e 
passou a entender que era possível ao juiz, no caso concreto, distribuir o ônus da prova, 

31 MARQUES, Cláudia Lima; BENJAMIN, Antonio Herman V.; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 
3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 197.

32 LIMA, Sthéfanni Machado. Vulnerabilidade e hipossuficiência na sistemática do Código de Defesa do Consumidor. Revista do 
CAAP, Belo Horizonte, n. 2, p. 241-259. Disponível em: http://bit.ly/2kBJtGR. Acesso em: 23 set. 2019. Com referência a: 
HOLFFMAN, Paulo. Inversão do ônus da prova prevista no CDC. In: BARIONI, Rodrigo; CARVALHO, Fabiano (coord.). Aspectos 
processuais do Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: RT, 2008.

33 CPC/1973: “Art. 333. O ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II – ao réu, quanto 
à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
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atribuindo a incumbência de provar à parte que estivesse em melhores condições de 
fazê-lo. Nessa linha de raciocínio, tem-se a lição de Marinoni, afirmando que:

[…] o ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do 
caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 
entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado 
em juízo. Não há nenhum óbice constitucional ou infraconstitucional 
à dinamização do ônus da prova no processo civil brasileiro. Muito 
pelo contrário. À vista de determinados casos concretos, pode se 
afigurar insuficiente, para promover o direito fundamental à tutela 
jurisdicional adequada e efetiva, uma regulação fixa do ônus da prova, 
em que se reparte prévia, abstrata e aprioristicamente o encargo de 
provar em semelhantes situações, tem o õrgão jurisdicional, atento 
à circunstância de o direito fundamental ao processo justo implicar 
direito fundamental à prova, dinamizar o ônus da prova, atribuindoo 
a quem se encontre em melhores condições de provar34.

Com o advento do novo Código de Processo Civil, a distribuição dinâmica do ônus 
da prova foi positivada no ordenamento jurídico brasileiro. Como regra geral, o art. 373 
do NCPC distribuiu o ônus da prova seguindo a mesma redação do CPC/1973, dispondo 
que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao 
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo; todavia, o próprio 
Código fez uma ressalva no parágrafo primeiro do dispositivo:

Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 
relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir 
o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da 
prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de 
modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em 
que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que 
lhe foi atribuído.

Com o advento do NCPC, o ordenamento jurídico autoriza expressamente o juiz, 
em casos específicos, a distribuir o ônus da prova de forma dinâmica, a fim de que a 
incumbência de provar o fato seja da parte que tiver melhores condições de fazê-lo, 
independentemente de ser autor ou réu e de ser a parte que alegou o fato que será 
objeto da prova.

A distribuição dinâmica do ônus da prova não é discricionariedade do juiz e o Código 
estabelece requisitos para a substituição da regra geral pela regra especial. Para a doutrina:

A quebra do sistema estático do ônus da prova não se dá segundo o 
juízo de conveniência e oportunidade feito pelo magistrado no caso 
concreto. O novo Código estatui que o emprego da redistribuição 
dinâmica da carga probatória está sujeito a requisitos legais que são 
objetivos e escapam, portanto, do subjetivismo do juiz, quais sejam: 

34 MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. 2. ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2017. p. 335.
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(a) impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 
termos estáticos da lei, ou; (b) maior facilidade de obtenção da prova 
do fato contrário, por parte daquele a quem a lei ordinariamente não 
impunha o ônus da prova35.

O NCPC criou um mecanismo que permite ao juiz dar efetividade ao processo, distri-
buindo o ônus da prova à parte que tiver melhores condições de fazê-lo:

[…] ao inovar o regime das cargas legais da prova, o juiz deverá fazê
lo em decisão fundamentada, em que demonstre, com adequação, a 
ocorrência de um dos requisitos objetivos do § 1º do art. 373 do NCPC. 
E, ainda que presente tal requisito, a decisão jamais poderá gerar 
situação em que a desimcumbência do encargo pelo novo destinatário 
seja impossível ou excessivamente difícil (art. 383, § 2º). A vedação da 
exigência da prova diabólica, aquela insuscetível de ser produzida é, 
nessa ordem de ideias, um limite rigoroso à aplicação da distribuição 
dinâmica do ônus probatório36.

Em se tratando de matéria que foge à regra geral do Código, o juiz deverá proferir 
decisão interlocutória fundamentada sobre a distribuição dinâmica do ônus da prova, 
exteriorizando os motivos da substituição da regra geral do art. 373 pela regra especial 
da distribuição dinâmica prevista no parágrafo primeiro do citado dispositivo.

Com a inserção do instituto da distribuição dinâmica do ônus da prova no NCPC, o 
legislador reconheceu que, independentemente de o litígio envolver relação de consumo, 
de direito civil ou de direito empresarial, de as partes litigantes serem pessoas físicas 
ou jurídicas, pode ocorrer de uma das partes estar fragilizada em relação à outra em 
matéria probatória.

Reconhecendo a fragilidade de uma das partes para fazer a prova necessária para a 
realização de um processo justo, o juiz pode distribuir dinamicamente o ônus da prova, 
mediante decisão interlocutória fundamentada, seja em processos envolvendo consumi-
dores, seja entre sociedades empresárias, o que significa que o NCPC reconheceu que 
numa relação contratual de direito empresarial, pode uma das partes contratantes ter 
dificuldades de provar o fato alegado e a parte contrária ter melhores condições de trazer 
tal prova ao processo.

Como a prova é questão processual, a dificuldade de provar um fato configura uma 
situação de fragilidade/hipossuficiência, que não nasceu junto com o contrato eletrônico 
empresarial de massa (contrato eletrônico empresarial de adesão) e sim, surgiu posterior-
mente, durante a tramitação do processo. E para garantir a igualdade processual entre 
as partes litigantes e assegurar um contraditório justo, dando efetividade ao comando 
constitucional do art. 5º, inciso LV, segundo o qual, “aos litigantes, em processo judicial ou 
administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, 
com os meios e recursos a ela inerentes”.

35 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 56. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. v. 1, p. 891. Com 
referência a: LOPES, João Batista. Ônus da prova e teoria das cargas dinâmicas no novo Código de Processo Civil. Revista do 
Processo, São Paulo, n. 204, p. 240, fev. 2012.

36 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 56. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. v. 1, p. 891.



Cadernos Jurídicos da Escola Paulista da Magistratura

88 Cadernos Jurídicos, São Paulo, ano 20, nº 50, p. 71-91, Julho-Agosto/2019

O mecanismo criado pelo NCPC trouxe uma contribuição para o direito empresarial/
comercial, na medida em que, de agora em diante, em processos judiciais envolvendo 
lides empresariais, mais precisamente em contratos eletrônicos empresariais de massa, 
o juiz poderá, no caso concreto, reconhecer a fragilidade de uma das partes em questões 
probatórias, e expedir decisão interlocutória fundamentada, distribuindo o ônus da prova 
para a parte que tiver melhores condições de assumir o encargo.

Com o mecanismo processual colocado à disposição dos juízes, esperamos o aperfei-
çoamento da jurisprudência, no sentido de extirpar do direito empresarial o instituto 
da vulnerabilidade, que é específico do direito do consumidor, e tem sido erroneamente 
utilizado pelo Poder Judiciário ao analisar controvérsias em contratos empresariais.

Até advento do NCPC, a jurisprudência, inclusive do STJ, estava reconhecendo a 
presença de vulnerabilidade em contratos empresariais, como se no ato da contratação 
uma das partes estivesse em desvantagem, vez que a vulnerabilidade está na relação 
contratual, relação de direito material, o que não é verdade. Resultado dessa interpre-
tação foi a criação da teoria finalista aprofundada, ou finalista temperada, que consi-
dera consumidora a sociedade empresária frágil dentro do processo, e em rezão dessa 
fragilidade, transforma a relação contratual empresarial em relação de consumo. Com a 
inserção de um instituto de direito do consumidor nos contratos empresariais eletrônicos 
de massa, desnaturava-se a relação jurídica de direito empresarial, lançando em vala 
comum o direito empresarial com o direito do consumidor.

Agora, com o NCPC, é hora de reconhecer, de uma vez por todas, que em se tratando 
de direito empresarial, e nos contratos eletrônicos empresariais de massa, nenhuma das 
partes contrata em situação de vulnerabilidade. Pode, em momento futuro, dentro de um 
processo, o juiz reconheçer que uma das partes, apesar de ter contratado em situação 
de igualdade, está em dificuldades de fazer a prova do fato alegado, e que a outra parte 
está em condições de trazer aos autos a prova necessária para a decisão judicial justa e 
assim, distribuir dinamicamente o ônus da prova, sem cometer o equívoco de importar 
para o direito empresarial um instituto expecífico do direito do consumidor.

9. Conclusões

1. As relações negociais realizadas pela internet trouxeram para a humanidade uma 
nova forma de comerciar, que é a comercialização eletrônica, facilitando a realização de 
negócios e a geração de riqueza.

2. A possibilidade de comerciar eletronicamente, por meio da internet, está amplian-
do o comércio não apenas na relação fornecedor/destinatário final, que são as relações 
de consumo, possibilitando que as sociedades empresárias realizem negócios com outras 
sociedades empresárias por meio da internet, onde a parte que procura adquirir produtos 
e serviços adere a um contrato eletrônico empresarial de massa, um contrato de adesão.

3. O fato de ser contrato de adesão não traduz relação de consumo, permanecendo 
a natureza jurídica de contrato eletrônico empresarial de massa.

4. Numa contratação eletrônica empresarial de massa não há vulnerabilidade de 
nenhuma das partes contratantes, nem da parte que vende o produto ou serviço, nem 
da parte que adere ao contrato de massa, mas pode haver hipossuficiência (fragilidade 
processual) em uma disputa judicial entre as sociedades empresárias.
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5. A jurisprudência, inclusive a do Superior Tribunal de Justiça, vinha reconhecendo 
que, num contrato empresarial, havendo fragilidade de uma das partes, havia vulnera-
bilidade (instituto específico de direito do consumidor, que integra a relação jurídica de 
direito material), e interpretava essa relação jurídica com relação de consumo, trazendo 
para o direito empresarial um instituto previsto exclusivamente no Código de Defesa do 
Consumidor.

6. Com essa interpretação, os contratos eletrônicos empresariais de massa, que são 
contratos de adesão, estavam sendo transformados em contratos de consumo, desnatu-
rando os contratos empresariais.

7. Com o advento do Novo Código de Processo Civil, este trouxe para o ordenamen-
to jurídico a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, permitindo ao juiz, no 
caso de fragilidade processual de uma das partes em fazer prova de suas alegações, e se 
a outra parte tiver condições de fazê-la, proferir decisão interlocutória fundamentada, 
atribuindo o ônus da prova para a parte que estiver em melhores condições de fazê-la, 
independentemente da natureza da relação jurídica ser relação de consumo, relação de 
direito civil, de direito empresarial, trabalhista, e dos demais ramos do direito.

8. Com esse mecanismo, o NCPC está permitindo que se corrija a distorção jurispru-
dencial de inserir no direito empresarial/comercial o instituto da vulnerabilidade, que é 
exclusivo do direito do consumidor. O NCPC está contribuindo com o direito empresarial 
no sentido de dar aos operadores do direito um mecanismo processual para resolver as 
lides empresariais sem transformar uma relação jurídica de natureza empresarial material 
em relação jurídica de consumo, deixando ao direito empresarial/comercial a regula-
mentação e interpretação de seus institutos de acordo com a boa doutrina comercialista.
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1. Introdução

Em 1999, foi decretada a falência de uma das maiores incorporadoras imobiliárias 
do país até então: a Encol S.A. A falência da Encol deixou aproximadamente 700 obras 
inacabadas e mais de 42 mil mutuários sem a entrega do apartamento prometido3.

A repercussão social da falência desse incorporador imobiliário expôs a relevância dos 
contratos de incorporação como forma de garantir o direito de moradia à grande parte da 
população nacional. Expôs também as vulnerabilidades das garantias dos compromissários 
compradores das unidades autônomas em construção, bem como a insegurança jurídica 
decorrente da falta de tratamento claro quanto à satisfação dos demais credores em 
relação às obrigações decorrentes do empreendimento imobiliário.

2. Incorporação imobiliária

A atividade de incorporação imobiliária é parte importante do processo de urbani-
zação, pois decorre da maior procura por moradia próxima aos centros industriais e 
comerciais. Para maximizar a utilização dos escassos espaços urbanos, bem como para 
reduzir os preços por meio do ganho de escala, a atividade de construção de unidades 
autônomas sobrepostas destinadas à alienação passou a atender a crescente demanda 
por essas moradias4.

Nos termos do art. 28, parágrafo único, da Lei 4.591/1964, “considera-se incorporação 
imobiliária a atividade exercida com o intuito de promover e realizar a construção, para 
alienação total ou parcial, de edificações compostas de unidades autônomas”.

1 Texto originalmente publicado em Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais, ano 20, v. 76. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, abril-junho de 2017. p. 173-194.

2 Doutor e Mestre em Direito Comercial pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Professor de Direito Empresarial 
da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e professor de pós-graduação da Escola Paulista da Magistratura 
(EPM). Autor de obras e artigos jurídicos.

3 MACIEIRA, Hellen. O registro da incorporação imobiliária e seus aspectos seguros com o regime de afetação: um estudo de 
caso da empresa Encol S.A. Ciência Jurídica, Belo Horizonte, n. 182, mar./abr. 2015. p. 116.

4 CHALHUB, Melhim Namen. Propriedade imobiliária: função social e outros aspectos. Rio de Janeiro: Renovar, 2010. p. 40.
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Referida atividade é realizada pelo incorporador, caracterizado nos termos do art. 
29 da Lei de Incorporações como:

Pessoa física ou jurídica, comerciante ou não, que, embora não 
efetuando a construção, compromisse ou efetive a venda de frações 
ideais de terreno objetivando a vinculação de tais frações a unidades 
autônomas, em edificações a serem construídas ou em construção 
sob regime condominial, ou que meramente aceita propostas para 
efetivação de tais transações, coordenando e levando a termo a 
incorporação e responsabilizando-se, conforme o caso, pela entrega, 
a certo prazo, preço e determinadas condições, das obras concluídas.

Pelos dispositivos, pode-se notar a complexidade do negócio jurídico de incorpo-
ração imobiliária. O negócio de incorporação imobiliária envolve a alienação ou promessa 
de venda de frações ideais do terreno, as quais são vinculadas às unidades autônomas a 
serem construídas, para a obtenção de valores imprescindíveis à edificação.

Referido negócio, ademais, compreende a obrigação de o incorporador promover 
os registros do memorial de incorporação no registro imobiliário; realizar ou contratar a 
construção do empreendimento; obter as aprovações necessárias das autoridades compe-
tentes; o habite-se, ao término da obra; e a averbação da construção da edificação para 
efeito de individualização e discriminação das unidades. Por seu turno, o adquirente se 
exonera de suas obrigações com o pagamento do preço referente à unidade autônoma 
adquirida5.

Como destacado por Orlando Gomes, o contrato de incorporação imobiliária envolve 
diversos negócios jurídicos que podem ser objeto de contratos diversos, como o contrato 
de alienação, ainda que potencial, da fração ideal do terreno; a construção do edifício; e 
a instituição do condomínio. Essas “três prestações fundamentais do contrato de incorpo-
ração imobiliária fundem-se numa unidade necessária à configuração de sua causa típica, 
a aquisição, em regime especial de condomínio de um bem imóvel no mesmo edifício ou 
conjunto de edifícios”6.

Além da complexidade do contrato, a peculiaridade característica da incorporação 
imobiliária, que poderá comprometer a segurança dos adquirentes, é que as unidades 
autônomas vinculadas às frações ideais podem ser compromissadas aos adquirentes ainda 
antes de terem sido construídas. Antes ou durante a construção da edificação, as unidades 
autônomas futuras, vinculadas à fração ideal do terreno, poderão ser alienadas com base 
simplesmente no projeto de construção.

Para se evitar que as alienações ocorram sem a menor estrutura ou preparação 
pelo incorporador, o art. 32 da Lei 4.591/1964 exige que a comercialização das unidades 
autônomas pelo incorporador apenas seja realizada após o registro do memorial descritivo 
do empreendimento e da discriminação das frações ideais de terreno com as unidades 
autônomas que a elas corresponderão.

5 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Incorporação imobiliária: Atualidade do regime jurídico instituído pela Lei 4.591/1964. 
Forense, Rio de Janeiro, n. 376, 2004. p. 85.

6 GOMES, Orlando. Contratos. Rio de Janeiro: Forense, 2001. p. 447.
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A nulidade dos compromissos de compra e venda sobre as unidades autônomas antes 
do cumprimento das formalidades, entretanto, deve ser atenuada. Embora o registro 
do memorial de incorporação deva ocorrer anteriormente à alienação, o princípio da 
conservação dos negócios jurídicos permite que eles sejam convalidados se forem feitos 
a tempo de não interferir na validade do negócio. A conservação dos contratos é realiza-
da em virtude da preponderância dos interesses da segurança jurídica e da ausência de 
efetivo prejuízo ao adquirente da unidade condominial7.

3. Patrimônio de afetação na falência

A falta de segurança jurídica dos adquirentes de unidades imobiliárias provocou a 
alteração da própria Lei de Incorporação Imobiliária (Lei 4.591/1964). Em 2004, por meio 
da Lei 10.931/2004, acrescentou-se à Lei de Incorporação Imobiliária os artigos 31-A e 
seguintes, com a disciplina do patrimônio de afetação.

O artigo 31-F da Lei nº 4.591/1964, em concordância ao artigo 119, IX, da Lei 
nº 11.101/058, exclui o patrimônio de afetação dos efeitos da decretação da falência. A 
exclusão do patrimônio de afetação da falência é decorrência da própria conceituação 
do instituto, formulado como resposta à lesão patrimonial histórica sofrida por vários 
adquirentes de unidades em razão de má gestão do incorporador.

Para Orlando Gomes, a afetação “consiste numa restrição pela qual determinados 
bens se dispõem, para servir a fim desejado, limitando-se, por este modo, a ação dos 
credores”9. Conforme disserta José Marcelo Tossi Silva, 

com a instituição do patrimônio de afetação, pretende-se criar 
condições para que os adquirentes das frações ideais vinculadas às 
unidades autônomas a construir não fiquem sujeitos a eventuais 
percalços financeiros que possam atingir o incorporador, sejam eles 
decorrentes de má gestão de seus negócios ou de outros fatores 
que possam acarretar a insolvência ou falência, ou possam retirar 
do incorporador as condições econômicas necessárias para concluir a 
incorporação10.

A afetação de parcela do patrimônio do devedor a determinada finalidade impede 
que referido patrimônio seja contaminado ou sofra efeitos das demais obrigações 
contraídas por aquele devedor. O terreno e as acessões objeto de incorporação imobi-
liária, bem como os demais bens e direitos a ela vinculados serão mantidos apartados 

7 Nesse sentido, ver: GUERRA, Alexandre. Incorporações Imobiliárias. In: GUERRA, Alexandre; BENACCHIO, Marcelo (coord.). 
Direito imobiliário brasileiro. São Paulo: Quartier Latin, 2011. p. 641. Em sentido contrário: BDINE JÚNIOR, Hamid Charaf. 
Efeitos do negócios jurídico nulo. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 196-7.

8 Art. 31-F. Os efeitos da decretação da falência ou da insolvência civil do incorporador não atingem os patrimônios de afeta-
ção constituídos, não integrando a massa concursal o terreno, as acessões e demais bens, direitos creditórios, obrigações e 
encargos objeto da incorporação.

 Art. 119, IX. Os patrimônios de afetação, constituído para cumprimento da destinação específica, obedecerão ao disposto na 
legislação respectiva, permanecendo seus bens, direitos e obrigações separados dos do falido até o advento do respectivo 
termo ou até o cumprimento de sua finalidade, ocasião em que o administrador judicial arrecadará o saldo a favor da massa 
falida ou inscreverá na classe própria o crédito que contra ela remanescer.

9 GOMES, Orlando. Introdução ao direito civil. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000. p. 203.
10 SILVA, José Marcelo Tossi. Incorporação Imobiliária. São Paulo: Atlas, 2010. p. 173.
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do patrimônio do incorporador e constituirão patrimônio de afetação, destinado à 
consecução da incorporação correspondente e à entrega das unidades imobiliárias aos 
respectivos adquirentes.

A disposição legal permite a formação de uma unidade patrimonial em decorrência 
do empreendimento a ser realizado, com a consequente redução da garantia geral 
de adimplemento dos demais credores. Os bens atrelados a essa atividade passam 
a responder exclusivamente pelas dívidas contraídas para a sua consecução e não 
se confundem com os outros bens de titularidade do incorporador, que garantem os 
demais credores11.

Por seu turno, o titular desse patrimônio de afetação perde seu direito de livre 
disposição e utilização de seus bens, cujo exercício ficará condicionado ao cumprimen-
to da finalidade para a qual foi constituído o patrimônio de afetação12. Nesses termos, 
apenas poderá constituir garantias reais sobre os bens em razão de operação de crédito 
que reverta integralmente para a realização do empreendimento e poderá ceder os 
créditos da comercialização das unidades, mas o produto das cessões permanecerá como 
integrante do patrimônio de afetação. Deverá o incorporador, ainda, manter apartados 
os bens e direitos objeto de cada incorporação, conservar a contabilidade separada 
dos demais empreendimentos e apresentar balancetes e demonstrativos à Comissão de 
Representantes dos adquirentes.

Essa limitação da garantia geral dos credores, para que lhes seja eficaz, deverá ser 
realizada mediante publicidade por meio da averbação no Registro de Imóveis. Como 
negócio jurídico, não poderá sua constituição ser utilizada para prejudicar terceiros, o 
que poderá ocorrer se houver fraude à execução ou fraude contra credores.

Diante da falência do devedor, desta forma, o patrimônio separado continua afetado 
à consecução da incorporação imobiliária e não será partilhado entre os demais credores 
do incorporador. O patrimônio separado não integra a massa falida objetiva a ser liqui-
dada para a satisfação da coletividade dos credores e, portanto, não será arrecadado 
pelo administrador judicial.

Decretada a falência do incorporador, os adquirentes poderão, no prazo de sessen-
ta dias, reunir-se em assembleia para deliberar sobre a instituição do condomínio de 
construção, eleição dos membros da comissão de representantes e pela continuação da 
obra ou liquidação do patrimônio de afetação.

Caso deliberem pela continuidade da obra, a administração passará a ser exercida 
pela Comissão de Representantes dos adquirentes, que passará a receber diretamente 
as prestações devidas pelos adquirentes das unidades, conforme os contratos anterior-
mente celebrados. Referida Comissão, ainda, deverá colocar à venda os apartamentos não 
alienados pela incorporadora para que possa, com o produto da venda, pagar as dívidas 
contraídas para o desenvolvimento do próprio empreendimento. Apenas o remanescente, 
após concluída a obra, será arrecadado pela Massa Falida.

Os demais credores não adquirentes das unidades, como prestadores de serviços 
etc., têm suas obrigações garantidas em relação aos ativos do patrimônio. Pela Lei de 

11 CAMPINHO, Sério. Falência e recuperação de empresa: o novo regime de insolvência empresarial. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2006. p. 351.

12 CHALHUB, Melhim Namen. A afetação patrimonial no direito positivo brasileiro. In: GUERRA, Alexandre; BENACCHIO, Marcelo 
(coord.). Direito imobiliário brasileiro. São Paulo: Quartier Latin, 2011. p. 668.
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Incorporação Imobiliária, caso os adquirentes decidam prosseguir com a continuidade da 
obra, ficarão sub-rogados nas obrigações e encargos da incorporação, aos quais, assim, 
serão direcionados os créditos titularizados pelos demais credores não adquirentes 
(art. 31-F, §§ 11 e 12).

Nesse ponto, inclusive, a Lei 10.931/2004, em seu art. 9º, determinou que as obriga-
ções trabalhistas, previdenciárias e tributárias vinculadas ao patrimônio de afetação e 
existentes até a decretação da falência deverão ser pagas em até um ano da deliberação 
de continuidade da obra ou até a concessão do habite-se. O não pagamento das referidas 
obrigações acarreta a ineficácia da deliberação pela continuação da obra pelos adqui-
rentes e a desafetação da incorporação, com a arrecadação e liquidação dos ativos pela 
Massa Falida.

Se deliberarem pela liquidação do acervo, o empreendimento também não será 
arrecadado pela Massa Falida. A Comissão deverá promover a alienação do ativo da 
incorporação, pagar os credores decorrentes do empreendimento conforme a ordem 
de preferência e restituir aos credores as quantias despendidas por cada qual para a 
aquisição das unidades. Apenas o saldo remanescente, caso existente, será arrecadado 
pela Massa Falida.

4. Patrimônio de afetação na recuperação judicial

Se o patrimônio de afetação foi instituído justamente para evitar que os adquiren-
tes das unidades sofressem com a má gestão do incorporador e com a possibilidade de 
constrição sobre o empreendimento em razão de débitos não diretamente correlaciona-
dos às unidades, o instituto também deverá ser aplicado analogicamente à recuperação 
judicial, embora inexista referência expressa a esta.

A falta de condições econômicas necessárias para concluir a incorporação é justa-
mente o que motivaria o empresário a requerer a recuperação judicial para submeter as 
relações jurídicas afetadas ao patrimônio de afetação a novo regime jurídico, conforme 
proposto no plano de recuperação judicial.

Essa autonomia do incorporador para alterar as condições das relações jurídi-
cas relacionadas ao empreendimento, contudo, foi suprimida pela Lei Especial de 
Incorporação Imobiliária, que submeteu qualquer alteração do empreendimento à 
vontade da maioria absoluta do voto dos adquirentes das unidades. Após a instituição 
do patrimônio de afetação, o incorporador deverá manter os bens e direitos objeto da 
incorporação apartados e não poderá se utilizar dos recursos capitados para fins diver-
sos; além disso, os próprios demonstrativos do estado da obra devem corresponder aos 
recursos financeiros e quaisquer modificações propostas pelo incorporador devem ser 
aprovadas pelos adquirentes.

A supressão da autonomia decisória é ainda mais expressa nos arts. 31-F, §§ 1º e 
2º, c.c. 43, VI, da Lei 4581/1964. Neles está previsto que a mera paralisação ou retar-
do da obra permitirá aos adquirentes, por maioria absoluta, prosseguir nas obras em 
detrimento do incorporador, com a instituição do condomínio da construção. Se a eles 
foi garantida essa autonomia por ocasião da mera paralisação, o mesmo poder deve ser 
também atribuído por ocasião de situação mais gravosa, como alteração nas próprias 
relações jurídicas.
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A novação das relações jurídicas dos adquirentes afetadas à incorporação imobiliária, 
nesses termos, não poderá ser realizada em Assembleia Geral de que participem todos os 
credores relacionados ao devedor, nem pelo quórum qualificado de maioria dos presentes 
de cada classe, como previsto na Lei Falimentar, no art. 45.

Desta forma, afetado o patrimônio, a modificação de suas relações jurídicas subme-
te-se a regime especial não compatível com o procedimento da recuperação judicial, de 
modo que a ela não se submete.

5. Compromisso de compra e venda de imóvel

O patrimônio de afetação, entretanto, não é imposto como de instituição obrigatória 
pela Lei. Sua instituição fica a critério do incorporador imobiliário, que poderá averbar 
termo a qualquer tempo no Registro de imóveis. Poderá o incorporador, por outro lado, 
não optar por esse regime de proteção aos adquirentes13.

À falta de instituição do patrimônio de afetação, o consumidor passa a ter a garantia 
exclusivamente decorrente do instrumento contratual por ele celebrado com o incorporador 
imobiliário. Dentre os contratos possíveis a serem celebrados, o mercado de construção 
civil tem optado largamente pela utilização da promessa de compra e venda das frações 
ideais vinculadas ao empreendimento imobiliário.

Em eventual falência do incorporador, o art. 119, VI, da Lei de Falência e Recuperações, 
estabelece que, à míngua da instituição do patrimônio de afetação, será aplicada à 
promessa de compra e venda de imóveis a legislação respectiva.

A Lei de Incorporação Imobiliária, por seu turno, ao disciplinar a promessa de venda 
de frações ideais vinculadas às unidades autônomas, estabeleceu que, uma vez registrada, 
conferiria direito real oponível a terceiros. Atribui-se direito à adjudicação compulsória 
perante o incorporador ou a quem o suceder, inclusive na hipótese de insolvência posterior 
ao término da obra (art. 32, §2º).

Cumpre, portanto, verificar no que consistem esses direitos do promissário comprador, 
conforme o preenchimento dos requisitos do compromisso de compra e venda das frações 
ideais vinculadas à unidade autônoma do empreendimento imobiliário sob incorporação.

5.1. Natureza do compromisso de compra e venda

O compromisso de compra e venda é contrato preliminar e não implica, ainda que 
satisfeito e registrado, a transferência imediata dos direitos de propriedade sobre a 
fração ideal do terreno vinculada à unidade autônoma do empreendimento imobiliário. 
Satisfeitas as demais condições, ao promitente vendedor e ao promissário comprador é 
imposta a obrigação de celebrarem o contrato definitivo de compra e venda.

Essa natureza como contrato preliminar, todavia, somente até certo ponto é aplicá-
vel ao compromisso de compra e venda. As partes não se restringem, no compromisso, a 

13 Para Chalhub, a discricionariedade do incorporador para instituir o patrimônio de afetação não seria lógica: “Trata-se de 
caso esdrúxulo, em que é o devedor quem decide se prestará ou não prestará garantia do cumprimento de suas obrigações”. 
(CHALHUB, Melhim Namen. A afetação patrimonial no direito positivo brasileiro. In: GUERRA, Alexandre; BENACCHIO, Marcelo 
(coord.). Direito imobiliário brasileiro. São Paulo: Quartier Latin, 2011. p. 677) 
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se obrigarem à celebração do contrato principal. No compromisso de compra e venda, o 
intuito predominante dos contratantes consiste na alienação do imóvel e na garantia do 
pagamento do preço e, pelo comprador, na aquisição do imóvel14.

Ainda que alguns efeitos do contrato principal sejam antecipados pelo compromisso 
de compra e venda, como a possibilidade de atribuição da posse do bem ao compromis-
sário, o compromisso de compra e venda continua a revelar a intenção das partes de 
postergarem para momento futuro a celebração de um contrato definitivo de compra e 
venda15, exceto em caso de previsão expressa em Lei16.

Para a transferência do direito real de propriedade quanto à fração ideal, o contra-
to definitivo é imprescindível. No direito brasileiro, a escritura definitiva é essencial à 
validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou 
renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário 
mínimo vigente no país (art. 108, do CC).

Para que o promissário comprador possa ser considerado proprietário, assim, é impres-
cindível a celebração do contrato definitivo de compra e venda, embora não seja o único 
requisito para tanto. O Código Civil, no art. 1.245, exige, além do contrato definitivo, o 
registro desse título translativo no Registro de Imóveis.

5.2. Direito real de aquisição

Desde que o compromisso de compra e venda seja celebrado por instrumento público 
ou particular, não tenha cláusula de arrependimento e tenha sido registrado no Cartório 
de Registro de Imóveis, o art. 1.417 do Código Civil atribui ao promissário comprador 
direito real de aquisição do imóvel, oponível a terceiros.

A disposição é corroborada pelo art. 32, §2º, da Lei 4.591/1964, que assegura o 
direito real oponível a terceiro ao promissário comprador do imóvel, cuja promessa de 
compra e venda será sempre irretratável.

Esse direito de aquisição do imóvel foi inserido no art. 1.225, VII, do Código Civil, 
dentro do rol dos direitos reais. Caracteriza-se por exigir do promitente vendedor a outor-
ga da escritura definitiva em relação à coisa compromissada em detrimento de qualquer 
outro adquirente posterior.

O direito de exigir da parte adversa um comportamento é tipicamente pessoal. No 
caso do promissário comprador, ele assume características de direito real ao poder ser 
oponível erga omnes a partir do registro do compromisso de compra e venda.

14 AZEVEDO JUNIOR, José Osório de. Compromisso de Compra e Venda. 9. ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 20 e seguintes.
15 BDINE JÚNIOR., Hamid Charaf. Compromisso de compra e venda em face do Código Civil de 2002. In: DIP, Ricardo; JACOMINO, 

Sérgio (org.). Direito Registral. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. v. 3, p. 826. Em sentido diverso: TRISTÃO, 
Eduardo. Compromisso de compra e venda. In: DIP, Ricardo; JACOMINO, Sérgio (org.). Direito Registral. 2. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2014. v. 3, p. 762. Para o autor, “apresenta-se o direito brasileiro a meio caminho entre o direito francês 
e o alemão. Se por um lado não chega ao extremo de conferir à simples convenção o atributo de alienar a coisa vendida, 
como o faz o direito francês, por outro elimina a necessidade de um segundo contrato, destinado a transmitir o domínio, tal 
qual ocorre no direito germânico”.

16 A Lei 9.785/1999, Lei do Parcelamento do Solo, previu em seu art. 26, §6º, a possibilidade de os compromissos de compra e 
venda, as cessões e as promessas de cessão valerem como título para o registro da propriedade do lote adquirido, quando 
acompanhados da respectiva prova de quitação.
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O direito real de aquisição do promitente comprador do imóvel afeta a coisa prometida 
ao adquirente. Sua concessão restringe o poder de disposição do promitente vendedor. 
“Restringe o poder de disposição ínsito no seu domínio sobre o imóvel, limitando-o ao 
poder-dever de celebrar a escritura definitiva do imóvel com o promitente comprador, 
nos termos do contrato de promessa”17.

Pelo direito real de aquisição, ao titular confere-se o direito de sequela. A publicidade 
do registro garante que o promissário comprador possa fazer prevalecer seu direito em 
face do próprio promitente vendedor ou de quaisquer outros promissários compradores 
posteriores da coisa prometida.

O direito real de aquisição, entretanto, não se confunde com o direito de proprie-
dade. Ele permanece como direito real sobre coisa ainda titularizada pelo promitente 
vendedor. A promessa de compra e venda não é suficiente para a transferência do domínio 
do imóvel. Para tanto, é “indispensável a celebração do contrato definitivo e seu registro 
posterior”18.

Esse direito real de aquisição, contudo, transfere ao compromissário adquirente o 
direito de uso, gozo e cessão do referido direito. Pago o preço, “sobra ao proprietário, 
que conserva esse título jurídico por mera conveniência, a inexorável obrigação de figurar 
como alienatário do bem na escritura”19. Obrigação que será transmitida a qualquer futuro 
adquirente do imóvel, ainda que o domínio tenha sido transferido pelo promitente vendedor.

5.3. Outorga da escritura e adjudicação compulsória

Satisfeito o preço convencionado no compromisso de compra e venda, a Lei garante 
o direito do compromissário comprador de exigir a celebração do contrato definitivo de 
compra e venda da parte adversa (art. 463, caput, do CC).

Caso estivesse prevista cláusula de arrependimento, o contratante não precisaria 
celebrar o contrato definitivo. Seu arrependimento poderia gerar à parte adversa direito a 
exigir o pagamento da cláusula penal, se prevista, ou indenização por perdas e danos em 
razão da rescisão. Não se poderia, contudo, impedir à parte adversa o exercício regular 
de seu direito contratual previsto. Para proteger o compromissário, todavia, no caso de 
incorporações imobiliárias, a lei impôs a obrigação de irretratabilidade dos compromissos 
(art. 32, §2º, da Lei 4.591/1964).

Não existindo a possibilidade de o vendedor se retratar, o promissário comprador, 
diante da inércia do vendedor em lhe outorgar a escritura, poderá requerer ao juiz o 
suprimento da vontade do vendedor inadimplente, de modo a conferir caráter definitivo 
ao contrato preliminar. Essa exigência de cumprimento do contrato é direito pessoal do 
contratante e decorrente da relação contratual entre as partes celebradas. Por ser direito 
pessoal, não se exige o registro.

Referida afirmação não contraria o art. 1.418, do Código Civil, o qual exigiria o 
direito real de aquisição, e, por consequência, o registro do compromisso, para que 

17 LOBO, Carlos Augusto da Silveira. O contrato de compra e venda. In: AZEVEDO, Fábio de Oliveira; MELO, Marco Aurélio Bezerra 
de (coord.). Direito imobiliário. São Paulo: Atlas, 2015. p. 580.

18 BDINE JÚNIOR, Hamid Charaf. Compromisso de compra e venda em face do Código Civil de 2002. Op. cit., p. 843.
19 TRISTÃO, Eduardo. Compromisso de Compra e Venda. Op. cit., p. 785.
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o compromissário comprador exigisse do promitente vendedor a outorga da escritura 
definitiva de compra e venda ou, caso houvesse recusa, a pretensão direta ao juiz para 
que lhe concedesse a adjudicação do imóvel. A mesma disposição é contida no art. 32, 
§2º, da Lei 4.591/1964, que prevê que o direito de adjudicação compulsória perante o 
incorporador é garantido se registrado o compromisso.

Ainda que a Lei exija expressamente a titularidade do direito real de aquisição 
para o requerimento da adjudicação compulsória, essa medida simplesmente supre a 
recusa imotivada do promitente em celebrar o contrato definitivo, ou seja, em outorgar 
a escritura definitiva de compra e venda. Funda-se, portanto, em direito pessoal, haja 
vista que os efeitos reais de transferência da propriedade estão condicionados ao registro 
desse título translativo no Registro de Imóveis (art. 1.245, do CC).

Fundada em direito pessoal, o registro do compromisso de compra e venda é dispen-
sável à tutela pretendida. Independentemente do registro, já há obrigação contratual do 
promitente em celebrar o contrato definitivo, a qual deveria ser cumprida e, na inércia 
do contratante, poderá ser suprida pelo juiz.

A pretensão à adjudicação, assim, leva a resultado equivalente à sentença conde-
natória de obrigação de fazer, em que o juiz poderá determinar a medida necessária 
para a obtenção de resultado equivalente à tutela específica20. Para Humberto Theodoro 
Júnior, “perdeu sentido a tentativa de construção de uma tese que distinguia a ação real 
de adjudicação compulsória da ação pessoal do cumprimento da obrigação de contratar. 
Tudo agora foi colocado no plano pessoal do cumprimento do contrato de compromisso 
de compra e venda, de sorte que a ação de adjudicação compulsória e a ação de outorga 
de escritura definitiva são a mesma coisa”21.

5.4. O direito do compromissário comprador diante da falência do incorporador

Ainda que tenha direito real à aquisição do bem imóvel, o compromisso de compra 
e venda, embora registrado, não é suficiente para a transferência da propriedade. O 
direito do promissário adquirente à outorga da escritura definitiva de compra e venda 
ou à adjudicação compulsória não o constitui proprietário da fração ideal vinculada à 
unidade autônoma do empreendimento imobiliário. Até que haja o registro da escritura 
definitiva no Registro de Imóveis, nos termos do art. 1.245, do Código Civil, o adquirente 
não é titular do direito real de propriedade do imóvel pretendido.

Referido registro, entretanto, é expressamente proibido pela Lei após a decretação 
da falência do incorporador, ainda que toda a contratação tenha se realizado anterior-
mente a essa. O artigo 129, VII, da Lei 11.101/2005 estabelece que, decretada a falência 
do incorporador, o registro de direitos reais ou a transferência de propriedade entre vivos 
realizados posteriormente a essa será considerado ineficaz em relação à massa falida, 
exceto se tiver ocorrido prenotação anterior.

20 O Superior Tribunal de Justiça passou a admiti-la mesmo sem o registro do compromisso de compra e venda. Basta que não 
haja cláusula de arrependimento. Nesse sentido, ver: Súmula 239, do STJ: “o direito à adjudicação compulsória não se con-
diciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis”.

21 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Execução Forçada: obrigação de contratar: compromisso de compra e venda: adjudicação 
compulsória. Ensaios jurídicos, v. 1, p. 81.
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Para Valverde, sobre norma correlata do art. 52, VII, do Decreto-Lei 7.661/1945, a 
lógica do dispositivo é que a decretação da falência implica 

a perda imediata para o falido do direito de administrar seus bens e 
deles dispor, separa-se o patrimônio sujeito à execução falimentar, 
cujas transformações não mais dependem da vontade exclusiva das 
partes interessadas, mas da lei que regula o novo estado jurídico22.

Pela rigidez do dispositivo, diante da falência do alienante, ao adquirente somente 
sobraria pleitear a devolução do preço pago mediante a habilitação de crédito no quadro 
geral da falência. Procedimento pelo qual se submeteria à ordem geral de preferência de 
pagamentos dos credores, com a liquidação dos ativos do empresário devedor.

Contudo, a própria lei falimentar franqueou ao administrador judicial, nos contratos 
bilaterais, a possibilidade de cumprir os contratos, desde que o cumprimento reduza ou 
evite o aumento do passivo da massa falida ou seja necessário à manutenção e preser-
vação de seus ativos, mediante autorização do Comitê (art. 117, da Lei 11.101/2005).

A justificativa para esse dispositivo é decorrente da própria utilidade do cumprimento 
do contrato à Massa Falida. Nas situações em que o cumprimento do contrato importar 
para a Massa Falida redução do seu passivo, em decorrência da não habilitação do crédito 
daquele adquirente e de eventual dificuldade para a liquidação do bem imóvel ou obten-
ção do valor pago, o administrador judicial poderia optar pelo cumprimento do contrato, 
com a outorga da escritura definitiva de compra e requerimento ao juiz de autorização 
para registro da transferência no Registro de Imóveis competente.

Exceção à conveniência do cumprimento do contrato bilateral pelo administrador 
judicial da Massa Falida e mesmo diante de sua impossibilidade por falta de recursos é a 
hipótese de incorporação imobiliária. Ainda que não haja patrimônio de afetação averbado, 
a Lei 4.591/1964 assegurou aos adquirentes do imóvel, independentemente da manifes-
tação do administrador judicial, o direito de prosseguir na construção da edificação para 
a entrega das unidades autônomas.

Nos termos do art. 43, inciso III, da Lei de Incorporação, quando o incorporador 
contratar a entrega da unidade a prazo e preços certos, em caso de sua falência, poderá 
a maioria decidir pelo prosseguimento da construção da edificação. Apenas se não for 
possível à maioria prosseguir na construção, o bem será arrecadado e liquidado pela 
massa falida. Nessa hipótese, os subscritores ou candidatos à aquisição de unidades serão 
credores privilegiados pelas quantias que houverem pago ao incorporador.

Aos adquirentes, assim, a despeito da falência do incorporador, é atribuído o direito 
de, por maioria de votos em Assembleia Geral, prosseguirem na construção do empreendi-
mento. Caso optem pelo exercício desse direito, a jurisprudência permitiu que contratassem 
outra construtora e, para tanto, inclusive que alienassem as unidades não comercializadas 
pela incorporadora originária, chamadas unidades estoque, bem como as unidades dos 
adquirentes que não aderirem ao prosseguimento da obra23.

22 VALVERDE, Trajano de Miranda. Comentários à Lei de Falências. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999. v. 1,p. 394.
23 STJ, REsp 1115605/RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 07/04/2011.
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Embora não haja expressa permissão legal na lei de incorporação, a transferência da 
propriedade das frações ideais aos adquirentes e a possibilidade de alienarem as demais 
unidades não comercializadas para viabilizar a continuidade da obra são conforme os princí-
pios da Lei de Incorporação Imobiliária. Assegura-se, com a possibilidade de continuidade 
da obra e transferência da propriedade, os direitos da coletividade dos adquirentes e a 
função econômica e social do contrato de incorporação imobiliária. Outrossim, promove-se 
o princípio da maximização do valor dos ativos e redução dos passivos no procedimento 
falimentar, ao possibilitar a maior satisfação dos credores.

Para que a efetivação desses princípios através da possibilidade de assunção do 
empreendimento possa ser real, os adquirentes que prosseguirem com a construção da 
obra, pessoalmente ou por meio de associação constituída, e a nova construtora por eles 
contratada não poderão ser considerados sucessores da incorporadora falida. Os adquiren-
tes devem responder apenas pelas obrigações inerentes à continuidade da construção e 
não serão responsabilizados por quaisquer outras obrigações contraídas pelo incorporador 
falido, ainda que contraídas em decorrência da construção do empreendimento imobiliário.

Ademais, a decisão da maioria dos adquirentes de prosseguir a obra, com a destitui-
ção do antigo incorporador, obriga os demais adquirentes discordantes, que não poderão 
obstar a continuidade. Nos termos do art. 49 da Lei 4.591/1964, a vinculação aos adqui-
rentes dissidentes ou discordantes somente não ocorrerá nas deliberações que afetarem 
seu direito de propriedade.

A interpretação do dispositivo deve ser que o credor que não pretender a continui-
dade da obra não será obrigado a despender novos recursos com a construção ou com 
a contratação de novo incorporador. Referidos credores, contudo, não terão direito ao 
empreendimento ou às unidades que lhes foram compromissadas. Poderão simplesmente 
habilitar o montante que efetivamente despenderam para a aquisição das unidades, além 
de eventual indenização pelo inadimplemento, e serão satisfeitos, conforme a ordem 
de preferência, com o produto da liquidação dos demais bens do incorporador falido24.

6. Conclusão

A proteção aos compromissários compradores de imóveis em construção em razão 
da falência do incorporador imobiliário motivou o legislador a alterar a disciplina da 
incorporação imobiliária, com a criação de novos institutos jurídicos.

Esses novos institutos, contudo, de imposição apenas facultativa e à conveniência 
do próprio incorporador, não evitaram que novas falências prejudicassem o direito dos 
mutuários, nem que fossem novamente expostas as vulnerabilidades das garantias dos 
compromissários adquirentes e dos demais credores diante da crise econômico-financeira 
do incorporador imobiliário.

Sem disposição legal expressa quanto à separação dos ativos para a continuidade 
da construção do empreendimento pelos compromissários compradores e à míngua da 
instituição do patrimônio de afetação, a repercussão social negativa causada pela falência 
do incorporador somente poderá ser atenuada com uma interpretação dos dispositivos 

24 STJ, AgInt no REsp 1.331.007 /DF, 4ª Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 01/12/2016.
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legais que preserve os direitos da coletividade dos adquirentes e a função econômica e 
social do contrato de incorporação imobiliária.
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1. Introdução

Este trabalho tem como objetivo abordar o seguro e o contrato de seguro em seus 
aspectos e desdobramentos atuais, inserindo-o em um contexto empresarial.

Não há como negar que o “seguro” ou mesmo a “garantia” estão intimamente 
relacionados à atividade empresarial. Isso porque toda atividade empresarial envolve a 
gestão de riscos. Nos contratos empresariais, por sua vez, cada qual das partes também 
assume riscos, maiores ou menores, de acordo com a natureza do contrato.

Por outro lado, o seguro, também é um produto empresarial, e diversas empresas 
atuam na comercialização e também no fornecimento de tal produto, o “seguro”.

Ao mesmo tempo, grande parte dos estudiosos classificam o seguro como um contrato 
comercial, já que se trata de um contrato cujo objeto deve ser prestado, necessariamente, 
através de uma empresa legalmente autorizada para tanto, e que deverá se constituir 
através de sociedade anônima, ou Cooperativas devidamente autorizadas (quando o seguro 
for agrícola, de saúde ou de acidentes do trabalho).

Neste texto, portanto, pretendemos analisar a atividade securitária partindo-se 
de uma visão empresarial, abordando o contexto econômico no qual estão inseridas as 
Seguradoras, bem como a diversificação dos produtos colocados à disposição do empre-
sário e também do consumidor, a regulamentação e ingerência estatal sobre o contrato 
e o funcionamento do sistema. Faremos breves considerações sobre o funcionamento do 
mercado de seguro em outros países e também a respeito do seguro de crédito.

2. Elementos e características do contrato de seguro

Não pretendemos, neste trabalho, listar definições e elementos característicos do 
contrato de seguro. Há respeitosos e divergentes entendimentos a respeito deste tópico.

Parte da doutrina civil classifica o seguro como um contrato aleatório, bilateral, 
oneroso, consensual e de adesão. A avença, segundo essa mesma doutrina, seria sempre 
aleatória em relação ao segurador, porque ele poderia ou não pagar a indenização, 
dependendo ou não da ocorrência do risco.

Para Vera Helena de Mello Franco, o seguro é uma operação complexa que pode ser 
visualizada sob um triplo aspecto: (i) sua natureza econômica, que se consubstancia na 
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dispersão/pulverização de riscos e na mutualidade (a comunidade de riscos) e condiciona 
a atividade como sendo de empresa, em seu aspecto técnico comercial; (ii) a natureza 
jurídica, que vem a ser o contrato de seguro; e (iii) os aspectos sociais da operação, 
em que se destaca seu caráter previdenciário e o cunho solidarístico de determinadas 
modalidades, como o seguro de acidente de trabalho. (FRANCO, 2009, p. 269).

Fábio Konder Comparato, em sua tese de livre docência, em 1968, já defendia que 
o objeto do contrato de seguro seria um interesse, esclarecendo que o seguro não recai 
sobre coisas ou objetos e sim sobre o interesse existente em relação a eles ( COMPARATO, 
1968, p. 25). Além disso, lecionava que a obrigação advinda do contrato de seguro, para 
a Seguradora, seria de garantia (uma terceira modalidade de obrigação, além das duas 
tradicionalmente estudadas, obrigações de meio e resultado). Para ele, a eliminação 
do risco pelo devedor da garantia, a Seguradora, já resultaria no adimplemento da sua 
obrigação. O segurador permanece assim, adimplente, ainda que o risco não se verifique. 
E assim entendendo-se, desapareceria o conteúdo aleatório do contrato. (COMPARATO, 
1978, p. 526-527).

A ideia de que inexistiria aleatoriedade no contrato de seguro continuou sendo defen-
dida, especialmente após a nova regulamentação pelo Código Civil de 2002. Para Ernesto 
Tzirulnik, o contrato de seguro contaria com cinco elementos: garantia, interesse, risco, 
prêmio e empresarialidade.(TZIRULNIK; CAVALCANTI; PIMENTEL, 2003, p. 29). O texto 
da lei civil teria abandonado, definitivamente, a ideia de indenização e bilatelaridade 
estrita, para introduzir o conceito de interesse1.

Segundo os mesmos autores, o dever de garantia do segurador implica dizer que o 
objeto do contrato é a própria garantia, não existindo aleatoriedade. O objeto da garantia, 
por sua vez, seria o interesse, que é uma relação juridicamente relevante de um sujeito 
de direito para com um determinado bem da vida. Ainda, o interesse deve ser legítimo 
(MEDAL apud TZIRULNIK; CAVALCANTI; PIMENTEL, 2003, p. 32), o que é requisito para a 
eficácia contratual: o interesse legítimo deve ser de titularidade do segurado, o que não 
significa dizer que é necessária a titularidade sobre o bem.

Este interesse deve ser lícito e pode apresentar um conteúdo econômico objetiva-
mente determinado, como nos seguros de dano, ou livremente estimável pelo segurado 
nos seguros de pessoas. O interesse, em breve síntese, seria a “relação existente entre 
o segurado e a coisa ou a pessoa sujeita ao risco” (COMPARATO, 1968, p. 25).

O risco, por sua vez, não poderia ser identificado como uma incerteza ou uma 
insegurança, e sim como dado social objetivo. A probabilidade do risco é elemento para 
o cálculo do prêmio, e por isso, a ocorrência de um determinado número de sinistros 
possibilitaria o estudo de uma determinada amostra de situações. Assim, é possível dizer 
que o prêmio é o preço da garantia, e é a prestação a cargo do segurado.

A empresarialidade seria a última grande novidade do Código de 2003, quando faz 
expressa menção de que a atividade do seguro deve ser exercida por entidade para tal 
fim legalmente autorizada

De qualquer forma, todos os contratos de seguro visam a neutralização de um risco. 
Pela lei, todos os riscos são passíveis de cobertura, com exceção daqueles decorrentes 

1 Nos termos do Código Civil, artigo 757: Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a 
garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou coisa, contra riscos determinados.
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da conduta ilícita ou provenientes de dolo do segurado (artigos 762 do Código Civil2), 
ou aqueles que estipulem indenização superior à coisa (artigo 766 do mesmo Código3).

O ilícito civil poderia sim, ser objeto de um contrato de seguro. Contudo, tal seguro 
seria necessariamente um seguro cujo objeto do interesse é uma coisa.4

3. Lei aplicável e regulamentação/órgãos reguladores

Não existe um regulamento geral sobre o seguro: diversas leis e atos normativos o 
disciplinam.

O Decreto-Lei 73/1966 traz regras sobre o seguro, mas além dele, também o Código 
Civil e todos os regulamentos e regras do sistema Securitário no nosso país, formado 
pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, pela Superintendência de Seguros Privados 
(Susep) e pelo IRB – Brasil.

O Decreto-Lei 73/1966 determina a competência privativa do governo federal para 
formular a política de seguros privados, legislar sobre suas normas gerais e fiscalizar 
operações no mercado nacional. O artigo 8º, por sua vez, institui o Sistema Nacional 
de Seguros Privados, composto por a) Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP; 
b) Superintendência de Seguros Privados (Susep); c) resseguradores d) sociedades autori-
zadas a operar em seguros privados; e) corretores habilitados.

Ainda que a lei explique a função e atribuições de cada qual dos órgãos, é importante 
considerar que o Conselho Nacional de Seguros Privados tem competência ampla: ele pode 
ditar regras sobre constituição, organização e funcionamentos das seguradoras (incluindo 
fixação de normas gerais de contabilidade e estatística), além de estipular índices e demais 
condições técnicas sobre tarifas, investimentos e outras relações patrimoniais a serem 
observadas pelas Sociedades Seguradoras (artigo 8º do Decreto-Lei 73/1966). Ressalve-se 
que o Conselho Nacional de Seguros Privados é composto por Ministros ou representantes 
do Ministério da Fazenda, Ministério da Justiça entre outros.

A Susep atua como executora da política traçada pelo CNSP, e analisa o processa-
mento dos pedidos de autorização para constituição, organização, funcionamento, fusão, 
encampação, grupamento, transferência de controle acionário e reforma dos Estatutos 
das Sociedades Seguradoras. A Susep também baixa instruções e circulares relativas à 
regulamentação das operações de seguro, de acordo com as diretrizes do CNSP; também 
fixa condições de apólices, planos de operações e tarifas a serem utilizadas obrigatoria-
mente pelo mercado segurador nacional; também aprova os limites de operações das 
Sociedades Seguradoras, de conformidade com o critério fixado pelo CNSP.

Exemplificando o complexo contexto normativo em que o contrato de seguro está 
inserido, basta mencionar que a Susep disponibiliza em seu site na Internet uma pesquisa 

2 Artigo 762: Nulo será o contrato para garantia de risco proveniente de ato doloso do segurado, do beneficiário ou do repre-
sentante de um ou de outro.

3 Artigo 766: Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam 
influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido.

4 O delito civil, ao contrário do inadimplemento contratual, causa um dano direto aos bens que compõem o ativo patrimonial 
da vítima. O prejuízo daí resultante é, pois, coberto pelas várias espécies de seguros de coisas, como seguro de furto, o 
seguro de transporte, o seguro-colisão na apólice de seguro automobilístico, e também pelo seguro de acidentes, que é  
um seguro de pessoas (COMPARATO, 1968).
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de seus regulamentos com base na modalidade do contrato. Lá estão previstos mais de 
50 tipos contratuais, dentre eles, seguro prestamista, seguro de crédito interno, seguro 
de crédito para exportação etc.

Disso, não há como deixar de observar que há manifesta ingerência estatal na atividade 
das Seguradoras, e de todas as demais pessoas que cercam a sua atividade. A regulamen-
tação do setor é antiga, já que começou em 1901, com a criação da Superintendência 
Geral de Seguros.

Como inserir, então, o contrato de seguro em um contexto empresarial? A atividade 
do empresário é essencialmente diversa, porque não parte de conceitos rígidos, e é o 
empresário que normalmente define sua estratégia a partir do próprio mercado.

Diego Nunes faz considerações sobre a questão:

Muitos empresários reclamam da dificuldade no relacionamento com 
estes órgãos, pois, como estes ainda sofrem com a antiga cultura 
do Estado detentor de plenos poderes e um sistema burocrático e 
arcaico, temos que há imensa necessidade de renovação no sentido de 
modernização e atualização destes órgãos. (2015, p. 96-97)

No mesmo artigo, o autor salienta que o Conselho Nacional de Seguros Privados 
dita regras que devem estar de acordo com todo o arcabouço jurídico pátrio, código do 
consumidor, prevenção à prática de corrupção, boas práticas de governança corporativas, 
prevenção à fraude, seja por parte de dirigentes de companhias ou pelo segurado.

Nesse contexto, parece inviável estudar o seguro a partir de regras inseridas em um 
mesmo diploma legal ou ramo do direito. A interpretação e análise de questões securitá-
rias devem levar em conta diversos aspectos: a regulamentação do setor, a necessidade 
de observar-se o Código Civil, o Decreto-Lei 73/1966 e também o Código de Defesa do 
Consumidor.

Se mais de uma regra regulamenta o mesmo fenômeno jurídico, surge como conse-
quência o conflito de normas. E é bom lembrar que a Lei de Introdução do Código Civil 
regulamenta a questão, mandando prevalecer a lei especial.5

Para Sergio Cavallieri Filho: 

vencidas algumas resistências iniciais, hoje não mais se questiona a 
incidência do Código de Defesa do Consumidor nos contratos de seguro, 
mesmo porque o seu artigo 3º, parágrafo 2º, inclui expressamente a 
atividade securitária no conceito de serviços. Por se tratar de conceito 
legal, vale dizer, interpretação autêntica, não há como negar que, 
além da disciplina estabelecida no Código Civil e leis especiais, o 
seguro está também subordinado aos princípios e cláusulas gerais 
do Código de Defesa do Consumidor sempre que gerar relações de 
consumo. E como o contrato de seguro é normalmente civil, realizado 
entre o segurador e pessoas físicas, na sua imensa maioria configura 
relação de consumo. Só não se aplicará o CDC quando o contrato de 

5 Artigo 2º, parágrafo 1º do Decreto-Lei nº 4567, de 4 de setembro de 1942: Não se destinando à vigência temporária, a lei terá 
vigor até que outra a modifique ou revogue. Parágrafo 1°: a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, 
quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.
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seguro for empresarial, isto é, contratado por um empresário como 
insumo de sua atividade econômica, v.g. “seguro por acidente de 
trabalho, de crédito de transporte etc.”. Nesses casos, o segurado é 
invariavelmente empresário e a garantia pretendida com o contrato 
representa um insumo da empresa. (2008, p. 203)

A despeito do entendimento acima, a jurisprudência reconhece a possibilidade da 
empresa receber o mesmo tratamento do consumidor, adotando a teoria do finalismo 
mitigado.6 Ainda, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor deve preservar o regra-
mento próprio e as características próprias do contrato de seguro.

Poderíamos exemplificar um conflito entre o Código de Defesa do Consumidor e o 
regramento do seguro com a seguinte questão: as cláusulas que restringem e delimitam 
o risco segurado. Elas poderiam ser consideradas nulas, à luz do Código de Defesa do 
Consumidor, porque limitam as hipóteses de cobertura securitária e, portanto, estariam 
limitando o direito da parte mais fraca.

A limitação do risco, todavia, é da substância do contrato de seguro, e tem previ-
são no artigo 757 do Código Civil, quando dispõe que o contrato de seguro visa garantir 
interesse legítimo do segurado contra risco predeterminado. A predeterminação do risco, 
portanto, não pode ser considerada como uma cláusula abusiva.

A lógica existente no seguro é que, da avaliação dos riscos, é feito o cálculo do 
prêmio, que corresponde à soma a ser paga pelo segurado pelo seguro contratado.

Conforme asseveram especialistas sobre o tema:

Grande parte dos prêmios ganhos pela seguradora, não vai, como 
se pode imaginar, para o acionista controlador das companhias 
de seguros, mas sim, para constituição de provisões técnicas e 
reservas obrigatórias, com objetivo de satisfazer regras de capital 
mínimo e de solvência, estabelecidas pelo órgão regulador, a SUSEP, 
Superintendência de Seguros Privados, concedendo solidez ao 
mercado. (CURI; CAVALCANTE, 2014, p. 104)

Desse modo, considerar uma cláusula que limita o risco coberto como cláusula 
restritiva, e portanto nula, acaba desvirtuando o próprio sentido do seguro, além de 
prejudicar o equilíbrio do contrato que vige entre segurado e seguradora, colocando em 
risco o fundo mútuo e toda a massa de segurados.

6 PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. CONCEITO DE CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA DO CDC. PESSOA JURÍDICA. FINALISMO 
MITIGADO. VULNERABILIDADE. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. 1. Hipótese em que, em 
verdade, não há divergência entre os acórdãos comparados, pois todos aplicam a teoria finalista mitigada, que admite a 
incidência do CDC, ainda que a pessoa física ou jurídica não sejam tecnicamente destinatárias finais do produto ou do serviço, 
quando estejam em situação de vulnerabilidade diante do fornecedor.2. Entretanto, no acórdão embargado, a Primeira Turma 
afirmou que a hipótese é de “ausência de demonstração de vulnerabilidade” da pessoa jurídica agravante (fls. 1.446-1.447). 
A reforma dessa conclusão pressupõe novo julgamento do Recurso Especial, com análise detida do acórdão recorrido, o que 
não pode ser obtido por esta via.3. Haveria divergência se os paradigmas indicados afirmassem que, para a incidência do 
regime protetivo do CDC, seria dispensável a análise da situação de vulnerabilidade da pessoa jurídica sempre que se tratar 
de serviço público essencial. Em nenhum deles, contudo, está assentada essa tese.4. Agravo Regimental não provido. (AgRg 
nos EREsp 1331112/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/12/2014, DJe 02/02/2015).
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Uma cláusula limitativa poderia ser considerada nula se contrária aos objetivos 
do contrato de seguro ou, ainda, se violar a boa-fé objetiva contratual, nos termos do 
artigo 422 do Código Civil, entendendo-se a boa-fé como o dever de transferência e 
cooperação entre as partes, tanto na fase pré-contratual, como durante a execução do 
contrato. Por exemplo: uma cláusula restritiva da indenização poderia ser considerada 
nula, porque contrária à boa fé contratual, no caso de um contrato de seguro de viagem 
que condicionasse a indenização pelo extravio de malas à previa apresentação das notas 
fiscais dos produtos existentes no interior da mala. Tal cláusula praticamente inviabilizaria 
qualquer indenização.

A exclusão de atos terroristas das hipóteses indenizáveis, por outro lado, é uma 
cláusula que está de acordo com a lógica do contrato de seguro: atos terroristas não 
compõem o cálculo atuarial, pois não há amostragem nesse sentido, e portanto, não são 
considerados para cálculo do prêmio.

Por outro lado, há regras próprias a serem respeitadas em relação ao contrato de 
seguro no tocante ao prazo de vigência. O contrato de seguro é essencialmente temporário, 
porque é estabelecido para vigorar em determinadas condições. Por isso, a recondução do 
contrato pode se dar apenas uma vez, e mediante expressa disposição contratual (artigo 774 
do Código Civil). A disposição contratual que determina a renovação do contrato por mais 
de uma vez, portanto, tem sido considerada nula pela jurisprudência.

Igualmente ocorre em relação aos planos de saúde, cuja essência é de natureza 
securitária, ainda que tenham tratamento específico na Lei 9.656/1998. Inicialmente, os 
seguros-saúde eram regulamentados pela Susep, e possuem elementos e características 
ao contrato de seguro.

São frequentes os pedidos no Judiciário para renovação e prorrogação compulsória 
de contratos de plano de saúde. À análise de tais pedidos deve sopesar a questão da 
temporariedade e da sinistralidade, elementos inerentes ao equilíbrio contratual.7

A necessidade de observar-se as particularidades do contrato de seguro ganha especial 
relevância quando constatamos que a observância dos privilégios e normas protetivas do 
Código de Defesa do consumidor é requerimento formulado também pelas Seguradoras, 
quando ocorre a sub-rogação.

Sabe-se que a Seguradora sub-roga-se nos direitos do segurado quando é paga a 
indenização e que tal sub-rogação envolve todos os direitos e privilégios do credor original 
(artigo 349 do Código Civil). Existindo relação de consumo entre o causador do acidente 
e o segurado, poderia a Seguradora invocar as regras do Código de Defesa do Consumidor 
ao pleitear o direito de regresso? Lembramos que o Código de Defesa do Consumidor tem 
regras processuais, tais como inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva nos 
casos de acidente de consumo, regras que visam proteger e facilitar o exercício do direito 
do consumidor, que é parte mais fraca da relação jurídica. A sub-rogação abrangeria a 
faculdade de invocar tais regras protetivas?

7 Agravo de Instrumento 2118729-91.2016.8.26.0000 – Relator Rômolo Russo – 7ª. Câmara de Direito Privado. Julgado em 
09.09.2016 – Ementa: Agravo de instrumento. Recurso Interposto contra a antecipação de tutela que determinou a manu-
tenção de plano de saúde coletivo por adesão. Hipótese no qual é admitida a rescisão unilateral. Exegese do artigo 13 da Lei 
n°9656/98. Agravante que notificou oportunamente à agravada, bem como, facultou aos beneficiários a adesão ao plano de 
saúde individual. Observância do artigo 17 da Resolução Normativa n.195/2009 e da Resolução CONSU n.19/99. Manutenção 
somente admissível quanto aos beneficiários em internação hospitalar ou em clínica de terapia intensiva (artigo 35-E, IV, da 
Lei 9656/98). Agravo parcialmente provido.
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Duas situações poderiam ser admitidas: a proteção do Código de Defesa do consu-
midor não se estenderia às Seguradoras, pois não há vulnerabilidade ou hipossuficiência 
técnica a ser protegida. Nesse sentido, o dever de provar e demonstrar a culpa do causa-
dor do acidente seria da própria Seguradora em juízo, posicionamento já adotado pelo 
Superior Tribunal de Justiça. Adotando-se outro entendimento, poderíamos considerar 
que a facilitação do ressarcimento das Seguradoras em juízo iria ao encontro da lógica 
do sistema, preservando a sua capacidade financeira, o que certamente viria em prol da 
massa dos segurados.

4. Agentes do contrato de seguro

Além da complexa normatização que vigora em relação ao contrato de seguro, é 
importante enfatizar que não há mais como concebê-lo, atualmente, como um contrato 
bilateral que se formaliza entre duas partes.

A concepção de que no contrato do seguro existem apenas duas partes, um segurado 
e uma companhia seguradora, perdeu o sentido na dinâmica atual. Ainda que sejam elas 
as pessoas diretamente envolvidas, a identificação de outros agentes que atuam no ramo 
faz-se necessária para a compreensão do item.

Os corretores de seguro eram profissionais estritamente ligados à comercialização 
dos contratos de seguro e funcionavam como agentes que colocavam à disposição do 
segurado as informações necessárias para a contratação. A esse respeito, o artigo 9º do 
Decreto-Lei 73/1966 dispunha: “Os seguros serão contratados mediante propostas assina-
das pelo segurado, seu representante legal ou por corretor habilitado, com emissão das 
respectivas apólices, ressalvado o disposto no artigo seguinte”.

Ressalve-se que a presença de um corretor de seguros nunca foi obrigatória, nos 
termos do que regulamentava o artigo 18 “alínea b” da Lei 4.595/1964 (Lei do Sistema 
Financeiro Nacional) e o artigo 9º do Decreto-Lei 73/1966. Contudo, sua figura foi, em 
um primeiro momento, importante elemento para comercialização de tais produtos. 
Atualmente, há Seguradoras que inovam, disponibilizando a contratação dos seguros 
através da internet.

Além dos corretores de seguros, outras pessoas ainda participam da sua distribuição.

Os agentes de seguros seriam uma segunda categoria que não se confunde com o 
corretor de seguros, conforme prevê o artigo 775 do Código Civil de 2002: “os agentes 
autorizados do segurador presumem-se seus representantes para todos os atos relativos 
aos contratos que agenciarem”. E a Resolução CNSP 297/2013 também disciplinou a 
respeito do “representante do seguro” ao esclarecer: “Considera-se representante de 
seguros a pessoa jurídica que assumir a obrigação de promover, em caráter não eventual 
e sem vínculos de dependência, a realização de contratos de seguro à conta e em nome 
da sociedade seguradora”.

Percebe-se que mais de uma relação jurídica se insere na dinamização e na formação 
do seguro: forma-se também um vínculo entre a Seguradora e o agente autorizado da 
seguradora, e nessa relação, poderá ficar estipulado que o agente promoverá a oferta dos 
contratos de seguro, recolherá os prêmios de seguro, receberá avisos de sinistro, pagará 
a indenização em nome da sociedade seguradora e promoverá o apoio logístico para a 
manutenção dos contratos de seguro.
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As “Assessorias de seguros”, por sua vez, seriam empresas contratadas por empresas 
seguradoras que atuariam no fomento e gerenciamento de corretores de seguros de uma 
determinada região. Não se trata de atividade regulada pela Susep, porém, podem ser 
consideradas como “unidades comerciais terceirizadas da companhia seguradora”.

Nesse sentido:

Denominam-se de assessorias de seguros as organizações que funcionam 
como elo entre as companhias seguradoras e os corretores, prestando 
serviços variados, principalmente para pequenos e médios corretores. 
Paralelamente, as assessorias de seguro funcionam como empresas 
de “outsourcing” do departamento comercial das seguradoras, como 
uma unidade avançada da seguradora e responsável pelo atendimento 
dos corretores […]. A existência das Assessorias de Seguros representa 
oportunidade de economia para as seguradoras que, ao invés de 
montarem uma estrutura própria em determinadas localidades, com 
o único intuito de desempenhar atividades administrativas inerentes 
ao gerenciamento das atividades de corretores de seguro daquela 
região, pode contratar uma assessoria para desempenhar essa função. 
Pode-se dizer, de forma simplificada que a atuação das Assessorias se 
assemelha a um Inspetor de Seguros, como elemento de ligação entre 
o corretor e a Seguradora (BARBOSA et al., 2015, p. 83).

Partindo dessas considerações, fica nítido o caráter empresarial do seguro, já que 
existem diversos agentes que se correlacionam entre si, formando uma complexa estrutura 
de comercialização e gerenciamento 

5. Modalidades de seguro

Neste tópico, analisaremos algumas modalidades de seguro que não coincidem com 
as tradicionalmente estudadas e que são regulamentadas pela Susep, estando portanto, 
disponíveis no mercado. Embora a análise da regulamentação não corresponda, propria-
mente, a uma análise jurídica, a identificação delas é necessária, muitas vezes, para 
exata compreensão do que abrangem.

5.1. Seguro garantia

A garantia é um instituto do Direito Civil, que muitas vezes confunde-se com o próprio 
patrimônio. Trata-se de instituto tratado de maneira esparsa pelo Código Civil: dentro dos 
Direitos das Obrigações, encontramos o contrato de fiança, de natureza assessória. No 
Capítulo do Direito das Coisas, está disciplinada a propriedade fiduciária, a hipoteca e o 
penhor. No direito comercial, a noção de garantia estaria presente na figura do avalista.

Luiz Gastão Paes de Barros divide as modalidades de garantia em dois grupos: as 
garantias prestadas pelos Bancos, e as garantias prestadas pelas Seguradoras. Realça as 
obrigações comerciais necessitam de garantias complementares, fora aquelas tradicio-
nalmente previstas pela lei civil.

A industrialização da era moderna, com efeito, teria implicado a multiplicação dos 
riscos, tornando insuficiente o regramento do Código Civil.
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A regulamentação do seguro garantia no Brasil tomou contornos na década de 1990 
e está disciplinada em alguns atos normativos (Circular 477, de 30 de setembro de 2013, 
da Susep).

Nesse tipo de seguro, o segurado é o credor de uma obrigação. Com o objetivo de 
ver a obrigação fielmente cumprida, ele exige ou condiciona a contratação à estipulação 
de um seguro, que é realizado pelo devedor, que se torna estipulante ou tomador.

Nesse tipo de seguro, o devedor, investindo-se da condição de estipulante/tomador 
convenciona com a Seguradora a emissão de uma apólice, abonando o adimplemento de 
obrigações contratuais em favor do credor segurado: conclui-se que não é o segurado que 
firma o contrato de seguro. O vínculo que se constituiu entre o devedor e a seguradora é, 
assim, autônomo em relação ao segurado, e não interfere no vínculo contratual objeto 
da garantia.

O contrato de seguro garantia envolve, portanto, três partes distintas; o segura-
dor, o segurado e o tomador. O tomador é o devedor que contrata o seguro, garantindo 
ao segurado que, se não lograr cumprir a obrigação de base que com ele contratou, a 
seguradora o reparará do dano decorrente do inadimplemento. O segurado é o beneficiário 
da apólice de seguro e, em caso de inadimplência da obrigação garantida, poderá exigir 
da seguradora a indenização pela ruptura contratual ensejada pelo inadimplemento. A 
seguradora, por sua vez, é quem se responsabiliza perante o segurado pelo adimplemento 
da obrigação que este firmou com o tomador. Eventualmente, poderá ainda surgir uma 
quarta figura, que seria um beneficiário distinto do segurado.

No seguro garantia, o risco coberto é o inadimplemento, conforme previsto na 
Circular Susep 477, de 30 de setembro de 2013. Tal circular regulamenta dois tipos de 
seguro garantia: um em que o segurado é o ente público, e o outro, em que o segurado 
é o ente privado. A mesma norma estabelece que o seguro garantia tem como objetivo 
garantir o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador em face do segurado.

Qual seria, então, a diferença entre seguro garantia e fiança?

Segundo Leães (2011, p. 867-868), a fiança difere do seguro garantia porque nela 
haveria uma obrigação acessória, ligada à obrigação principal. No seguro garantia, as duas 
obrigações são independentes. A seguradora compromete-se a indenizar o segurado no 
caso de inadimplemento do tomador, obrigações totalmente diversas e independentes. 
O fiador pode opor exceções pessoais que caberiam ao devedor principal (artigo 1502 do 
Código Civil de 1916); já o segurador não pode se eximir de sua obrigação, invocando 
exceções ou objeções que digam respeito à obrigação principal.

Ainda, uma terceira diferença: quando o fiador paga a dívida, ele realiza o adimple-
mento da obrigação. Ao contrário, a Seguradora, ao cumprir sua obrigação de indenizar, não 
realiza o adimplemento da obrigação e sim se sub-roga no direito do segurado, passando 
a ter direito de crédito em face do tomador, devedor principal.

Além disso, a garantia do risco contemplada na fiança é uma garantia individual, 
mesmo quando outorgada profissionalmente por um banco, e não faz parte de uma ativi-
dade empresarial 

nem do conjunto de riscos da mesma natureza assumidos por um 
determinado segmento econômico, como ocorre com o seguro 
garantia, em que a companhia seguradora leva em consideração 
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uma mutualidade de pessoas submetidas aos mesmos riscos. (LEAES, 
2011, p. 49)

O encargo pago por tal seguro é decorrente de numerosas operações similares, 
dentro de um mesmo mercado, observando-se, mais uma vez, que o prêmio é pago pelo 
devedor e não pelo segurado.

No Brasil, a regulamentação do seguro garantia alterou-se com o passar dos anos. 
Chegou-se a adotar algumas denominações utilizadas no mercado americano, mas, por 
fim, a prática brasileira distanciou-se daquele modelo (PEREIRA; AMARAL; ABDALLA; 
SANTOS; FELEZ; LOEW, 2016, p. 103).

Nos Estados Unidos, ao contrário, o seguro garantia surgiu em razão das inúmeras 
perdas financeiras do Governo Americano em razão do inadimplemento de construtores 
e contratos públicos, tendo sido regulamentado primeiramente pelo Miller Act, em 1935, 
quando se exigiu a utilização de garantias para fornecedores e mão de obra, evitando-se, 
assim, a execução direta do Estado, no caso de inadimplemento. No mercado americano, 
o sistema passou a funcionar por meio dos Security Bonds, adotando-se a nomenclatura 
Performance Bond (executante construtor, prestador de serviços e fornecedor) e Bid Bond 
(garantia do licitante).

Embora tal nomenclatura tenha sido adotada temporariamente pelo sistema brasi-
leiro, o funcionamento do seguro garantia no Brasil distanciou-se do funcionamento no 
mercado americano. Primeiro, porque as garantias se limitavam a 5% e a 10% do valor 
do contrato, nos casos de garantia de execução. Também porque tais seguros, no Brasil, 
normalmente estavam ligados a contratos públicos, com regras específicas. No sistema 
americano, diferentemente, caso houvesse descumprimento pela pessoa jurídica privada 
contratada para a execução do serviço público, a Seguradora pagava ao ente público o 
valor total da apólice e a Seguradora, por sua vez, buscava o ressarcimento da empresa 
contratada inadimplente.

Vale mencionar que o texto da Circular 477, de 30 de setembro de 2013, que atual-
mente vigora no pais, adota a mesma linha do Código Civil, quando prevê que a Seguradora 
poderá indenizar, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e multas causados pelo 
tomador.

Questiona-se quanto ao distanciamento do seguro garantia em relação ao modelo 
clássico do seguro, já que o prejuízo, no seguro garantia, não envolveria um risco decor-
rente de um evento futuro ou incerto. Ao contrário, em tal modalidade de seguro, o fato 
a ser indenizado é certo ou pelo menos delimitado, ou seja, o inadimplemento.

Percebe-se, contudo, que o próprio inadimplemento pode decorrer das mais diversas 
situações, e nem sempre envolve o descumprimento da obrigação principal, já que todo 
o contrato envolve diversas obrigações acessórias. A ocorrência de um infortúnio, por sua 
vez, também pode dar causa ao descumprimento da obrigação.

O descumprimento doloso, por sua vez, pode estar inserido nas hipóteses de 
cobertura, já que o devedor não é o segurado e, por isso, não valeria a regra do artigo 
762 do Código Civil. Aqui é importante ressalvar que o tomador/devedor não é repre-
sentante do segurado e, como já ponderado neste texto, as relações são autônomas e 
independentes.
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5.2. Seguro de crédito

É possível classificar o seguro de crédito em duas modalidades: seguro de crédito 
interno e seguro de crédito para exportação. Trata-se das hipóteses regulamentadas pela 
Susep, que correspondem, portanto, a modalidades disponíveis no nosso mercado.

O seguro de crédito interno, e nos termos da definição obtida no site da Susep:

é uma modalidade de seguro que tem por objetivo ressarcir o 
segurado (credor), nas operações de crédito realizadas com clientes 
domiciliados no país, das perdas líquidas definitivas causadas pelo 
devedor insolvente. O sinistro se caracterizaria com a insolvência do 
devedor, ou com a concessão da sua “concordata preventiva”.8

Tal seguro é contratado por empresas que realizam operações de crédito em suas 
vendas, tanto para pessoa física como para jurídica, ou intermediários de operações de 
crédito, financiamento ou investimento, consórcios, empresas de factoring etc.

Tal seguro, segundo a regulamentação mencionada, está caracterizado da seguinte 
maneira: existe participação obrigatória do segurado, ou seja, o segurado credor pre ci-
sa estipular as hipóteses do risco que pretende estar coberto, diferenciando-se, nesse 
ponto, do seguro garantia. Além disso, ele deve ser contratado para uma globalidade de 
operações, evitando que seja utilizado apenas em relação a devedores com maior risco 
de inadimplência. Nessas apólices, sempre se estipula um limite máximo de crédito, 
evitando-se as fraudes.

A indenização, nesses casos, corresponde à perda líquida definitiva, ou seja, o 
total do crédito sinistrado acrescido das despesas de sua recuperação e deduzido das 
quantias efetivamente recebidas, relativas a esse crédito. No nosso ordendamento, é 
possível contratá-lo para as seguintes principais hipóteses de cobertura: a) operações de 
consórcio (garante ao grupo de consórcio o ressarcimento das perdas líquidas definitivas 
em decorrência da insolvência dos consorciados contemplados); b) operações de emprés-
timo hipotecário (tem por objetivo cobrir as perdas líquidas definitivas decorrentes da 
insolvência das pessoas físicas, nos contratos de empréstimo com garantia hipotecária, 
não abran gidos pelo Sistema Financeiro da Habitação); c) cobertura de operações de 
arrendamento mercantil – visa garantir ao segurado as perdas líquidas definitivas que 
ele possa sofrer em decorrência da incapacidade do arrendatário de pagar as contra-
prestações estipuladas no contrato de arrendamento mercantil, os riscos comerciais e 
a quebra da garantia

Nosso sistema também prevê o seguro de crédito à exportação, previsto no artigo 
1º da Lei 4.768/1965:

o seguro de crédito à exportação tem por fim garantir, contra os riscos 
a que estiverem sujeitas as operações resultantes da exportação de 
mercadorias e serviços, os contratantes no Brasil dessas operações ou 
as entidades de crédito que as financiarem.

8 O texto está evidentemente desatualizado, considerando a revogação do Decreto-Lei 7661/1945 pela Lei 11.101/2005.
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De qualquer forma, tanto o seguro de crédito interno como o seguro de crédito à 
exportação estão disciplinados na Cicular Susep nº 513, de 5 de março de 2015, que os 
classifica como apólices de averbação ou abertas, já que as operações de concessão de 
crédito ocorrem frequentemente ao longo da vigência da apólice contratada, em datas 
incertas e imprevisíveis, com valores segurados variáveis e igualmente imprevisíveis.

É possível, contudo, sistematizar algumas características do seguro de crédito, 
analisando-o de um ponto de vista teórico.

Fábio Konder Comparato explica que o crédito segurável deve ser certo, lícito, 
regular (revestido de todas as formalidades de cunho legal) e incontestável (não pode ser 
objeto de litígio). Completa dizendo que o crédito segurável tem sempre seu nascimento 
posterior à conclusão do contrato de seguro (COMPARATO, 1968, p. 38-39). A ideia de 
“nascimento posterior” permite a compreensão dos termos utilizados pelas Circulares: 
“apólices abertas” e “perda líquida definitiva”.

Além disso, segundo o mesmo professor, os riscos cobertos nos contratos de seguro 
de crédito poderiam ser classificados em riscos ordinários, extraordinários e, ainda, 
complementares. A insolvabilidade, portanto, não seria o único risco coberto, a despeito 
de ser o ponto central do tipo de seguro que analisamos. O risco, em todos os contra-
tos de seguro de crédito, seria a perda do valor do crédito no patrimônio do segurado. 
A perda do valor do crédito não decorreria, necessariamente, do inadimplemento. A 
perda, poderia, por exemplo, decorrer da desvalorização do crédito, ou desvaloriza-
ção da moeda. Outra situação de perda objeto de seguro seria aquela decorrente de 
um acordo particular do devedor com seus credores, para pagamento da dívida com 
redução de seu montante, hipótese em que é necessária a anuência da Seguradora para 
a composição. Ainda, é possível vislumbrar o seguro de crédito quando o risco coberto 
decorre de eventos extraordinários, exemplificando com riscos catastróficos (ciclones, 
inundações etc.). Importante frisar que a perda do crédito decorrente de uma catástrofe 
seria excludente de responsabilidade do devedor, mas não da Seguradora, se tal risco 
for expressamente previsto no contrato.

5.3. Seguro de garantia estendida

O seguro de garantia estendida, nos termos da Regulamentação da Susep,

tem por objetivo fornecer ao segurado a extensão e/ou 
complementação da garantia original de fábrica, estabelecida 
no contrato de compra e venda de bens e consumos duráveis. Ou 
seja, ao contratar o Seguro de Garantia Estendida, o segurado está 
aumentando o prazo de garantia concedido pelo fabricante, ou 
complementando as garantias oferecidas.

A operação de garantia estendida possui os cinco elementos básicos do seguro, que 
são: o risco (possibilidade do evento aleatório ocorrer, acarretando prejuízo ao consumi-
dor do produto), o segurado (dono da mercadoria – consumidor final – pessoa física ou 
jurídica que possui interesse econômico no bem exposto ao risco), o segurador (pessoa 
jurídica que assume o risco, o prêmio (pagamento efetuado pelo segurado ao segurador) 
e a indenização (reparação do prejuízo).
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No mercado, os planos de seguro de garantia estendida devem, obrigatoriamente, 
oferecer uma das seguintes coberturas básicas: 1) Extensão de garantia original: contra-
to cuja vigência inicia-se após o término da garantia do fornecedor e que contempla as 
mesmas coberturas e exclusões oferecidas pela garantia do fornecedor; 2) Extensão de 
garantia original ampliada: contrato cuja vigência inicia-se após o término da garantia 
do fornecedor e que contempla as mesmas coberturas oferecidas pela garantia do forne-
cedor, apresentando, adicionalmente, a inclusão de novas coberturas, desde que não 
enquadradas em outros ramos específicos de seguro; 3) Extensão de garantia reduzida: 
contrato cuja vigência inicia-se após o término da garantia do fornecedor e que pode 
contemplar coberturas reduzidas comparativamente àquelas oferecidas pela garantia 
do fornecedor. Esta modalidade aplica-se somente a veículos automotores e a bens 
que possuem apenas garantia legal. Facultativamente, os planos de seguro de garantia 
estendida poderão oferecer a cobertura de complementação de garantia, cuja vigência 
inicia-se simultaneamente com a garantia do fornecedor, contemplando coberturas não 
previstas ou excluídas pela garantia do fornecedor e desde que não enquadradas em 
outros ramos específicos de seguro.

As apólices, e bilhetes, bem como todo material publicitário devem conter uma 
das seguintes expressões: “Seguro de garantia estendida original”, “Seguro de garantia 
estendida original ampliada” ou “Seguro de garantia estendida reduzida”.

Há até bem pouco tempo, tal seguro era desconhecido do brasileiro, contudo, 
diante do crescimento de sua comercialização em lojas de varejo, não demorou muito 
para que órgãos como o Procon passassem a receber inúmeras reclamações a respeito 
de tais produtos, muitas vezes porque as pessoas o adquiriam sem ter conhecimento de 
suas condições gerais, nem mesmo como poderiam acionar as respectivas seguradoras.

Através da Resolução CNSP nº 296, de 25 de outubro de 2013, ficou estabelecido em 
relação aos contratos de seguro de garantia estendida: a) a possibilidade de direito de 
arrependimento, na forma do Código de Defesa do Consumidor, após contratação; b) o 
combate à venda casada; c) a exigência de que a pessoa contratante seja devidamente 
informada sobre o seguro a ser comercializado em loja varejista, para que assim possa 
prestar melhores explicações ao consumidor; d) instituiu a condição de “agente de 
seguros” às redes varejistas, isto é, elas não mais serão considerados como estipulantes 
do contrato (representantes dos segurados), mas sim representantes da seguradora, 
trazendo responsabilidades e sujeição a fiscalização da própria Susep, podendo, inclusive, 
sofrer sanções da autarquia de forma solidária com as seguradoras; e) determinou que as 
apólices sejam individuais e não mais coletivas (GALESCO, 2014, p. 28-29).

Nesse tipo de seguro, percebe-se que o segurado confunde-se com o tomador; o 
devedor, por sua vez, coincide com o fabricante do produto. Pode-se admitir certa analogia 
ao seguro garantia, já que o objeto do seguro é o cumprimento da obrigação do fabricante 
ou do fornecedor, de fornecer produtos ou serviços sem vícios e aptos ao consumo.

5.4. Seguro prestamista

Não há resolução da Susep regulamentando o seguro prestamista. Contudo, as condi-
ções gerais dos contratos de seguro formalizados nessa modalidade contém regramento 
mínimo que permite concluir como tal modalidade de seguro funciona.
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O segurado de um seguro prestamista é aquele que contrai um financiamento perante 
uma instituição financeira. O risco coberto é a impossibilidade do pagamento do saldo 
devedor do financiamento na hipótese de morte ou no caso de invalidez permanente 
decorrente de acidente. A estipulante é a entidade financeira, que pretende garantir 
o adimplemento, ou seja, a pessoa física ou jurídica que contrata apólice coletiva de 
seguros em nome dos segurados, representando-os perante a seguradora.

Na verdade, aqui temos uma estipulação em massa, já que o grupo segurável é 
constituído por pessoas físicas vinculadas ao estipulante, em razão de compromisso 
assumido no contrato de financiamento.

O objetivo do seguro prestamista é garantir ao segurado, durante a vigência do 
seguro, o pagamento da indenização, limitada ao capital segurado, contratado para cada 
cobertura, caso venha a ocorrer um dos riscos cobertos. O saldo devedor é o valor da 
dívida que o segurado possui com o estipulante, apurado na data da ocorrência do sinistro.

Cada segurado recebe um certificado individual que prevê a periodicidade do pagamen-
to do prêmio. Os prêmios são recebidos pela estipulante e repassados a seguradora.

Para a liquidação do seguro, os herdeiros do segurado obrigam-se, sob pena de perder 
o direito à indenização, a comunicar o sinistro à seguradora pela via mais rápida ao seu 
alcance, sem prejuízo da comunicação por escrito, através do preenchimento e entrega 
do formulário previsto como “aviso de sinistro”.

A franquia, em tal contrato, é previsto como um número de dias, assemelhando-se 
a um prazo de carência.

Os riscos cobertos, basicamente, são: a) morte: garante-se ao beneficiário o pagamen-
to do capital segurado contratado para essa cobertura, equivalente ao saldo devedor 
apurado na data do sinistro, relativo ao compromisso prévio assumido pelo segurado 
junto ao estipulante, podendo ser previstas causas naturais ou acidentais, ocorrida na 
vigência do seguro; b) invalidez permanente, quando contratada na apólice. A apólice 
poderá prever outros riscos.

Tal seguro assemelha-se, em parte, ao seguro de garantia estendida, por ser objeto 
de comercialização pelos bancos que emprestam dinheiro, sendo fornecidos diretamente 
aos consumidores. Por isso, as apólices costumam prever a possibilidade de arrependi-
mento do segurado no prazo de sete dias a partir da contratação.

Por fim, é possível admitir certa analogia entre o seguro prestamista e o seguro de 
crédito. No seguro prestamista, contudo, o segurado é o próprio devedor.

6. Seguro no contexto mundial/securitização de recebíveis

Historicamente, o seguro surgiu com o desenvolvimento do comércio marítimo, 
paralelamente ao desenvolvimento da matemática, que permitiu o cálculo do risco através 
da probabilidade, permitindo uma efetiva neutralização dos riscos.

Em muitos países, contudo, as seguradoras passaram a exercer papel relevante e 
integrar-se no mercado de capitais.

Arnoldo Wald, ao analisar o contexto histórico de cada país, explica que tanto nos 
Estados Unidos, como na Inglaterra, as seguradoras oferecem aos seus clientes contratos 
cuja unidade de conta, tanto para o capital como para o prêmio, é a cota do mutual funds. 
Nos Estados Unidos, iniciou-se o mesmo fenômeno. As seguradoras passaram a adquirir 
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e a organizar empresas de investimentos e fundos mútuos, implantando as fórmulas do 
seguro-poupança (WALD, 2011, p. 856)

O casamento das duas técnicas, seguro e fundos, segundo o mesmo professor, se 
explica por motivos de economia operacional, pois unificavam-se os agentes de distribuição 
de cada qual, havendo vantagens para os fundos (porque eles obteriam novas e impor-
tantes injeções de capital, apresentando aos clientes investimento em cotas como uma 
forma de seguro), observando-se que a clientela das seguradoras não é necessariamente a 
mesma dos fundos. Por outro lado, nem todo o segurado se interessa pela poupança, mas 
pensa em evitar um risco ou uma fatalidade, pretendendo escapar do risco também da 
depreciação monetária. O seguro admite facilidades e técnicas próprias, inexistentes no 
tocante ao investimento nos fundos (seguro em grupo, indicação do terceiro beneficiário 
etc.). Ainda, conforme explica o mesmo professor, a consequência lógica e necessária da 
operação consiste na utilização das reservas das seguradoras para a subscrição nos fundos 
ou constituição de novos fundos.

Como já ressalvado neste trabalho, a ideia de seguro, no nosso país, se desvincula do 
que se entende por seguro em países anglo-saxões, e o elemento diferenciador é questão 
atinente à quantificação do risco.

A transferência de um risco de receber um crédito muitas vezes assemelha-se a 
própria transferência de crédito.

Não é por acaso, portanto, que o termo securities, em países de língua inglesa, 
normalmente identifica qualquer título ou valor passível de transferência. O termo, 
portanto, não tem qualquer relação com a expressão seguro, embora esteja relacionado 
com a ideia de prevenção.

Nesse contexto, é bom diferenciar a operação chamada de “securitização de recebí-
veis” da operação de seguro da qual tratamos neste trabalho.

Securitização é uma prática financeira que consiste em agrupar vários tipos de ativos 
financeiros (duplicatas vencidas e não pagas, dívidas referentes a empréstimos etc.), 
convertendo-os em títulos padronizados negociáveis no mercado de capitais interno e 
externo. A dívida é transferida, e negociada por uma instituição financeira ou fundo de 
investimento.9

De uma maneira geral, na securitização de recebíveis, uma empresa cede um “crédito 
a receber” a uma outra entidade, que a transforma em um valor mobiliário. A definição 
de valor mobiliário, no nosso ordenamento, encontra-se no artigo 2º, da Lei 6.385/1976, 
que dispõe:

São valores mobiliários sujeitos ao regime desta lei: I- as ações, 
partes beneficiárias e debêntures, os cupões desses títulos e o bônus 
de subscrição II- os certificados de depósito de valores mobiliários 
III- outros títulos criados ou emitidos pelas sociedades anônimas, a 
critério do Conselho Monetário Nacional.

9 A securitização de recebíveis representaria uma quarta fase da evolução de maneiras diversas do financiamento da empresa. 
A primeira delas teria surgido com a sociedade anônima, atuando como um poderoso instrumento de captação de recursos 
para o exercício da atividade econômica. Os títulos de crédito também seriam uma “fase da mesma evolução”, porque re-
presentariam uma forma de mobilização da própria riqueza, construindo o negócio cartular, distinto do negócio que lhe deu 
causa. Os fundos de investimento representam também uma fase, porque adquirem grandes massas de capital (NORONHA, 
2004).
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A conceituação do que seria um título mobiliário foi ampliada em virtude da Edição 
da Medida Provisória 1.637, de 8 de janeiro de 1998, para abranger “contratos de inves-
timento coletivo, quando ofertados publicamente, que gerem direito de participação 
de parceria ou remuneração, inclusive resultante de prestação de serviços”. Por fim, a 
Lei 10.303/2001, que modificou a Lei 6.385/1976, alterou o texto do artigo 2º: e abando-
nou a ideia de que os valores mobiliários seriam aqueles necessariamente emitidos por 
uma sociedade anônima, passando a abranger 

quaisquer outros títulos ou contratos quando ofertados publicamente 
e que gerem direito de participação, de parceria ou de remuneração, 
inclusive resultante de prestação de serviços, cujos rendimentos 
advêm do esforço do empreendedor ou de terceiro.

A securitização é na verdade,

um contrato atípico de cessão de lastro para emissões de valores 
mobiliários, e que a prova disso, é o fato de que o cessionário será 
sempre um veículo emissor de valores mobiliários, denominado de 
securitizador, repise-se que no Brasil, hoje, este veículo pode ser 
de três espécies: EPE – Entidade de Propósito Específico, FIDC – 
Fundo de Investimento em Direito Creditório e a sociedade anônima 
a ser constituída com propósito específico denominada de “trust”. 
(NORONHA, 2004, p. 114)

Assim, na securitização, uma empresa geradora de recebíveis (por exemplo, contratos 
que gerariam um crédito futuro) cederia tais créditos a uma outra pessoa jurídica (que 
no Direito americano recebe o nome de trust), obtendo assim um “financiamento”. A 
trust emitiria títulos cujos valores seriam calculados através de agências de classificação 
de risco. Os recebíveis, na verdade, se tornariam “lastro” do recebimento dos títulos. A 
vantagem do sistema implicaria não expor o investidor ao risco da liquidação ou não de 
recebíveis.

7. Conclusão

A expressão “seguro” vai além do que identificamos como contrato, ou forma de 
indenização. Segurar é prevenir. Por isso é que assistimos à crescente diversificação dos 
produtos que são colocados no mercado.

É primordial, contudo, entender o contexto global de como são realizadas essas opera-
ções, a modificação do modelo clássico, a diversificação das atividades das seguradoras.

Em razão da importância do crédito na atividade do empresário, fizeram-se neces-
sárias as reflexões deste trabalho.
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1. Introdução

Os contratos empresariais nem sempre recebem a adequada atenção, sobretudo 
porque, muitas vezes, são analisados sem que sejam consideradas suas peculiaridades.

A avalanche de relações contratuais levadas ao Poder Judiciário envolvendo direito 
do consumidor impõe que os magistrados se tornem verdadeiros especialistas no manejo 
do Código de Defesa do Consumidor, enquanto as relações contratuais envolvendo empre-
sários acabam relegadas e, quando levadas aos tribunais, muitas vezes são tratadas sem 
que seus peculiares vetores de funcionamento sejam considerados.

A situação gera um movimento circular de causa-consequência-causa, ou seja, os 
contratos empresariais são submetidos ao Poder Judiciário, que os interpreta de forma 
muitas vezes divorciada do contexto no qual estão inseridos. Como consequência, evita-
-se que sejam submetidas ao Poder Judiciário questões envolvendo relações contratuais 
entre empresários, por receio de que sejam equivocadamente interpretadas. O Poder 
Judiciário, então, deixa de exercer papel fundamental no processo de tomada de decisão, 
aumentando os custos do contrato.

O objetivo deste artigo é analisar a adequação do tratamento conferido aos contratos 
empresariais na interpretação pelos tribunais e, ao mesmo tempo, chamar atenção para 
as peculiaridades desses contratos tanto na formação como na execução, atentando-se 
para os seus vetores de funcionamento.

Os reflexos da interpretação dos contratos empresariais pela jurisprudência serão 
abordados de maneira a reforçar a importância das decisões prolatadas pelos tribunais, 
pois, muito além de resolver o caso concreto, podem constituir baliza de comportamento 
para os futuros contratantes, reduzindo os custos do contrato.

Reconhecida a importância da interpretação arguta pelos tribunais, ao final, tentar-
-se-á apresentar possíveis soluções para implementar o manejo ágil e conectado desses 
contratos pelo Poder Judiciário. Nesse sentido, será abordada a pertinência da especia-
lização dos juízes e da criação de varas especializadas.
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2. O tratamento conferido aos contratos empresariais

Para compreender os contratos empresariais1, o primeiro passo é analisar o trata-
mento que lhe é conferido, inicialmente distinguindo-os dos contratos civis e de consumo 
e, na sequência, estabelecer as normas aplicáveis.

É preciso lembrar que, antes de 1991, os contratos eram, basicamente, divididos 
em contratos civis, os quais abarcavam a generalidade dos contratos entre particulares, 
com exceção dos contratos de trabalho, e contratos mercantis, relacionados à atividade 
comercial.

A classificação em um ou outro grupo levava em conta a própria delimitação da 
incidência do direito comercial, a partir da teoria dos atos de comércio ou da teoria da 
empresa, mais recentemente2.

A partir da entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor, à classificação 
entre contratos civis e comerciais é acrescentado mais um regime de direito privado dos 
contratos: o consumerista3.

Em síntese, hoje se pode falar em contratos que vinculam não empresários, tra ta-
dos pelo Direito Civil; contratos entre empresários, regulado pelo Direito Empresarial; e 
contratos entre empresário (fornecedor) e não empresário (consumidor), cuidados pelo 
Direito do Consumidor.

Por esse quadro, um contrato de compra e venda, por exemplo, pode enquadrar-se 
como empresarial, civil ou de consumo, a depender do tipo de relação instaurada entre 
as partes.

A diferença entre um e outro, para além das partes envolvidas (empresário, não 
empresário, consumidor ou fornecedor), leva em conta a presunção de vulnerabilidade 
de um contratante perante o outro.

No caso dos contratos civis, parte-se da premissa de que há igualdade entre as partes 
na formação do negócio jurídico e na estipulação das cláusulas estabelecidas, cabendo a 
intervenção estatal para resolver eventual desequilíbrio apenas em situações específicas, 
como lesão, estado de perigo ou onerosidade excessiva.

Nas relações de consumo, por outro lado, fornecedor e consumidor estabelecem 
relação jurídica que, presumidamente, nasce desigual, na medida em que o último não 
dispõe de conhecimentos específicos sobre o produto ou serviço que adquire, além de, 
normalmente, se colocar em situação de aderir às condições negociais que lhes são 
apresentadas pelo fornecedor sem a possibilidade de influenciar nas cláusulas contratuais, 
contexto que impõe regras pré-estabelecidas, com claro escopo de alcançar o reequilíbrio 

1 Para uma visão mais completa sobre o tema, ver FRADERA, Vera Maria Jacob de; ESTEVEZ, André Fernandes; RAMOS, Ricrdo 
E. (coord.). Contratos empresariais. São Paulo: Saraiva, 2015; FRANCO, Vera Helena de Mello. Os contratos empresariais e 
seu tratamento após o advento do Código Civil de 2002. Revista de Direito Mercantil, v. 151/152, p. 22-46, jan./dez. 2009; 
e TIMM, Luciano Benetti. Direito contratual brasileiro. São Paulo: Atlas, 2015.

2  Como destaca Fabio Ulhoa Coelho: “a compra e venda, nesse contexto, era comercial se inserida na cadeia de circulação de 
riquezas, incluindo-se nessa categoria o contrato entre o fornecedor de matéria-prima e o industrial, numa ponta, até ao 
feito pelo varejista com o consumidor, na outra. E eram civis as demais hipóteses de compra e venda, como a de imóveis, a 
do carro usado etc.” (Curso de Direito Comercial, v. 3. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 34).

3 Ibidem, p. 34.
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da posição contratual do consumidor, como acontece com a previsão de inversão do ônus 
da prova, nulidades de cláusulas abusivas, dever de informação, entre outros.

Os contratos empresariais, por sua vez, envolvem partes que exercem atividade 
empresarial e unem-se em uma relação jurídica em função de sua atividade econômica, 
organizada e com fim lucrativo. Nessa relação, parte-se da presunção de que as partes 
são dotadas de conhecimentos específicos, que lhes dão condições de negociar as cláu-
sulas do contrato de acordo com os seus interesses, de modo que somente em situações 
excepcionais haverá quebra da situação paritária encontrada no momento da contratação.

Em razão dessas diferenças fundamentais, afirma Paula Castello Miguel4:

Não podem ser vistos e interpretados da mesma forma um contrato de 
compra e venda de automóvel, firmado entre o proprietário do carro, 
que utilizava o bem pessoalmente, para outra pessoa que passará a 
utilizá-lo (contrato civil); o contrato firmado entre a concessionário 
de carros e a pessoa que o adquire para utilizá-lo (contrato de 
consumo); e o contrato firmado entre a empresa de locação de veículo 
e a concessionária de automóveis (contrato interempresarial). Os 
contratos interempresariais exigem uma visão específica, a visão 
empresarial, para que sejam compreendidos e interpretados.

A lógica empresarial impõe que o tratamento dado aos contratos empresariais seja 
específico, mostrando-se premente, como alerta Paula A. Forgioni, “resgatar os contratos 
comerciais para impedir sua absorção pelo consumerismo e o aviltamento da racionalidade 
própria ao direito empresarial”5.

Acrescenta, ainda, a autora, que talvez a verdadeira dicotomia contratual do século 
XXI deva centrar-se nos contratos empresariais e nos contratos existenciais, como já 
destacara Antônio Junqueira de Azevedo, lembrando-se que estão inseridos nos contratos 
existenciais os de consumo, assim como aqueles pactuados para viabilizar a subsistência 
da pessoa humana, os contratos de trabalho e de locação residencial6.

Reconhecidas as diferenças entre os contratos empresariais e os demais tipos que 
não envolvem relações jurídicas exclusivamente entre empresários, é preciso lembrar 
que não há regras específicas positivadas para diferenciar os contratos empresariais dos 
demais contratos.

Com a entrada em vigor do novo Código Civil de 2002, restou revogada a primeira 
parte do Código Comercial de 1850, que continha regramento especial para os contratos 
mercantis, tais como a compra e venda mercantil, a locação mercantil, o mútuo mercan-
til, o depósito mercantil, o mandato mercantil, e outras figuras contratuais tipicamente 
utilizadas pelos comerciantes.

O novo Código Civil, embora contenha livro próprio tratando do Direito de Empresa, 
não disciplina de maneira específica os contratos empresariais, mas os contratos em 
geral, como os contratos de compra e venda, locação, mútuo, depósito, mandato e 
outras figuras contratuais, os quais o empresário utiliza para o exercício de sua atividade 

4 Contratos entre empresas. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006. p. 68.
5 Contratos empresariais: teoria geral e aplicação. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 39, grifo da autora.
6 Ibidem, p. 40.
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empresarial, ao lado de contratos empresariais que têm tratamento em leis especiais, 
como a Lei n. 4.886/1965, a Lei n. 6.729/1979, a Lei n. 8.955/1994 e a Lei n. 8.245/1991, 
que disciplinam, respectivamente, a representação comercial, a concessão mercantil, a 
franquia e a locação comercial.

As regras dos contratos em espécie são utilizadas como alicerce para a interpretação 
dos contratos empresariais, desde que observem a condição específica desses contratos, 
os quais não se confundem com os contratos civis ou consumeristas.

Como será abordado a seguir, há uma lógica própria para os contratos empresariais 
que não pode ser olvidada.

Essa afirmação remete à grande celeuma que envolve a aplicação do Código de Defesa 
do Consumidor aos contratos empresariais, quando a experiência demonstra que o poder 
negocial de alguns empresários é muito superior ao de outros, e que tal desigualdade 
pode influir na contratação interempresarial, momento em que se buscam instrumentos 
para resolver essa assimetria.

Nesses casos, Fábio Ulhoa Coelho defende a aplicação analógica do Código de Defesa 
do Consumidor ao empresário vulnerável:

Um empresário pode entrar, numa negociação com outro, em posição 
de vulnerabilidade, tal como os consumidores se encontram nas 
relações com os fornecedores. A analogia dessas situações e o menor 
grau de proteção dos contratantes débeis no Código Civil justificam 
a aplicação do Código de Defesa do Consumidor na tutela contratual 
do empresário vulnerável.

O Superior Tribunal de Justiça, nesse mesmo sentido, no REsp 1.195.642-RJ, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, concluiu pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, cumprindo 
ao empresário o ônus da prova de demonstrar que, no caso concreto, apresentava-se 
em situação de vulnerabilidade técnica (não detinha conhecimento específico acerca do 
produto ou serviço objeto de consumo), vulnerabilidade jurídica (falta de conhecimento 
jurídico, contábil ou econômico e de seus reflexos na relação de consumo), vulnerabilidade 
fática (em desigualdade econômica, física ou psicológica) ou vulnerabilidade informacional 
(ausência de informações sobre o produto ou serviços que afetou a relação de consumo)7.

7 Segue ementa do referido julgado: “CONSUMIDOR. DEFINIÇÃO. ALCANCE. TEORIA FINALISTA. REGRA. MITIGAÇÃO. FINALISMO 
APROFUNDADO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. VULNERABILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ se encontra consolidada no 
sentido de que a determinação da qualidade de consumidor deve, em regra, ser feita mediante aplicação da teoria finalista, 
que, numa exegese restritiva do art. 2º do CDC, considera destinatário final tão somente o destinatário fático e econômico 
do bem ou serviço, seja ele pessoa física ou jurídica. 2. Pela teoria finalista, fica excluído da proteção do CDC o consumo 
intermediário, assim entendido como aquele cujo produto retorna para as cadeias de produção e distribuição, compondo o 
custo (e, portanto, o preço final) de um novo bem ou serviço. Vale dizer, só pode ser considerado consumidor, para fins de 
tutela pela Lei nº 8.078/90, aquele que exaure a função econômica do bem ou serviço, excluindo-o de forma definitiva do 
mercado de consumo. 3. A jurisprudência do STJ, tomando por base o conceito de consumidor por equiparação previsto no 
art. 29 do CDC, tem evoluído para uma aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, num processo 
que a doutrina vem denominando finalismo aprofundado, consistente em se admitir que, em determinadas hipóteses, a 
pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar 
frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade, que constitui o princípio-motor da política nacional das relações de consumo, 
premissa expressamente fixada no art. 4º, I, do CDC, que legitima toda a proteção conferida ao consumidor. 4. A doutrina 
tradicionalmente aponta a existência de três modalidades de vulnerabilidade: técnica (ausência de conhecimento específico 
acerca do produto ou serviço objeto de consumo), jurídica (falta de conhecimento jurídico, contábil ou econômico e de 
seus reflexos na relação de consumo) e fática (situações em que a insuficiência econômica, física ou até mesmo psicológica 
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Em outras situações, o STJ também aplicou aos contratos empresariais as normas 
protetivas do CDC: a) caminhoneiro adquirente de caminhão para exercício de profissão 
de transportador autônomo (REsp 716.877/SP); b) taxista adquirente de veículo que 
celebra financiamento bancário (REsp 23.208); c) sociedade que celebrou contrato de 
prestação de serviços de treinamento, implantação e manutenção de software (AgRG 
no AREsp 837.871/SP); d) transportadora que contrata seguro para sua frota de veículos 
(REsp 1.176.019/RS).

Respeitado esse entendimento, acredita-se não ser necessária a aplicação do micros-
sistema consumerista para resolver problemas de assimetria entre empresários, porque 
a lógica empresarial já apresenta ferramentas para resolvê-las, sem a necessidade do 
uso da analogia, sobretudo porque as relações de consumo são diametralmente opostas 
às interempresariais.

A propósito, pode-se, também, questionar tal sujeição às normas protetivas do 
Código de Defesa do Consumidor, ainda que apenas às situações em que um dos empre-
sários comprove sua vulnerabilidade, até mesmo pela disciplina contratual prevista no 
Código Civil.

As normas contidas nos artigos 421 a 425 do CC, nesse aspecto, contêm importantes 
princípios aplicáveis aos contratos, como a liberdade de contratar, a função social8, a 
boa-fé objetiva, a interpretação em favor do aderente se presentes cláusulas ambíguas 
ou contraditórias em contrato de adesão, a nulidade de cláusulas de renúncia antecipa-
da do aderente a direito resultante da natureza do negócio, bem como a liberdade de 
celebração de contratos atípicos.

O art. 113 do Código Civil estabelece que os negócios jurídicos devem ser interpre-
tados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.

Como se vê, o próprio Código Civil tutela a função econômica dos contratos que 
servem aos empresários no exercício de sua atividade, exige o cumprimento de deveres 
compatíveis com as legítimas expectativas dos contratantes, enuncia os usos e costumes 
como pauta de interpretação e impede, em contrato de adesão, a supressão de obrigações 
inerentes à finalidade do contrato.

do consumidor o coloca em pé de desigualdade frente ao fornecedor). Mais recentemente, tem se incluído também a 
vulnerabilidade informacional (dados insuficientes sobre o produto ou serviço capazes de influenciar no processo decisório 
de compra). 5. A despeito da identificação in abstracto dessas espécies de vulnerabilidade, a casuística poderá apresentar 
novas formas de vulnerabilidade aptas a atrair a incidência do CDC à relação de consumo. Numa relação interempresarial, 
para além das hipóteses de vulnerabilidade já consagradas pela doutrina e pela jurisprudência, a relação de dependência 
de uma das partes frente à outra pode, conforme o caso, caracterizar uma vulnerabilidade legitimadora da aplicação da Lei 
nº 8.078/90, mitigando os rigores da teoria finalista e autorizando a equiparação da pessoa jurídica compradora à condição 
de consumidora. 6. Hipótese em que revendedora de veículos reclama indenização por danos materiais derivados de defeito 
em suas linhas telefônicas, tornando inócuo o investimento em anúncios publicitários, dada a impossibilidade de atender 
ligações de potenciais clientes. A contratação do serviço de telefonia não caracteriza relação de consumo tutelável pelo CDC, 
pois o referido serviço compõe a cadeia produtiva da empresa, sendo essencial à consecução do seu negócio. Também não 
se verifica nenhuma vulnerabilidade apta a equipar a empresa à condição de consumidora frente à prestadora do serviço de 
telefonia. Ainda assim, mediante aplicação do direito à espécie, nos termos do art. 257 do RISTJ, fica mantida a condenação 
imposta a título de danos materiais, à luz dos arts. 186 e 927 do CC/02 e tendo em vista a conclusão das instâncias ordinárias 
quanto à existência de culpa da fornecedora pelo defeito apresentado nas linhas telefônicas e a relação direta deste defeito 
com os prejuízos suportados pela revendedora de veículos. 7. Recurso especial a que se nega provimento.” (REsp 1195642/
RJ. Relatora: Min. Nancy Andrighi. 3ª Turma. Julgado em 13 nov. 2012. DJe: 21 nov. 2012).

8 Sobre a função social do contrato, ver GODOY, Claudio Bueno de. Função social do contrato. São Paulo: Saraiva, 2012; e 
GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de Almeida. Função social do contrato e contrato social: análise da crise econômica. São 
Paulo: Saraiva, 2015.
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Diante disso, pode-se concluir ser perfeitamente possível, mediante a aplicação do 
Código Civil e da sistemática do direito comercial, preservar a lógica econômica que rege 
os contratos empresariais9, bem como dar tratamento protetivo ao empresário vulnerável, 
sem necessidade de recurso ao Código de Defesa do Consumidor.

Na I Jornada de Direito Comercial, o tema foi debatido, concluindo-se pela edição 
do Enunciado 20, nos seguintes termos:

Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos 
celebrados entre empresários em que um dos contratantes tenha 
por objetivo suprir-se de insumos para sua atividade de produção, 
comércio ou prestação de serviços10.

Sobre o tema, o Projeto de Lei de Código Comercial (PLCCom)11, dispõe nos artigos 
298, 303, 306 e 313 sobre regras específicas a solucionar a questão da vulnerabilidade 
em contratos empresariais:

<citação>

Art. 298. No que não for regulado por este Código, aplica-se aos 
contratos empresariais o Código Civil.
Parágrafo Único – O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável 
aos contratos empresariais.
Art. 303. São princípios do direito contratual empresarial:
(…)
III – proteção do contratante economicamente mais fraco nas 
relações contratuais assimétricas;
Art. 306. A proteção que este Código libera ao contratante 
economicamente mais fraco, nas relações contratuais assimétricas, 
não pode ser estendida para preservá-lo das consequências 
econômicas, financeiras, patrimoniais ou administrativas de suas 
decisões na condução da empresa.
§ 1º A assimetria das relações contratuais entre empresários será 
considerada pelo juiz em razão direta da dependência econômica 
entre a empresa de um contratante em relação à do outro.
§ 2º Mesmo nos contratos empresariais assimétricos, a vantagem 
excessiva de uma das partes relativamente à da outra não é causa de 
revisão judicial, invalidação do negócio jurídico ou desconstituição 
de obrigação.
Art. 313. Se uma das partes for microempresário ou empresário 
de pequeno porte, e a outra não, esta se perceber que, no curso 
das negociações, a carência de informações está comprometendo a 
qualidade das decisões daquela, deverá fazer alertas esclarecedores 
que contribuam para neutralização da assimetria.

9 Sobre o tema, ver DE LY, Filip. Commercial law as a refuge from contract law: a comparative and uniform law perspective. 
Wayne L. Rev., v. 45, p. 1825, [1999 e 2000]; PHILLIPS, John. Protecting those in a disadvantageous negotiating position: 
unconscionable bargains as a unifying doctrine. Wake Forest L. Rev., v. 45, p. 837, 2010; e TAYLOR, John A. Commercial and 
contract law. Wayne L. Rev., v. 54, p. 85, 2008.

10 Disponível em: http://bit.ly/2l33Eh2. Acesso em: 5 mar. 2017.
11 Sobre o tema, ver COELHO, Fábio Ulhoa. Princípios do Direito Comercial: com anotações ao projeto de Código Comercial. 

São Paulo: Saraiva, 2012.
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O STJ, em inúmeros julgados, decidiu pela não incidência do CDC a contrato celebrado 
por empresário: a) serviço de telefonia contratado por loja de veículo (REsp. 1.195.642/RJ); 
b) franquia com cláusula de eleição de foro em contrato de adesão, porém não demons-
trada a dificuldade de acesso à justiça (REsp. 930.875/MT); c) contrato de fornecimento 
de gás, como insumo dos produtos manufaturados (REsp. 932.557/SP); d) compra de adubo 
por grande produtor rural (REsp. 914.384/MT); e) aquisição de insumos agrícolas: 100 
toneladas de adubo (REsp 1.016.458/RS); f) contrato de concessão de crédito destinado a 
capital de giro (AI n. 900.653/PR); g) compra de maquinário (retroescavadeira adquirida 
por empresa de construção civil – REsp. 863.895/PR)12.

Como se viu, a autonomia dos contratos empresariais deve ser reconhecida e incen-
tivada, até porque, como acentua Paula A. Forgioni13:

As interações e iterações que acontecem no mercado hão de ser 
agrupadas segundo os sujeitos que delas participam, pois é em virtude 
deles que as relações jurídicas acomodar-se-ão em torno de princípios 
comuns. Ou seja, na ordem jurídica do mercado, as relações são 
disciplinadas de acordo com o “status” das partes.

O Projeto de Código Comercial, por sua vez, prevê uma definição para contratos 
empresariais, conforme artigo 297 e, mesmo nesse conceito, vê-se claramente a qualidade 
de empresários das partes da relação jurídica como determinante para sua qualificação:

Art. 297. É empresarial o contrato quando forem empresários os 
contratantes e a função econômica do negócio jurídico estiver 
relacionada à exploração de atividade empresarial.
Parágrafo único. Não descaracteriza o contrato como empresarial a 
participação de coobrigados não empresários.

Portanto, o traço distintivo entre os contratos empresariais e civis é o fato de serem 
celebrados por empresários, em função de sua atividade empresarial, ainda que sejam 
utilizadas as regras do Código Civil constantes da parte geral dos contratos ou, no futuro, 
regras específicas previstas em um Código Comercial.

12 Nesse sentido, veja-se a seguinte ementa: “RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONTRATO EMPRESARIAL ASSOCIATIVO. INCIDÊNCIA 
DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AFASTADA. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. TEORIA DA SUBSTANCIAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA 
PETITA. NÃO CARACTERIZADO. EXTINÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL. CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA. 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. 2. A aplicação do direito ao caso concreto, 
ainda que com fundamentos jurídicos diversos, não caracteriza julgamento extra petita. 3. Pela teoria finalista, só pode ser 
considerado consumidor aquele que exaure a função econômica do bem ou serviço, excluindo-o de forma definitiva do mer-
cado de consumo. 4. A jurisprudência do STJ admite a flexibilização da teoria finalista, em caráter excepcional, desde que 
demonstrada situação de vulnerabilidade de uma das partes, o que não se vislumbra no caso dos autos. 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 espacial e temporalmente, porquanto adequadas à proteção 
da concorrência e dos efeitos danosos decorrentes de potencial desvio de clientela – valores jurídicos reconhecidos consti-
tucionalmente. 7. Recurso especial provido” (REsp 1203109/MG. Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze. 3ª Turma. Julgado em 
5 maio 2015. DJe: 11 maio 2015).

13 FORGIONI, op. cit, p. 46.
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Evidentemente, a leitura que se deve dar a esses contratos levará em conta a 
racionalidade da atividade empresarial, sem o que não será possível conferir tratamento 
adequado e conectado com a realidade do mercado.

3. Peculiaridades dos contratos empresariais

Os contratos empresariais, para além da teoria geral dos contratos, devem ser 
analisados a partir de um alicerce muito claro, qual seja, suas peculiaridades, desde a 
formação da relação contratual até sua execução, o que pode ser feito com segurança por 
meio dos vetores de funcionamento desses contratos14, essenciais na busca do reconheci-
mento dessas peculiaridades como meio de interpretação dessas relações, extraindo-se 
o resultado mais eficiente aos próprios contratantes e ao mercado em geral.

O primeiro traço marcante dos contratos empresariais é o escopo de lucro em ambos 
os polos da relação contratual. Não há atividade empresarial sem lucro, o que parece 
óbvio, mas muitas vezes não é devidamente valorado na interpretação dos contratos 
entre empresários.

O exemplo mais singelo a confirmar a afirmação acima pode ser encontrado ao se 
confrontar uma situação envolvendo alegação de prejuízo causado a uma das partes em 
detrimento do lucro obtido pela outra, em relação contratual firmada a partir de cláusulas 
estabelecidas de comum acordo.

Lucro e prejuízo são faces da mesma moeda, não se podendo olvidar que, nas 
relações empresariais, o lucro é aplaudido enquanto o prejuízo é punido, ao passo que, 
no contexto empresarial, nada há de errado com essa dura realidade.

Evidentemente, situações de assimetria anormal devem ser resolvidas, sem nenhuma 
dúvida, embora se reconheça que, na maioria das vezes, lucro e prejuízo são decorrência 
da diuturna atividade do empresário, razão pela qual a ingerência estatal, por meio de 
decisões judiciais com clara intenção de reequilibrar relações não desiguais, pode não 
ser recomendável, daí a importância da compreensão dessa peculiaridade dos contratos 
empresariais.

Nesse sentido, como destaca Paula A. Forgioni15,

o diferenciador marcante dos contratos comerciais reside no 
escopo de lucro de todas as partes envolvidas, que condiciona seu 
comportamento, sua “vontade comum” e, portanto, a função 
econômica do negócio, imprimindo-lhe dinâmica diversa e peculiar.
Por um lado, o contrato, singularmente considerado, perfaz 
determinada operação econômica. Porém, quando imerso na 
empresa, revela-se como parte ou manifestação da atividade do ente 
produtivo. Assim, é inegável o impacto da atividade da empresa sobre 
cada um dos negócios por ela encetados.

14 Paula A. Forgioni, em sua obra Contratos empresariais: teoria geral e aplicação (op. cit., p. 109 e ss.), apresenta, de forma 
magistral, pelo menos 27 vetores de funcionamento dos contratos empresariais, rol certamente exemplificativo, mas im-
prescindível para qualquer exercício de análise de um contrato empresarial de forma conectada com a realidade que cerca 
as relações interempresariais.

15 Op. cit., p. 40.
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Dizemos que a “natureza e o espírito do contrato” comercial são 
condicionados pela “vontade comum” das partes, direcionada que é 
pelo escopo de lucro que grava cada uma delas.

Ao lado do lucro, há outras tantas diretrizes de funcionamento que levam os empre-
sários a pactuarem relações jurídicas entre si, todas calcadas na própria lógica de funcio-
namento dos mercados e do sistema do direito comercial.

Não há espaço, neste breve estudo, para aprofundar a análise de cada uma dessas 
diretrizes, as quais não são estáticas, mas, ao contrário, moldam-se de acordo com o 
desenvolvimento da atividade empresarial e o comportamento dos mercados.

De qualquer modo, mostra-se útil elencar o rol de vetores de funcionamento dos 
contratos empresariais apresentado por Paula A. Forgioni, norte fundamental na busca 
de uma adequada interpretação desses contratos16:

1- Escopo de lucro: Nos contratos empresariais, ambos [ou todos] os 
polos são movidos pela busca do lucro, têm sua atividade – toda ela 
– voltada para a perseguição de vantagem econômica17.
2- Pacta sunt servanda: A força obrigatória dos contratos viabiliza 
a existência do mercado, coibindo o oportunismo indesejável das 
empresas18.
3- Limitações à autonomia privada: As contratações dão-se dentro 
dos limites postos pelo ordenamento estatal; o mercado é enformado 
pelas regras exógenas e não por suas próprias determinações19.
4- O norte do contrato – sua função econômica: As partes não 
contratam pelo mero prazer de trocar declarações de vontade, ou 
seja, ao se vincularem, as empresas têm em vista determinado escopo, 
que se mescla com a função que esperam o negócio desempenhe; todo 
negócio possui uma função econômica20.
5- Segurança e previsibilidade: Os contratos empresariais somente 
podem existir em um ambiente que privilegie a segurança e a 
previsibilidade jurídicas21.
6- Agentes econômicos “ativos e probos”: Os agentes econômicos, em 
suas contratações, podem legitimamente presumir que a contraparte 
adotará comportamento semelhante àquele normalmente 
implementado pelos atores do mercado, pelos chamados agentes 
econômicos “ativos e probos”22.
7- Boa-fé nos contratos empresariais: A boa-fé nas contratações, 
instituto tradicional do direito mercantil, diminui os custos de 
transação, facilitando os negócios e estimulando o fluxo de relações 
econômicas23.

16 Ibidem, p. 109-177.
17 Ibidem, p. 110.
18 Ibidem, p. 111.
19 Ibidem, p. 112.
20 Ibidem, p. 117.
21 Ibidem, p. 119.
22 Ibidem, p. 120.
23 Ibidem, p. 123.



Cadernos Jurídicos da Escola Paulista da Magistratura

132 Cadernos Jurídicos, São Paulo, ano 20, nº 50, p. 123-141, Julho-Agosto/2019

8- Confiança nos contratos empresariais: A disciplina dos contratos 
empresariais deve privilegiar a confiança, tutelar a legítima 
expectativa; quanto maior o grau de confiança existente no mercado, 
menores os custos de transação e mais azeitado o fluxo de relações 
econômicas24.
9- Usos e costumes: Os usos e costumes são fonte de direito em 
constante atividade. O ordenamento estatal admite em seu seio, 
como vinculantes, as normas produzidas pelos agentes econômicos. 
Essas normas integram os contratos25.
10- Globalização e usos e costumes: As práticas contratuais tendem 
a uniformizar-se, em processo acelerado nos últimos anos pela 
globalização26.
11- Custos de transação: A empresa contrata porque entende 
que o negócio trar-lhe-á mais vantagens do que desvantagens. As 
contratações são também resultado dos custos de suas escolhas; o 
agente econômico, para obter a satisfação de sua necessidade, opta por 
aquela que entende ser a melhor alternativa disponível, ponderando 
os custos que deverá incorrer para a contratação de terceiros (“custos 
de transação”). Quanto menores os cursos de transação, maior a 
fluência das relações econômicas e o desenvolvimento27.
12- Contratos e necessidades dos agentes econômicos: As partes, 
quando negociam e contratam, não tomam confortavelmente assento 
diante de um código e escolhem, entre fórmulas preexistentes (i.e. 
tipificadas), aquela que mais lhe apraz. Os contratos empresariais 
nascem da prática dos comerciantes e raramente de tipos normativos 
preconcebidos por autoridades exógenas ao mercado28.
13- Contrato como instrumento de alocação de riscos: O contrato é 
um instrumento de alocação, entre as partes, dos riscos inerentes 
à atividade econômica. O ordenamento jurídico distingue e 
atribui disciplina diversa ao risco normal dos contratos e ao risco 
extraordinário29.
14- Contrato e erro (jogada equivocada do agente econômico): O 
agente econômico pode se equivocar em suas jogadas e previsões; a 
possibilidade de erro é fundamental para o funcionamento do sistema 
de direito comercial e não pode ser desprezada pela disciplina dos 
contratos empresariais30.
15- Oportunismo e vinculação: A parte gostaria de vincular o parceiro 
comercial e, ao mesmo tempo, permanecer livre para abandonar 
aquela relação e abraçar outra que eventualmente se apresente mais 
interessante31.

24 Ibidem, p. 132.
25 Ibidem, p. 135.
26 Ibidem, p. 140.
27 Ibidem, p. 142.
28 Ibidem, p. 146.
29 Ibidem, p. 146.
30 Ibidem, p. 149.
31 Ibidem, p. 151.
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16- Racionalidade limitada: Ao contratar, a parte não possui todas 
as informações existentes sobre a outra, sobre o futuro e sobre a 
própria contratação; diz-se que sua racionalidade é limitada32.
17- Incompletude contratual: Os contratos não contêm – e não 
podem mesmo conter – a previsão sobre todas as vicissitudes que 
serão enfrentadas pelas partes33.
18- Desvio de pontos controvertidos: Por vezes, para não obstar a 
realização do negócio, as partes deliberadamente evitam tratar de 
questões que geram desconforto34.
19- Ambiente institucional: O negócio jurídico somente pode ser 
entendido na complexidade de seu contexto, cuja análise requer 
visão interdisciplinar35.
20- Tutela do crédito: A disciplina dos contratos empresariais prestigia 
a tutela do crédito36.
21- Egoísmo do agente econômico: A empresa perseguirá antes seu 
próprio interesse do que aquele do parceiro comercial37.
22- Forma nos contratos empresariais: No direito comercial, a forma 
assumida pelos negócios é instrumental ao bom fluxo de relações 
econômicas38.
23- Contratos e informações: A imposição de padrão jurídico quanto 
às informações que devem ser prestadas quando da celebração dos 
negócios permite o incremento do fluxo de relações econômicas39.
24- Informação e oportunismo (relação “principal/agente”): A 
empresa tende a utilizar a informação que detém em proveito 
próprio, e não naquele da contraparte40.
25- Modificação do comportamento pós-contratual (moral hazard): A 
celebração do contrato pode levar à alteração do comportamento de 
uma parte, em detrimento da outra41.
26- Aumento da dependência econômica pelo contrato: O contrato 
pode levar ao aumento do grau de dependência econômica das 
partes42.
27- “Mais vale um mau acordo do que uma boa demanda”: Os agentes 
econômicos têm ciência de que o caminho até a obtenção da decisão 
judicial ou arbitral costuma ser longo e custoso (…) Aquele que 
descumpriu o acordo tem ciência de que, diante dos custos da solução 
judicial ou arbitral, a parte inocente tende a adotar posição mais 
complacente durante as negociações43.

32 Ibidem, p. 152.
33 Ibidem, p. 155.
34 Ibidem, p. 156.
35 Ibidem, p. 157.
36 Ibidem, p. 159.
37 Ibidem, p. 160.
38 Ibidem, p. 162.
39 Ibidem, p. 163.
40 Ibidem, p. 166.
41 Ibidem, p. 167.
42 Ibidem, p. 168.
43 Ibidem, p. 170-171.
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Além das peculiaridades dos contratos empresariais acima elencadas, outro ponto 
relevante para melhor interpretá-los é o estudo do direito aplicável a partir de noções 
econômicas, encontradas na chamada Análise Econômica do Direito44.

Para esse mister, parte-se da ideia de que a ciência econômica está calcada nos 
princípios da escolha racional ou maximização, do equilíbrio e da eficiência, os quais 
servem de premissa para a Análise Econômica do Direito45.

Por esse quadro, a atuação estatal deve ser relegada a situações pontuais e específicas 
como forma de corrigir falhas do mercado para a obtenção de um ambiente econômico, 
como se falhas não existissem46.

Assim, o método clássico de análise jurídica, a partir da verificação exclusiva do 
prejuízo experimentado pela parte, pode não ser suficiente ou mesmo adequado, sobre-
tudo porque, como visto, constitui peculiaridade dos contratos empresariais a busca 
recíproca pelo lucro e o fato de que o agente econômico pode equivocar-se em suas 
jogadas e previsões, constituindo a possibilidade de erro fundamental aspecto para o 
funcionamento do sistema.

Além disso, o prejuízo deve ser visto como desdobramento da peculiaridade de que 
os contratos empresariais buscam a alocação dos riscos inerentes à atividade econômica47.

Portanto, é preciso alargar a visão para além dos prejuízos sofridos por uma das 
partes, considerando-se, então, eventuais prejuízos mútuos assim como os custos e 
benefícios das partes envolvidas no contrato, com o escopo de facilitar a contratação 
entre os agentes econômicos, proporcionando segurança e previsibilidade48.

Como se vê, para entender os reflexos da interpretação dos contratos empresariais 
pelo Poder Judiciário, não há como fugir da necessária compreensão de suas peculia-
ridades, sob pena de os interpretar de maneira totalmente divorciada da realidade na 
qual estão inseridos e, o que é mais grave, da lógica econômica envolvida na relação 
contratual interempresarial em análise.

4. Reflexos da interpretação dos contratos empresariais pela jurisprudência

A interpretação dos contratos empresariais pelos tribunais49 deve observar as peculia-
ridades tanto na formação como na execução, ao lado dos próprios vetores de funciona-
mento desses contratos.

44 De maneira bastante sintética, essa teoria teve início nos trabalhos elaborados por Ronald Coase, Guido Calabresi e Richard 
Posner, e caracteriza-se, como destaca Alejandro Bugallo Alvarez: “pela aplicação da teoria econômica na explicação do 
direito, especificamente pela aplicação das teorias e instrumentos teóricos da teoria microeconômica neoclássica, em geral, 
e de um de seus ramos desenvolvidos neste século, a Economia do bem-estar, em particular, na explicação e avaliação das 
instituições e realidades jurídicas” (BUGALLO ALVAREZ, Alejandro. Análise econômica do direito: contribuições e desmistifi-
cações. 2006. p. 52. Disponível em: http://bit.ly/2m6Er5D. Acesso em: 15 ago. 2015).

45 Cf. RIBEIRO, Marcia Carla Pereira; GALESKI JUNIOR, Irineu. Teoria Geral dos contratos: contratos empresariais e análise 
econômica. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 91.

46 Ibidem, p. 94.
47 Sobre o tema, ver POSNER, Richard A. The law and economics of contract interpretation. Texas Law Review, v. 83, p. 1581, 

2004.
48 Cf. FORGIONI, Paula A. Análise econômica do direito (AED): paranóia ou mistificação. Revista do Tribunal Regional Federal 

da 3ª Região, n. 77, p. 35-61, maio/jun. 2006.
49 Sobre o tema, ver BERLAND, Carla Turczyn. A intervenção do juiz nos contratos. São Paulo: Quartier Latin, 2009; e VINCENZI, 

Marcelo. Interpretação do contrato: ponderação dos interesses e solução de conflitos. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2011.
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Não se pode perder de vista que muitas questões são omitidas no contrato, de maneira 
proposital, mesmo porque algumas eventualidades e detalhes são difíceis de prever ou 
descrever com antecedência, e deixá-los de fora economiza tempo50.

Assim, a incompletude do contrato51 na seara empresarial não pode ter a mesma 
consequência daquela encontrada nas relações de consumo, do mesmo modo que a 
existência de superioridade econômica ou mesmo técnica por um dos contratantes não 
impõe a automática tutela do “hipossuficiente”, ao menos não nos moldes preconizados 
na doutrina consumerista.

Como já mencionado, os contratos empresariais devem receber tratamento diferente 
daquele conferido aos contratos civis e aos de consumo. A autonomia da vontade ganha 
contornos que não podem sofrer relativização automática e pouco refletida, mesmo 
porque, como destaca Paula Andrea Forgioni, “o funcionamento do mercado exige que 
os pactos sejam respeitados”52.

Portanto, é possível reconhecer que o controle judicial sobre cláusulas abusivas em 
contratos empresariais seja mais restrito do que se verifica em outros ramos do Direito 
Privado53, até mesmo como mecanismo para evitar o natural oportunismo dos agentes 
econômicos54.

Evidentemente, o agente econômico preferiria permanecer livre para se desvincular 
da relação contratual a qualquer tempo, e a insegurança jurídica gerada pela relativização 
da autonomia privada, nesse aspecto, seria prejudicial, com reflexos não apenas no caso 
concreto posto em julgamento, mas no comportamento de futuros contratantes, a partir 
da sedimentação de uma jurisprudência que adotasse posicionamento nesse sentido.

Se, por um lado, busca-se evitar comportamentos oportunistas do agente econômico, 
não se pode desconsiderar que muitos contratos têm como alicerce relações de típica 

50 Cf. SHAVELL, Steven. On the writing and the interpretation of contracts. The Journal of Law, Economics, & Organization, 
v. 22, n. 2, 2006. p. 289. doi: 10.1093/jleo/ewj017. Disponível em: http://bit.ly/2m7WKHL. Acesso em: 5 maio 2016. 

51 Sobre a incompletude contratual, ver ANDERLINI, Luca; FELLI, Leonardo. Incomplete contracts and complexity costs. 2009. 
Disponível em: http://bit.ly/2mavOXW. Acesso em: 10 mar. 2016; ANDERLINI, Luca; FELLI, Leonardo; POSTLEWAITE, Andrew. 
Courts of law and unforeseen contingencies. JLEO, v. 23, n. 3, p. 662-684, 2007. doi: 10.1093/jleo/ewm017; e BANDEIRA, 
Paula Greco. Contrato incompleto. São Paulo: Atlas, 2015.

52 FORGIONI, 2015, p. 112.
53 A questão já foi tratada pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme seguinte ementa: “RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM SHOPPING CENTER. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 
54 DA LEI DE LOCAÇÕES. COBRANÇA EM DOBRO DO ALUGUEL NO MÊS DE DEZEMBRO. CONCREÇÃO DO PRINCÍPIO DA AUTONOMIA 
PRIVADA. NECESSIDADE DE RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA OBRIGATORIEDADE (“PACTA SUNT SERVANDA”) E DA RELATIVIDADE DOS 
CONTRATOS (“INTER ALIOS ACTA”). MANUTENÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS LIVREMENTE PACTUADAS. RECURSO ESPECIAL 
PROVIDO. 1. Afastamento pelo acórdão recorrido de cláusula livremente pactuada entre as partes, costumeiramente praticada 
no mercado imobiliário, prevendo, no contrato de locação de espaço em shopping center, o pagamento em dobro do aluguel 
no mês de dezembro. 2. O controle judicial sobre eventuais cláusulas abusivas em contratos empresariais é mais restrito 
do que em outros setores do Direito Privado, pois as negociações são entabuladas entre profissionais da área empresarial, 
observando regras costumeiramente seguidas pelos integrantes desse setor da economia. 3. Concreção do princípio da au-
tonomia privada no plano do Direito Empresarial, com maior força do que em outros setores do Direito Privado, em face da 
necessidade de prevalência dos princípios da livre iniciativa, da livre concorrência e da função social da empresa. 4. RECURSO 
ESPECIAL PROVIDO” (REsp 1409849/PR. Relator: Min. Paulo De Tarso Sanseverino. 3ª Turma. Julgado em: 26 abr. 2016. DJe: 
5 maio 2016).

54 Nesse sentido, como destaca Paula A. Forgioni: “Partindo dessa premissa, compreende-se a importância sistêmica da força 
vinculante dos contratos, pois, na sua ausência, seria impossível a coibição do descumprimento da palavra empenhada e o 
desestímulo de comportamentos oportunistas prejudiciais ao tráfico. O princípio do pacta sunt servanda mostra-se necessário 
ao giro mercantil na medida em freia o natural oportunismo dos agentes econômicos” (2015. p. 111).
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dependência econômica55. O fato é que essa dependência foi voluntariamente aceita 

55 A questão foi analisada pelo STJ, no seguinte precedente: “RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 
DESTINADA A REPARAR OS PREJUÍZOS DECORRENTES DA EXTINÇÃO DO CONTRATO VERBAL DE DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS 
(CONCESSÃO COMERCIAL) ESTABELECIDO ENTRE AS PARTES DURANTE QUASE DUAS DÉCADAS. CONDENAÇÃO, TRANSITADA 
EM JULGADO, DA FORNECEDORA A RESTITUIR AO DISTRIBUIDOR, DENTRE OUTROS, OS VALORES DISCRIMINADOS NAS NOTAS 
FISCAIS DE COMPRA E VENDA, SOB A RUBRICA ‘FRETES’. ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS GERAIS DE DIREITO QUE 
PRECONIZAM A BOA-FÉ CONTRATUAL E A VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VERIFICAÇÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO 
RESCISÓRIA. NECESSIDADE. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. ERRO DE FATO. CONCEITUAÇÃO 
PARA EFEITO DE RESCINDIBILIDADE DO JULGADO. 3. CONTRATO DE CONCESSÃO COMERCIAL. PACTO DE COLABORAÇÃO. AJUSTE 
REALIZADO ENTRE PROFISSIONAIS, COM AUTONOMIA JURÍDICA E LIBERDADE PARA CONTRATAR. 4. DESCONSIDERAÇÃO DE FATOS 
EXISTENTES (RELACIONADOS À NATUREZA, ÀS CARACTERÍSTICAS, AO OBJETO E À FINALIDADE DO AJUSTE) E ADMISSÃO DE FATOS 
INEXISTENTES (PREJUÍZO DO DISTRIBUIDOR). VERIFICAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO. NECESSIDADE. 5. RECURSO 
ESPECIAL DA FORNECEDORA PROVIDO; INSURGÊNCIA RECURSAL DO DISTRIBUIDOR PREJUDICADA. 1. O Tribunal de origem, ao 
julgar improcedente a ação rescisória, considerou que o acórdão rescindendo conferiu pronunciamento judicial suficiente à 
causa, na medida em que reconheceu o dever do fornecedor de restituir ao distribuidor os valores cobrados a título de fretes, 
constantes nas notas fiscais de aquisição das mercadorias, ante a constatação de que quem fazia o transporte era justamente 
o distribuidor. Segundo o entendimento adotado, o enfrentamento da questão na ação rescindenda evidencia o descabido 
propósito inserto na ação rescisória de, em verdade, reexaminar as questões de fato e provas devidamente analisadas na ação 
indenizatória. Este entendimento – ainda que não se revele correto -, não encerra, a toda evidência, negativa de prestação 
jurisdicional. 2. Na esteira da sedimentada jurisprudência desta Corte de Justiça e de autorizada doutrina nacional sobre 
o tema, o erro de fato que confere lastro à rescisão de um julgado pressupõe que a sentença rescindenda admita um fato 
inexistente ou considere inexistente um fato efetivamente ocorrido, essencial ao deslinde da causa, sendo indispensável, 
em qualquer dos casos, que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial a esse respeito. 3. No contrato de 
distribuição (concessão comercial), concebido, inegavelmente, como um destacado pacto de colaboração (destinando- se a 
conferir maior efetividade à cadeia de consumo dos produtos fabricados pela concedente, tornando ainda mais viável a atividade 
econômica desenvolvida pela fabricante), o distribuidor desempenha relevante função, consistente na efetiva aquisição – e 
não na mera intermediação, ressalta-se -, das mercadorias produzidas pela fabricante com a exclusiva finalidade de, numa 
determinada localidade, revendê-las, extraindo-se daí (da diferença entre o valor da compra e o obtido com a revenda) sua 
margem de lucro. 3.1 Trata-se de contrato celebrado entre empresários, a fim de dar consecução a operações comerciais 
de compra e venda, para posterior revenda, a viabilizar o desenvolvimento da atividade econômica empreendida por cada 
contratante. Deve-se, pois, peremptoriamente, afastar a ideia de hipossuficiência do distribuidor (concessionário), ou mesmo 
de dependência jurídica deste em relação ao fabricante (concedente). O que há, nessa relação contratual, na verdade, é 
um justificado e, portanto, legítimo poder de controle exercido pela fornecedora quanto à atividade desempenhada pelo 
distribuidor, a considerar o seu envolvimento direto com a clientela, a imagem e a marca daquela, com repercussão no próprio 
êxito de seu negócio. Tampouco a existência de dependência econômica, inegavelmente ocorrente em ajustes dessa natureza, 
própria das inter-relações empresariais, encerra desequilíbrio contratual. 3.2 Infere-se, no ponto, a adoção, pelo Tribunal 
de origem, de premissa fática absolutamente inexistente, ao assentar que o distribuidor não teria alternativa ao ajustar o 
valor da compra dos produtos da fornecedora, no que estaria indevidamente inserido o custo pelo frete. Tal compreensão, 
além de desconsiderar a aludida liberdade de contratação, própria das relações empresariais, afasta-se, sobremaneira, do 
próprio objeto efetivamente ajustado pelas partes (compra e venda, para revenda), no que, é certo, não se insere o serviço 
de transporte. 3.3 A partir do momento em que o distribuidor/comprador adquire as mercadorias produzidas pela fabricante, 
com a efetiva tradição (ocasião em que o vendedor não mais se responsabiliza pela higidez da coisa vendida), cabe a ele 
(distribuidor) envidar todos os esforços necessários para concretizar a revenda, valendo-se, para tanto, de sua expertise e de 
sua estrutura empresarial, no que se insere, naturalmente, o transporte de tais mercadorias. Portanto, a obrigação do distri-
buidor cinge-se a pagar o preço pela aquisição da mercadoria, para posteriormente revenda, em observância aos comandos 
do fornecedor. 3.4 Na hipótese dos autos, era, e sempre foi, consabido pelas partes contratantes, em especial pelo próprio 
distribuidor, que o valor por ele despendido, independente da discriminação inserta na nota fiscal da correlata operação (de 
compra e venda, ressalta-se), consubstanciava o preço pela aquisição da mercadoria. E, de acordo com a própria dinâmica do 
contrato de distribuição, os gastos com a aquisição da mercadoria efetuados pelo distribuidor, assim como os da revenda são 
naturalmente repassados aos setores varejistas ou atacadistas, extraindo-se dessa operação, como assinalado, a sua margem 
de lucro, e não de prejuízo. Eventual discriminação de serviços nas notas fiscais, especificamente aquela sob a rubrica de frete 
(pairando a discussão, inclusive, se este seria o valor cobrado pela carga e descarga feita nos caminhões do distribuidor), com 
o questionável propósito de fazer incidir menor carga tributária à operação, a beneficiar os contratantes, de parte à parte, 
não tem o condão de modificar o objeto do contrato efetivamente estabelecido entre as partes, qual seja o de compra e 
venda, para a revenda. 3.5 A pretensão do distribuidor, após a extinção do contrato, de reaver parte dos valores expendidos 
pela aquisição dos produtos (e não por qualquer outro serviço, que, é certo, refugiria dos limites ajustados), consubstancia 
comportamento absolutamente contrário ao proceder contratual adotado por este, durante os quase vinte anos de relação, a 
revelar verdadeiro venire contra factum proprium, vertente do princípio da boa-fé objetiva, norteador da relação contratual 
como um todo (antes, durante e após a sua execução). 4. Ressai evidenciado, assim, que o Tribunal de origem, ao reconhecer 
o dever do fornecedor de indenizar o distribuidor por valores que compuseram o preço pago pela mercadoria adquirida, a 
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pelos contratantes e, o que é mais importante, as consequências da perda de liberdade 
foram previamente ponderadas pela parte dependente56.

Na mesma linha, a dependência pode surgir no curso da execução do contrato, 
principalmente quando envolve investimentos específicos e de alto custo, tornando uma 
das partes, normalmente aquela que investiu, altamente dependente, na medida em que 
a rescisão do contrato lhe causaria grandes perdas.

Para essas situações, o Código Civil apresenta possibilidade de solução, por meio 
das regras sobre resilição unilateral, conforme artigo 473 do Código Civil, hipótese que 
acaba por incentivar o tráfico mercantil, ao coibir a exploração oportunista da depen-
dência gerada pelo negócio57.

Por outro lado, o reconhecimento da existência de eventual dependência econô-
mica, em algumas relações contratuais entre empresários, e da forma como tratá-la, 
permite refletir sobre a própria noção de hipossuficiência de uma das partes na relação 
contratual. O mesmo acontece nos contratos relacionais, os quais guardam certa carga 
de dependência entre os contratantes, conforme será abordado a seguir.

Os esforços para equilibrar a relação contratual podem ser encontrados não apenas 
no microssistema de defesa do consumidor, mas em outros tantos dispositivos do Código 
Civil58 e da legislação esparsa. Por isso, reforça-se o que foi mencionado anteriormente, 
no sentido de que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações entre 
empresários merece cautela.

A exceção de inseguridade, prevista no artigo 477 do Código Civil, permite o retarda-
mento de sua prestação, nos casos de alterações patrimoniais consideráveis, claramente 
aplicável aos contratos empresariais59.

um só momento, desconsiderou fatos existentes, incontroversos e absolutamente relevantes ao deslinde da controvérsia, 
relacionados ao objeto, à dinâmica, à natureza e à própria finalidade do contrato de distribuição, bem como admitiu fato 
inexistente, consistente na presunção de prejuízo do distribuidor, propiciando-lhe, desse modo, verdadeiro enriquecimento 
sem causa. 5. Recurso especial da Fornecedora provido, para julgar procedente a ação rescisória e desconstituir, em parte, 
o julgado rescindendo; Recurso especial do Distribuidor prejudicado” (REsp 1403272/RS. Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze. 
3ª Turma. Julgado em: 10 mar. 2015. DJe: 18 mar. 2015).

56 Nesse sentido, ver FORGIONI, 2015, p. 170.
57 Nesse sentido, ver FORGIONI, 2015, p. 170.
58 Os artigos 473, 477 e 478 do Código Civil são exemplos.
59 Houve aplicação da exceção de inseguridade a contrato empresarial no seguinte precedente: “DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. 

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATÉRIA-PRIMA. REDUÇÃO DO VOLUME. PROBLEMAS DE PRODUÇÃO. ILICITUDE. INEXISTÊNCIA. 
RISCO DO EMPREENDIMENTO. INADIMPLEMENTO PRETÉRITO DA CONTRATANTE. REDUÇÃO DO VOLUME DOS PRODUTOS, DOS 
PRAZOS DE PAGAMENTO E DO CRÉDITO. CABIMENTO. PROVIDÊNCIA CONSENTÂNEA COM A PRINCIPIOLOGIA DA EXCEÇÃO DE 
INSEGURIDADE. DANO HIPOTÉTICO. CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO. 1. O cerne da controvérsia consiste em investigar a possível 
ilicitude praticada pela ora recorrente no tocante à limitação do fornecimento de matéria-prima à recorrida, limitação essa 
acompanhada de redução de seu crédito e diminuição dos prazos de pagamento, tudo isso após cerca de um ano do início 
da relação negocial, a qual, essencialmente, se manteve de forma verbal. 2. Ficou claro da moldura fática dos autos que as 
partes firmaram contrato em meados de 1996 e que em agosto de 1997 houve uma redução do volume de produtos fornecidos 
pela recorrente à recorrida, tudo isso em razão de problemas operacionais, sendo que havia acordo verbal de fornecimento 
em volume superior. Com efeito, não se trata de relação contratual de longa duração, na qual os costumes comerciais têm 
aptidão de gerar a legítima expectativa em um contratante de que o outro se comportará de forma previsível. 3. Em boa 
verdade, em se tratando de problemas de produção, tem-se situação absolutamente previsível para ambos os contratantes, 
de modo que a redução no fornecimento de produtos, nessa situação, não revela nenhuma conduta ilícita por parte do forne-
cedor. A controvérsia comercial subjacente aos autos insere-se no risco do empreendimento, o qual não pode ser transferido 
de um contratante para o outro, notadamente em contratos ainda em fase de amadurecimento, como no caso. 4. Quanto à 
redução do fornecimento e do crédito posteriormente ao inadimplemento da recorrida, outra providência não se esperava 
da recorrente. Não se pode impor a um dos contratantes que mantenha as condições avençadas verbalmente quando, de 
fato, a relação de confiabilidade entre as partes se alterou. Era lícito, portanto, que a contratada reduzisse o volume de 
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A teoria da imprevisão, prevista no artigo 478 do Código Civil, por sua vez, não pode 
ser aplicada sem a consideração de que a redução do lucro do empresário não significa, 
necessariamente, onerosidade excessiva, mas decorre do próprio risco do negócio60.

A propósito, o Enunciado n. 366 da IV Jornada de Direito Comercial dispõe que “o 
fato extraordinário e imprevisível causador de onerosidade excessiva é aquele que não 
está coberto objetivamente pelos riscos próprios da contratação”61, em um claro indica-
tivo de que, nos contratos empresariais, o risco normal do negócio e o eventual prejuízo, 
não pode ser considerado como extraordinário, porque estão compreendidos na própria 
essência da atividade empresária.

É muito importante a compreensão de que o que governa as partes é a interpretação 
dada ao contrato, e não o contrato escrito em si62.

Por isso, os reflexos da interpretação dada pelos tribunais são relevantes e suges-
tionam o próprio comportamento das partes contratantes, inserindo-se como verdadeiro 
custo do contrato.

A intervenção indevida sobre o acordo de vontade firmado racionalmente pelas 
partes deve ser evitada, porque normalmente se desconecta das razões econômicas que 
levaram àquela relação contratual.

Não raras vezes, as partes invocam critérios de irracionalidade ou o próprio juiz, de 
ofício, os utiliza sob o manto de “aplicação de princípios”. Ocorre que princípios, positiva-
dos ou não, guardam relação lógica com o sistema no qual estão inseridos, razão pela qual 
sua aplicação não pode, em nenhuma hipótese, contradizer a própria essência do sistema.

produto fornecido e modificasse as condições de crédito e de pagamento, diante do inadimplemento pretérito da contratante, 
precavendo-se de prejuízo maior. 5. Mutatis mutandis, tal providência é consentânea com a principiologia do que no direito 
privado ficou consagrado como exceção de inseguridade, prevista hoje no art. 477 do Código Civil (correspondente ao art. 
1.092 do CC/1916 e, em parte, ao que dispunha o art. 198 do Código Comercial). “A exceção de inseguridade, prevista no 
art. 477, também pode ser oposta à parte cuja conduta põe, manifestamente em risco, a execução do programa contratual” 
(Enunciado n. 438 da V Jornada de Direito Civil CJF/STJ). 6. Assim, no caso de inadimplemento do contratante – circuns-
tância que sugere, realmente, alteração de solvabilidade de uma das partes -, se era lícito ao outro reter sua prestação, 
era-lhe igualmente lícito reduzir o volume dos produtos vendidos, dos prazos de pagamento e do crédito, na esteira do adágio 
de que quem pode o mais pode o menos. 7. De resto, em ação de responsabilidade civil subjetiva, é incumbência do autor, 
ainda no processo de conhecimento, demonstrar a ocorrência do dano, a conduta ilícita da ré e o nexo de causalidade entre 
a ação/omissão e o resultado lesivo, relegando-se à fase de liquidação apenas o quantum debeatur. A despeito de o julgador 
poder valer-se de seu livre convencimento motivado, descabe condenar o réu à indenização por um dano hipotético, sem a 
comprovação da existência do prejuízo e do nexo de causalidade. 8. Recurso especial provido” (REsp 1279188/SP. Relator: 
Min. Luis Felipe Salomão. 4ª Turma. Julgado em: 16 abr. 2015. DJe: 18 jun. 2015).

60 Atento a esse vetor de funcionamento, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “DIREITO EMPRESARIAL. CONTRATOS. COMPRA 
E VENDA DE COISA FUTURA (SOJA). TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. INAPLICABILIDADE. 1. Contratos empre-
sariais 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. 
2. Direito Civil e Direito Empresarial, ainda que ramos do Direito Privado, submetem-se a regras e princípios próprios. O 
fato de o Código Civil de 2002 ter submetido os contratos cíveis e empresariais às mesmas regras gerais não significa que 
estes contratos sejam essencialmente iguais. 3. O caso dos autos tem peculiaridades que impedem a aplicação da teoria da 
imprevisão, de que trata o art. 478 do CC/2002: (i) os contratos em discussão não são de execução continuada ou diferida, 
mas contratos de compra e venda de coisa futura, a preço fixo, (ii) a alta do preço da soja não tornou a prestação de uma 
das partes excessivamente onerosa, mas apenas reduziu o lucro esperado pelo produtor rural e (iii) a variação cambial que 
alterou a cotação da soja não configurou um acontecimento extraordinário e imprevisível, porque ambas as partes contratantes 
conhecem o mercado em que atuam, pois são profissionais do ramo e sabem que tais flutuações são possíveis. 5. Recurso 
especial conhecido e provido” (REsp 936.741/GO. Relator: Min. Antonio Carlos Ferreira. 4ª Turma. Julgado em: 3 nov. 2011. 
DJe: 8 mar. 2012).

61 Enunciados disponíveis em: http://bit.ly/2mCvTDU. Acesso em: 10 maio 2016.
62 Cf. SHAVELL, op. cit., 2006, p. 290.
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No caso dos contratos empresariais, como destacam Márcia Carla Pereira Ribeiro 
e Irineu Galeski Junior, “a lógica interpretativa deve estar baseada na racionalidade da 
maximização dos benefícios individuais” e, prosseguem os autores, “portanto, concluir 
pela divisão dos prejuízos em razão de argumentos sentimentais não privilegia a eficiên-
cia, pelo contrário”63.

Em síntese, é preciso considerar que o método de interpretação dado pelos juízes 
influencia o conjunto de contratos que serão pactuados na sequência, situação que impõe 
se afastarem interpretações ingênuas, voltadas apenas ao caso concreto, sem considerar 
os reflexos em todo o mercado envolvido64, assim como a lógica econômica e as peculia-
ridades dos contratos empresariais não podem ser olvidadas pelo julgador.

5. Especialização dos juízes, varas especializadas: solução?

Ao propor que se repense a forma de interpretação dos contratos empresariais surge 
o questionamento sobre a própria estrutura do Poder Judiciário e se a especialização dos 
juízes ou varas atenderia à realidade do mundo empresarial.

A primeira conclusão é que a compreensão das peculiaridades dos contratos empre-
sariais deve ser um norte para todos os magistrados que se deparem com questões 
empresariais, assim como ocorre em demandas envolvendo relações de consumo ou civis.

O problema das questões empresariais talvez resida na sua complexidade, mas não 
exclusivamente nesse aspecto. A urgência das questões e, em contrapartida, a velocidade 
do judiciário, tanto por questões procedimentais como estruturais, podem ser conside-
radas um fator determinante.

A prolação de decisões concatenadas com a realidade do mercado no qual estão 
inseridas as empresas contribui para a segurança jurídica e, como consequência, reduz 
o custo dos negócios e incentiva o investimento.

A relevância dessas questões pode ser extraída do relatório Doing Business, que traz 
como parâmetro de classificação das economias dos países a medição do tempo e custo 
para resolução de disputas comerciais por meio de um tribunal de primeira instância local65.

Nesse sentido, um dos indicadores consiste na existência de um tribunal comercial 
especializado ou uma seção dedicada unicamente a audiências de ações comerciais. Em 
caso afirmativo, é atribuída pontuação 1,5; em caso negativo, 066.

É interessante observar que o Brasil ocupa a 116ª posição no Ranking Doing Business 
2016, e a cidade de São Paulo serve de parâmetro para a pesquisa, ao lado do Rio de 
Janeiro67 e, portanto, a especialização de varas com competência empresarial seria 
medida salutar, com impactos na própria classificação do Brasil ante outras economias68.

63 RIBEIRO; GALESKI JUNIOR, op. cit., p. 204.
64 Cf. SHAVELL, op. cit., 2006, p. 291..
65 THE WORLD BANK. Relatório Doing Business. 2016. Disponível em: http://bit.ly/2ky71ML. Acesso em: 8 maio 2016.
66 A metodologia da pesquisa é explicada em http://bit.ly/2kC5u8t. Acesso em: 8 maio 2016.
67 O relatório completo referente ao Brasil pode ser obtido em http://bit.ly/2ky71ML. Acesso em: 8 maio 2016.
68 No final do ano de 2016, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo aprovou a criação de três varas com competência para 

matéria empresarial na Comarca da Capital, conforme Resolução n. 763/2016 (DJe: f. 3, 15 dez. 2016), ainda não instaladas.
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Para além desse dado classificatório, a questão é saber se são necessárias varas 
especializadas em matéria empresarial, ou se a especialização dos juízes poderia ocorrer 
sem a necessidade de remanejar as unidades judiciais.

Evidentemente, juízes tornam-se especializados não apenas por meio de cursos, 
mas pela experiência adquirida no trato sucessivo de determinadas questões. Assim, a 
especialização de varas para tratar de matéria empresarial, nos moldes do que já ocorre 
com as Câmaras de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 
seria salutar, na esteira do que já ocorre nas capitais dos estados do Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Sul e Minas Gerais, desde que fornecida estrutura adequada para manejar com 
celeridade e eficiência processos dessa natureza.

Finalmente, em relação à interpretação dos contratos empresariais, a especialização 
das varas por matéria permite a criação de orientação jurisprudencial sólida, medida que 
certamente seria levada em conta para a redução dos custos do contrato.

6. Conclusões

O breve estudo buscou responder se o tratamento conferido aos contratos empre-
sariais é adequado, assim como quais seriam as principais peculiaridades dos contratos 
empresariais na sua formação e execução.

Ficou bastante destacado que os vetores de funcionamento dos contratos empresariais 
devem servir de norte à interpretação dos contratos empresariais, assim como noções 
econômicas na análise desses contratos devem ser consideradas como forma de melhor 
compreender a lógica dos contratos empresariais.

Os reflexos da interpretação dos contratos empresariais pelos tribunais, tais como o 
aumento do custo do contrato, insegurança jurídica e comportamento dos contratantes, 
mostraram-se fatores relevantes a serem considerados pelo intérprete.

Finalmente, a especialização das varas em matéria empresarial constitui medida apta 
a garantir previsibilidade e segurança jurídica em matéria empresarial, embora todos os 
juízes, na interpretação dos contratos empresariais, possam implementar comportamento 
voltado ao escopo de facilitar a contratação entre os agentes econômicos, proporcionando 
segurança e previsibilidade.
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1. O contrato de distribuição comercial

Não é desconhecido que uma das consequências da industrialização em massa 
ocorrida no século XX, especialmente em sua porção pós Segunda Guerra mundial, foi a 
necessidade de ampliação de mercados, criando capacidade para absorver a produção de 
bens de consumo em larga escala. A substituição da lógica da produção semiartesanal, 
ainda observada após a segunda revolução industrial, notadamente em países subdesen-
volvidos e em desenvolvimento, e industrial dos primórdios da revolução tecnológica da 
indústria na segunda metade do século XX tornou necessário o desenvolvimento de “canais 
de escoamento” da produção de grande porte, capazes de tornar mais ágil e efetiva a 
ligação entre o produtor de bens de consumo e seu consumidor final.

Dentro desta lógica de aumento da eficácia dos meios de efetivação da “venda 
final” de produtos (e, especialmente a partir do final do século XX, de serviços padro-
nizados), observou-se um incremento e aperfeiçoamento dos chamados contratos de 

1 Mestre em Direito Civil Comparado – PUC/SP; Especialista em Direito Civil e Processual Civil – UNIMEP/SP.
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colaboração empresarial, caracterizados sempre pelo fato de um segundo empresário 
ter por objeto de exploração o fomento ou o desenvolvimento de negócios que, direta 
ou indiretamente, significassem um escoamento mais eficaz da produção industrializada 
dos fornecedores localizados no elo inicial da cadeia produtiva. Desde o antigo contrato 
de comissão e de agenciamento, passando pela representação comercial e os modernos 
contratos de franquia e distribuição, tem-se observado a inteligência dos empresários 
emprestar às relações econômicas contornos que permitem identificar tais contratos 
como a espinha dorsal do fluxo existente entre a linha de produção e o consumidor 
final, sem o qual não se poderia observar o desenvolvimento industrial e econômico 
dos grandes produtores.

O contrato de distribuição (ou concessão mercantil) enquadra-se neste contexto, 
ou seja, o da necessidade de o produtor fazer com que seu produto ou serviço chegue a 
um maior número de pessoas, sem que isto signifique a construção de uma rede própria 
que permita a realização de tal fluxo econômico. A transferência dos encargos da venda 
direta ao consumidor ou da venda ao pequeno empresário na posição de vendedor final 
ao consumidor, como no caso de venda de produtos alimentícios industrializados, para 
agentes que estejam mais próximos de tal consumidor alvo, promovendo a expansão da 
rede de fornecimento e, consequentemente, da divulgação de determinados produtos 
e marcas, permite que o fornecedor concentre seus esforços exclusivamente em sua 
atividade econômica principal, ou seja, o desenvolvimento de produtos e serviços padro-
nizados e sua produção.

Esta transferência de investimento para uma atividade distinta daquela explorada 
pelo produtor, exigindo do empresário colaborador a realização de gastos para que o 
produto final seja conhecido e adquirido por seus consumidores, justifica a equação econô-
mica observada em tais contratos. Seja pela venda do produto por valores mais baixos 
ao empresário parceiro, seja pela remuneração de sua atividade por meio de comissões, 
o que se tem é um resultado econômico compensador para ambas as partes: enquanto 
uma se beneficia na escala, com o aumento do fluxo de vendas de seus produtos, a outra 
se beneficia de eventual facilidade na realização da venda, por causa da qualidade e da 
fama de determinados produtos industrializados.

O contrato de distribuição, a partir de tais premissas, surge e se desenvolve como 
instrumento de ampliação das vendas de determinado produto, por causa da ampliação da 
área territorial de oferta através da atuação de distribuidores específicos (efeito primário), 
com a consequência do aumento e fidelização do próprio mercado consumidor, através da 
construção de marcas decorrente da contínua oferta local feita por distribuidores (efeito 
secundário). Caracterizando-se pela divisão do risco e das vantagens empresariais, eis 
que, aqui, o distribuidor adquire a mercadoria do fornecedor para sua revenda, lucrando 
com a diferença de preço entre aquisição e alienação, também enseja a construção de 
um mercado específico para determinada marca ou produto, beneficiando indiretamente 
o fornecedor.

Por consequência, a continuidade no tempo da relação contratual, bem como a 
necessidade de integração contínua do contrato base pelo desenvolvimento de sucessivos 
negócios de compra e venda mercantil combinados com outros elementos identificado-
res, como eventual controle sobre o marketing desenvolvido pela marca para uso dos 
distribuidores, são fatores a serem firmemente considerados na interpretação judicial 
do contrato, especialmente em situações nas quais se observa o rompimento do vínculo 
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entre as partes, sem que isto signifique a cessação da oferta de determinado produto em 
mercado anteriormente explorado pelo distribuidor2.

A pretensão do presente artigo é, após analisar de forma bastante simplista as 
características e particularidades do contrato de distribuição comercial, propor caráter 
distintivo de critérios e consequências para as diversas modalidades de rompimento do 
contrato, considerando não só a existência de justa causa, mas também de consequências 
específicas decorrentes do desenvolvimento da relação contratual de natureza relacional 
de tais contratos, como a necessidade de ampliação do prazo de eficácia do contrato, nos 
termos do parágrafo único, do art. 473, do Código Civil, a existência de eventual direito 
à indenização por rompimento abusivo ou, ainda, o ressarcimento em decorrência do 
enriquecimento ilícito de uma das partes contratantes.

1.1. Características

Conceitua a doutrina o contrato de distribuição como sendo o contrato pelo qual 
um empresário escolhe outro para a realização de venda ao consumidor final, ou não, 
de produtos em preços e condições especiais, em geral especificadas ou limitadas pelo 
fornecedor, com a finalidade de garantir um escoamento eficaz da produção e a ampliação 
do valor externo da marca (aumento da visibilidade), em favor do fornecedor, mediante 
um ganho econômico em favor do distribuidor, caracterizado como consequência da vanta-
gem econômica da venda feita pelo fornecedor, especialmente em relação à diferença 
de preço entre a compra e a venda.

O contrato de distribuição tem por características essenciais: a) o fato de ser um 
contrato entre profissionais, comerciantes e empresários, tratados como iguais no momen-
to da formação do contrato; b) o fato de ser um contrato de integração de empresas 
no âmbito jurídico e econômico; c) a existência de autonomia jurídica entre as partes, 
embora se observe, geralmente, a dependência econômica do distribuidor em relação 
ao fornecedor; d) o fato de serem contratos de duração, fugindo à lógica do contrato de 
distribuição a realização de negócios pontuais; e) a assunção do risco final do negócio, com 
a venda final ao consumidor, pelo distribuidor, que adquire a mercadoria e é remunerado 
pela diferença de preço pago pela aquisição e imposto na venda3.

Dentre as características, reputamos como as mais importantes, por permitirem 
salutar diferenciação com outros contratos de colaboração, a da remuneração do distri-
buidor pela diferença de preços de compra e venda dos bens de consumo4, a existência 
de risco negocial próprio do distribuidor pela venda do produto ao consumidor final por 
preços que lhe garantam lucro, a permissão de intervenção relativa do fornecedor no 
modelo de negócio do distribuidor e, por fim, o fato de tais contratos serem de longo 

2 No dizer de Antonio Junqueira de Azevedo (Contrato de distribuição […], Revista dos Tribunais, ano 93, ago. 2004, p. 124): 
“Nos contratos de duração em sentido restrito, ou seja, nos de trato sucessivo, como no de distribuição, o alongar-se o adim-
plemento por uma certa duração é exigência para que o contrato satisfaça os interesses que levaram as partes a contratar, 
atingindo a sua finalidade, ou seja, é um essentialia negotii. O tempo faz parte, nesses contratos, de sua causa final, ou de 
sua função, ou de sua “causa”, sem adjetivação, no dizer habitual da maioria dos autores italianos.”

3 THEODORO JUNIOR, Humberto; MELLO, Adriana Mandim Theodoro de. Apontamentos sobre a responsabilidade civil na de-
núncia dos contratos de distribuição, franquia e concessão comercial. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 190, ago. 2001, p. 
803-807, passim.

4 KUYVEN, Fernando et al. Contratos mercantis. CARVALHOSA, Modesto (coord.). São Paulo: RT, 2016, p. 51. (Coleção Tratado 
de Direito Empresarial, v. 4).
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prazo, embora não se proíba, pelo ordenamento jurídico, a existência de contratos de 
distribuição por prazo certo reduzido.

1.2. Diferenciação com figuras contratuais similares

Embora haja alguma divergência doutrinária a respeito da diferenciação conceitual 
e de regime jurídico de alguns dos contratos de colaboração, mormente após a vigência 
do atual Código Civil, que deu redação confusa ao dispositivo que descreve as caracte-
rísticas do contrato de comissão mercantil, de distribuição e de representação comer-
cial, entendemos que o contrato de distribuição mercantil (ou de concessão mercantil) 
manteve, no atual regime jurídico, a característica da atipicidade e da ampla regulação 
de seu conteúdo negocial, excepcionando-se a regulação legal da concessão de venda de 
veículos automotores (Lei Ferrari).

Assim, tem-se o contrato de distribuição de produtos entre empresários como um 
contrato atípico e sujeito a limitações legais de ordem geral, prevalecendo, dentro dos 
limites da legalidade e da função social e econômica do contrato, a ampla liberdade 
negocial das partes para a conformação do conteúdo do contrato5. Por se tratar de contrato 
atípico misto, isto é, com a integração de diversas espécies obrigacionais a formar nova 
espécie de contrato, deve ser o mesmo analisado a partir de sua função econômica, ou 
seja, de sua causa, além de se considerar o contrato como um todo único (teoria da 
unicidade), e não a partir da análise individualizada de cada tipo contratual típico unido 
para a formação do contrato atípico misto6.

Situação diversa ocorre, por exemplo, no contrato de representação comercial, 
amplamente regulado pela Lei nº 4.886/1965 e pelo Código Civil, inclusive quanto a prazos, 
à resolução unilateral e à indenização devida por causa do rompimento do contrato em si.

Além de diferenciarem-se o contrato de distribuição e o de representação comercial 
pelo fato deste não realizar, como regra, negócios em nome do representado, mas apenas 
promover a aproximação eficaz entre as partes interessadas, o regime de remuneração 
é diverso. Enquanto o representante é remunerado por uma comissão sobre o valor do 
negócio, prefixada no contrato, na distribuição nenhuma relação existe entre o fornecedor 
e o consumidor final, à vista do fato do distribuidor adquirir e pagar a mercadoria direta-
mente do fornecedor, promovendo nova venda ao consumidor final, sendo remunerado 
pela diferença entre um preço e outro. Ou seja, o distribuidor assume o risco da operação 
comercial de venda final do bem ao consumidor.

5 RAICAL, Gustavo. O contrato de agência: seus elementos tipificadores e efeitos jurídicos. São Paulo: RT, 2012, p. 88. Segundo 
Maria Helena Brito (O contrato de agência. In: Novas perspectivas do direito comercial. Coimbra: Almedina, 1988), em artigo 
sobre o contrato de agência no direito português, tem-se que “o contrato de concessão comercial não é, na ordem jurídica 
portuguesa, um contrato legalmente tipificado, mas pode considerar-se um contrato socialmente típico: é revelado pela 
prática dos negócios e tem sido difundido nas relações comerciais, sobretudo, nos últimos anos; desempenha uma função 
económico-social própria – organização da distribuição dos produtos, com caráter duradouro, por forma tal que permita ao 
produtor-concedente controlar a distribuição e pôr em prática a sua política comercial, transferindo para o distribuidor-con-
cessionário os riscos da comercialização.”

6 FORGIONI, Paula Andrea. Contrato de distribuição. 2. ed. São Paulo: RT, 2008, p. 82. Sobre a teoria da unicidade nos con-
tratos atípicos mistos, afirma Álvaro Villaça de Azevedo (Validade da denúncia em contrato de distribuição sem pagamento 
indenizatório. Revista dos Tribunais, ano 86, v. 737, mar. 1997, p. 99-101): “Quando o elemento típico se soma com outro 
típico ou, mesmo, desnatura-se a contratação típica, compondo-se esse conjunto de elementos um novo contrato, uno e 
complexo, com todas as suas obrigações formando algo individual e indivisível […] com todas as suas obrigações integradas, 
de tal forma que o descumprimento de uma delas ocasiona a extinção do contrato.”
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Nem mesmo a possibilidade de o representante comercial concretizar o negócio 
jurídico altera a diferença base dos dois contratos, qual seja, a assunção pelo distri-
buidor do risco integral da segunda venda, já que adquiriu e pagou a mercadoria que 
ora é revendida ao consumidor final. O representante, quando autorizado a tal, age em 
nome do representado, à semelhança do contrato de mandato mercantil, não tendo sua 
remuneração vinculada à sua capacidade negocial em novo contrato de compra e venda 
feito com terceiro. Permanece, no caso, remunerado por meio de comissão paga com 
base no valor do negócio por ele intermediado e concluído em nome do representado.

1.3. O prolongamento no tempo como fundamento do regime legal do contrato 
de distribuição

É ponto comum na doutrina, ao qualificar o negócio jurídico da distribuição comer-
cial – ou concessão mercantil, especialmente no direito português –, o reconhecimento 
como elemento essencial à sua constituição o fato de se tratar de contrato de longo prazo, 
ainda que por tempo determinado.

Para além da característica da venda em condições especiais dos bens industriais do 
fornecedor para o distribuidor, bem como eventual cláusula de exclusividade territorial, 
observa-se a necessidade do prolongamento no tempo da relação contratual para que se 
atinjam os objetivos econômicos do contrato (causa), ou seja, a melhora da eficácia no 
escoamento de bens produzidos, seja através da constituição de uma rede de distribui-
ção, seja através da ampliação e consolidação de um mercado consumidor por atuação 
direta do distribuidor7. Tais finalidades, buscadas pelo fornecedor ao estabelecer um 
contrato de distribuição, não podem ser atingidas com operações de compra e revenda 
de mercadorias em curto espaço de tempo.

A realização de umas poucas compras de mercadorias para revenda não caracteriza 
o contrato de distribuição, mas simples contrato de fornecimento ou compra e venda 
mercantil. O alongamento no tempo da relação contratual estabelecida entre as partes 
mostra-se elemento essencial ao reconhecimento do contrato, somando-se às condições 
especiais de aquisição dos bens para revenda, bem como outras cláusulas que sejam 
acordadas entre as partes que afastem a relação de uma simples compra e venda mercantil 
ou fornecimento, como, por exemplo, a vinculação do distribuidor a planos de marketing 
específicos, a imposição de cláusulas de exclusividade e de estoque mínimo.

A consequência de tal “alongamento” temporal da relação contratual é a contami-
nação das relações futuras das partes, imponto num maior espectro a observação dos 
princípios da boa-fé objetiva e da tutela das legítimas expectativas das partes contratantes. 
O prolongamento das relações comerciais se traduz, em geral, na diminuição das forma-
lidades negociais, muitas vezes afastando-se as partes contratantes do conteúdo fixado 
no momento da formalidade do contrato tipo, amoldando-se a relação às necessidades 

7  “A partir da perspectiva do distribuído, a causa final, em relação a ele, será a sua necessidade de expansão dos negócios, 
de conquista de um determinado mercado, seja no seu próprio país, seja, eventualmente, em outros. Isso se dá, no caso 
da distribuição, por meio da colocação desses seus produtos, com o auxílio de colaboradores (contrato de colaboração), 
autônomos e independentes, atuantes no mercado. Já desde uma perspectiva do distribuidor, a causa do contrato será obter 
lucro com essa atividade, pois, por meio dele, fará jus à obtenção da diferença entre o preço de compra das mercadorias ou 
serviços e o valor do preço de revenda, obtendo assim resultados econômicos para a sua atividade.” (FRADERA, Véra Jacob 
de et al. Contratos mercantis. CARVALHOSA, Modesto (coord.). São Paulo: RT, 2016, p. 168).
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surgidas ou modificadas em seu decorrer. Tem-se, aí, um afastamento do contrato presen-
tificado no momento da manifestação de vontade, com base naquilo que se sabia e que se 
queria no momento da contratação, aproximando-se da lógica dos contratos relacionais 
e, naturalmente, de uma abertura às modificações do objeto e condições do negócio 
inicialmente estabelecido.

As partes, com tal alongamento e abertura do conteúdo contratual, passam a se 
vincular mais pelo comportamento social típico do que com base em cláusulas contra-
tuais que, por longo tempo, não são respeitadas pelas partes de forma consensual. Ou, 
ainda, ante a incompletude voluntária do contrato (contrato quadro8), estabelecendo-se 
o preenchimento de seu conteúdo no decorrer do desenvolvimento das operações mercan-
tis decorrentes do contrato. Alterações de prazos negociais, modificações do objeto do 
contrato, com possível ampliação, exigência de novas capacidades do distribuidor para a 
ampliação do negócio, muitas vezes com investimentos, são alguns exemplos de altera-
ções da estrutura econômica do contrato de distribuição que, mesmo sem termo formal 
escrito, adicionam-se à posição contratual de cada parte, seja para exigir determinado 
comportamento, seja para cumprir determinada obrigação.

Vê-se, aqui, a obrigação contratual como verdadeiro processo em construção, e 
não uma simples execução daquilo que se contratou tempos antes, sendo tal caracterís-
tica considerada essencial para a regulação e interpretação do contrato de distribuição 
mercantil.

2. A tutela da boa-fé e da legítima expectativa na relação contratual de distribuição

2.1. Efeitos do caráter de longo prazo do contrato de distribuição

A circunstância do alongamento no tempo do contrato, somado à natural alteração 
do objeto principal e eventuais obrigações acessórias do contrato de distribuição, são 
fatores fundamentais a serem apreciados quanto ao reconhecimento de eventual expec-
tativa legítima de renovação do contrato, de apreciação do direito ao alongamento para 
amortização de investimentos legítimos realizados ou, ainda, em caso de reconhecimento 
de rompimento abusivo do contrato ou direito à indenização por aproveitamento injus-
tificado do mercado criado por ato exclusivo do distribuidor.

O prolongamento de relações contratuais que tenham a característica da incomple-
tude no momento da formação do instrumento negocial – e os contratos de distribuição 
bem se enquadram no conceito – traduz a necessidade das partes negociais confiarem no 
comportamento negocial a ser adotado pela outra. À vista da necessidade de se completar 
o contrato a cada novo negócio, ou seja, no caso em questão, o contrato de distribuição é 
“completado” a cada operação de compra para revenda, com naturais variações de preços 
e condições, em geral ditados pela movimentação do mercado, tem-se um elemento de 

8 “Os contratos de concessão ou de distribuição para revenda são, em regra, contratos-quadro (Rahmenvertrag), ou, na termi-
nologia francesa, contrat-cadre.” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Instituições de direito civil: contratos. 
São Paulo: RT, 2016, p. 402, v. 3). “Como contrato-quadro, o contrato de concessão comercial funda uma relação de colabo-
ração estável, duradoura, de conteúdo múltiplo, cuja execução implica, designadamente, a celebração de futuros contratos 
entre as partes; pelos quais o concedente vende ao concessionário, para revenda, nos termos previamente estabelecidos, os 
bens que este se obrigou a distribuir.” (MONTEIRO, Antonio Pinto. Denúncia de um contrato de concessão comercial. Coimbra: 
Coimbra Editora, 1998, p. 40 apud NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade, op. cit., p. 402).
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insegurança negocial que deve ser neutralizado pelos princípios da boa-fé objetiva e pela 
tutela da legítima expectativa da outra parte.

A boa-fé funciona, aqui, como elemento identificador de condutas futuras das partes. 
Afinal, estando as partes vinculadas por um contrato de longo prazo, natural a expectativa 
de um determinado comportamento negocial (e contratual, portanto) da outra parte, 
muito em função de comportamentos anteriormente demonstrados no desenvolvimento 
da relação negocial originalmente incompleta. O rompimento de tal expectativa negocial, 
com a adoção de condutas contraditórias e em descompasso com aquilo que se construiu 
na relação negocial de longo prazo, traduz desrespeito ao princípio da boa-fé objetiva, 
resultando no direito de se exigir o retorno do comportamento contratual esperado ou, 
ainda, eventual pretensão substitutiva ao cumprimento do contrato, como o rompimento 
justificado e eventual indenização.

Percebe-se a legítima expectativa do comportamento contratual da outra parte como 
resultado direto da aplicação do princípio da boa-fé objetiva, vedando-se comportamentos 
que venham a surpreender negativamente a contraparte.

2.2. Comportamentos das partes e vontade negocial: efeitos da conduta sobre a 
legítima expectativa quanto à duração do contrato

À vista do princípio da tutela da legítima expectativa no contrato de distribuição, 
deve se ter em consideração o comportamento efetivo das partes, durante o desenvolvi-
mento da relação contratual, a fim de se aferir eventual abuso ou ilicitude na denúncia 
do contrato.

Mesmo havendo previsão de tempo certo de duração do contrato, ou mesmo a 
existência do direito potestativo de sua denúncia, em situações específicas pode se 
perquirir se o comportamento contratual de uma das partes, em momento anterior ao fim 
do contrato, gerou uma legítima expectativa em relação ao futuro da relação contratual. 
Considerando a característica da incompletude e o prolongamento no tempo do contrato 
de distribuição, podem ser observados comportamentos contratuais específicos de alguma 
das partes a gerar uma legítima expectativa da parte contrária de que o contrato não irá 
acabar em curto espaço de tempo.

Circunstâncias pontuais, como a exigência de atualizações da estrutura do distri-
buidor, aumento do estoque mínimo, elevação de patamar do distribuidor em relação 
aos demais mantidos na rede de distribuição etc., são condutas que podem gerar uma 
legítima expectativa de continuidade do contrato. Embora tal circunstância não afaste 
a legalidade do fim do contrato nos momentos contratual ou legalmente estabelecidos, 
há de se considerar a possibilidade de se reconhecer um comportamento contratual 
gerador de efeitos jurídicos, embora sem manifestação de vontade expressa no sentido 
do alongamento do contrato (comportamento social típico).

Tem-se, assim, a possibilidade de um conflito muito particular no momento da extin-
ção do contrato de distribuição por ato do fornecedor, seja por causa de sua natureza 
de contrato de execução alongada no tempo, seja por causa de sua incompletude, com 
possibilidade de se exigir adaptações das partes no decorrer do tempo. O conflito, aqui, 
se liga ao equilíbrio entre a expectativa das partes de recuperação dos investimentos 
feitos para a execução do contrato, especialmente os idiossincráticos, a tutela da legítima 
expectativa de duração do contrato e, ainda, eventual enriquecimento ilícito por causa 
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da assunção da clientela ou do mercado construído na região por ato do distribuidor que, 
ao final do contrato, irá beneficiar o fornecedor.

Eventual ocorrência de conflito entre o exercício do direito de resolução unilateral 
do contrato e a legítima expectativa da outra parte irá interferir no regime da extinção 
do contrato, conforme veremos no item seguinte.

3. Extinção do contrato por iniciativa do fornecedor

Contratos existem para serem cumpridos e se extinguirem como instrumento jurídico 
de vinculação das partes. A ideia de contratos eternos contraria um dos subprincípios 
decorrentes da liberdade contratual, que é a liberdade de contratar e de permanecer 
vinculado a um contrato9.

Mesmo que se fale em contratos por tempo determinado, sempre se reconheceu 
a possibilidade de rompimento do contrato por iniciativa de uma das partes, embora 
sujeitando-se aos efeitos legais de seu ato, seja o pagamento de cláusula penal, seja 
a indenização pelo rompimento imotivado. Não se confunda, aqui, o rompimento do 
contrato por iniciativa da parte com o inadimplemento contratual, este sujeito não 
só ao pagamento de eventual cláusula penal e indenizações, mas também à execução 
específica da obrigação, através de procedimento judicial específico. Ou seja, não 
há como se proibir a parte de romper o contrato, considerando o ato como legítima 
manifestação da liberdade contratual, mas está sujeito o agente às consequências 
legais de seu ato10.

Abordaremos quatro situações que, em nossa visão, ensejam eventual discussão a 
respeito da legitimidade da denúncia do contrato por ato do fornecedor e suas conse-
quências. A abordagem se limitará a indicar as circunstâncias que tirariam a extinção do 
contrato do lugar comum, considerando o direito de denúncia unilateral do contrato por 
tempo indeterminado e a legalidade da previsão de tempo certo de vigência do contrato.

3.1. Extinção do contrato por tempo indeterminado por vontade do fornecedor. 
Abuso do exercício do direito de extinção do contrato x autonomia negocial

A indeterminação do prazo final de eficácia do contrato traduz, como regra geral, o 
direito de qualquer das partes pôr fim à relação contratual a qualquer tempo. A denúncia 
do contrato traduz-se como direito potestativo das partes no contrato por tempo indeter-
minado, a ser exercido mediante comunicação formal à outra parte.

E, tendo-se em vista os já afirmados princípios da boa-fé objetiva e da tutela da 
legítima expectativa das partes contratantes, e considerando a própria natureza do 
contrato, “será preciso examinar a situação dada em concreto e aferir, à luz dos princí-
pios da razoabilidade e da proporcionalidade, qual seria o tempo de antecedência entre 
denúncia e a extinção do contrato”11, especialmente se se observar divergência na 

9 CORDEIRO, António Menezes. Direito comercial. 4. ed. Coimbra: Almedina, 2016, p. 788.
10 THEODORO JUNIOR, Humberto; MELLO, Adriana Mandim Theodoro de, op. cit., p. 815. Ressalvam-se, aqui, os chamados 

contratos coativos, caracterizados pela obrigatoriedade de contratar por alguma das partes por força de determinação legal.
11 MAMEDE, Gladston. Direito empresarial brasileiro: teoria geral dos contratos. São Paulo: Atlas, 2010, p. 452, v. 5.
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condição econômica das partes, de sua dependência econômica em relação ao contrato 
a ser extinto e a produção de um desequilíbrio econômico importante pela resilição12.

A obrigação justifica-se nos princípios da boa-fé e da lealdade entre as partes, já 
que “nos contratos de execução que se prolongam no tempo, qualquer que seja a razão, 
assim como nos contratos relacionais, têm relevo os deveres de lealdade e boa-fé, em 
virtude da larga vinculação dos contratantes”13. Visa, em termos finais, evitar ou diminuir 
os prejuízos advindos do fim da relação contratual, dando tempo suficiente para a outra 
parte se preparar para os efeitos econômicos da extinção, vendendo estoques, buscando 
novos mercados e parceiros comerciais, além de eventuais reprogramações de produção 
e pessoal, dentre outras medidas. Não se liga, portanto, à ideia de amortização de inves-
timentos14, mas sim de adaptação de atividade econômica.

Tal expectativa da continuidade do contrato não o desnatura como contrato por 
tempo indeterminado e, por isto, como negócio jurídico extinguível pela vontade de 
apenas uma das partes. Entende-se, assim, que integra a autonomia negocial de cada 
uma das partes, ao firmar um contrato por tempo indeterminado, o direito de colocar fim 
à relação contratual sem qualquer justificativa, cabendo a ambas as partes antever tal 
possibilidade e aferir os riscos e vantagens de realização de tal modalidade de negócio. 
Não se pode perder de vista que, aqui, o contrato é firmado entre profissionais (empre-
sários), cabendo a cada qual a aferição das vantagens e riscos do negócio de longo prazo 
a ser estabelecido.

Se as partes optaram por firmar um contrato por tempo indeterminado, não se 
admitiria impedir o fornecedor de encerrar o contrato quando entendesse não ser mais 
este de seu interesse, especialmente considerando a causa do contrato de distribuição. 
Enfim, o rompimento unilateral do contrato por tempo indeterminado é direito potestativo 
de qualquer uma das partes.

Ocorre que o exercício de tal direito potestativo pode ser tido por abusivo, seja por 
contrariar um comportamento anterior da parte, apto a gerar uma legítima expectativa 
de continuidade do contrato, seja por se considerar seu exercício de forma abrupta, 
sem que se conceda prazo suficiente para a adequação da operação empresarial do 
distribuidor. Por exercício abusivo do direito deve-se entender situações excepcionais 
nas quais a conduta em si, objetivamente considerada, não representa a violação de 

12 LABORDERIE, Anne-Sophie Lavefve. La pérenité contractuelle. Paris: LGDJ, 2005, p. 501.
13 AGUIAR JUNIOR, Ruy Rosado de. op. cit., p. 262. Segundo José de Oliveira Ascensão, “a lei pode não regulamentar o exercício 

da denúncia. Deve porém entender-se que, por exigência da boa-fé, a denúncia seja feita com antecipação de um prazo 
razoável sobre a extinção efetiva da relação. Assim, a empresa que estava vinculada a outra na distribuição dos produtos 
da primeira não pode denunciar o contrato sem deixar tempo bastante para que a outra empresa possa contratar com novo 
distribuidor. Também não se admite que quem celebrou um contrato duradouro o denuncie logo após a entrada em vigor, 
pois isso violaria igualmente a boa-fé.” (Direito civil: teoria geral. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 273, v. 3). No mesmo 
sentido, pela exigência de um tempo mínimo do contrato: ASSIS, Araken. Comentários ao Código Civil brasileiro: do direito 
das obrigações. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 577, v. 5; FABRE-MAGNAN, Muriel. Les obligations. Paris: PUF, 2004, p. 516; 
GHESTIN, Jacques. Traité de droit civil: les obligations: les effets du contrat. Paris: LGDJ, 1992, p. 266.

14 Ruy Rosado de Aguiar Junior (op. cit., p. 286) confirma a diferença entre o fundamento para a concessão do aviso prévio e para 
a extensão do contrato por causa de investimentos: “O contrato duradouro por tempo indeterminado cria para a contraparte 
certa situação de estabilidade que é abalada com a denúncia; depois a extinção haverá a necessidade da reacomodação dos 
interesses da parte denunciada, com a reorganização de projeto de vida ou empresarial e isso recomenda a concessão de um 
prazo, a partir da data em que a comunicação chega ao conhecimento do notificado, para que a denúncia tenha eficácia, 
independentemente do disposto no parágrafo único do art. 473, que regula a situação especial da execução com investimentos 
consideráveis”.
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um dever legal de cuidado, mas sim a análise do direito exercido (posição jurídica) em 
confronto com limites pressupostos pelo fim econômico ou social do direito exercido 
(primeira figura), os limites impostos pela boa-fé ou pelos bons costumes (segunda figura). 
Trata-se da materialização da ideia da inexistência de direitos absolutos, permitindo-
-se a relativização concreta do direito exercido se não se verifica, considerando o fim 
pretendido ou limites sociais concretos e objetivos, esperados de qualquer titular da 
mesma posição jurídica, a obediência a uma previsão de comportamento geral imposta 
pelo sistema15.

E, atinente à análise da existência de abuso na conduta do fornecedor no rompimento 
do contrato de distribuição, é preciso se ter em mente que a justificação do ato deve se 
sustentar em argumento racional, considerando a natureza e a finalidade do contrato de 
distribuição. Neste caso,

o comportamento é racional, em termos jurídicos, quando viabiliza a 
fluência das relações de mercado, conforme as regras e os princípios 
jurídicos (ou seja, de acordo com o direito). O comportamento é dito 
racional, do ponto de vista econômico, quando traz maximização do 
proveito ou lucro para o agente. Para a interpretação dos negócios, 
toma-se em consideração uma racionalidade jurídica, que parte da 
necessidade de conferir ao sistema segurança e previsibilidade. A 
racionalidade econômica auxilia a compreensão da função econômica 
da avença (= causa) e dos motivos (interno) dos sujeitos econômicos, 
também primordiais para a interpretação contratual16. 

Neste ponto, pacifica doutrina e jurisprudência no sentido de que o rompimento 
unilateral do contrato somente é exercido de forma lícita se há concessão de aviso prévio 
por tempo suficiente para tal adequação17.

Se o prazo do aviso prévio é previsto no contrato, entende-se que as partes analisa-
ram os investimentos necessários ao desenvolvimento do contrato e o prazo necessário, 
em caso de denúncia do contrato, para a readequação da operação.

Se o contrato não prevê o prazo do aviso prévio de denúncia do contrato, deve se 
considerar, caso a caso, o prazo necessário para a readequação da operação do distri-
buidor, considerando o tipo do negócio, a existência de estoques e eventuais estruturas 
criadas na operação que se vinculem exclusivamente à distribuição dos produtos de um 
produtor específico. Também deve se levar em conta a existência ou não de cláusula de 

15 No dizer de Humberto Theodoro Junior e Adriana Mandim Theodoro de Mello (op. cit., p. 817): “Sempre que o uso do direito 
subjetivo se faz de forma antiética e com o fito predominantemente de lesar, o ato do respectivo titular escapa do terreno 
da licitude e cai no da ilicitude. Surge, então, para o agente o dever de indenizar todos os prejuízos impostos abusivamente 
à vítima do exercício irregular do direito. […] Não há, porém, abuso de direito na fixação de termo final para o contrato de 
distribuição. O que pode ser abusivo é a manifestação da vontade de resilir unilateralmente o contrato sem prazo determi-
nado, sem um aviso prévio que propicie ao distribuidor um tempo razoável para reorganizar sua empresa.”

16 FORGIONI, Paula Andrea, op. cit., p. 551.
17 FORGIONI, Paula Andrea, op. cit., p. 454; THEODORO JUNIOR, Humberto; MELLO, Adriana Mandim Theodoro de, op. cit., p. 
816; CORDEIRO, António Menezes, op. cit., p. 803, afirmando: “Além da indemnização de clientela, a interrupção abrupta 
de uma concessão pode obrigar à retoma dos stocks, como vimos; pode haver danos não-patrimoniais; pode, ainda, impor-se 
uma indemnização por investimentos feitos pelo concessionário, incluindo em formação profissional e que se venham a per-
der; por último, caberá indemnização pelas maiores despesas: despedimentos coletivos, restituição de subsídios ao Estado 
e incumprimentos ocasionados junto de fornecedores. O Direito tem de reagir aos problemas do nosso tempo.”
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exclusividade do distribuidor, a indicar uma maior dificuldade na readequação de sua 
operação comercial.

Por se tratar de contrato atípico, tem-se a inexistência de fixação legal do prazo de 
aviso prévio na distribuição, sendo inaplicável a todos os casos os prazos previstos na Lei 
Ferrari, ou dos noventa dias previstos no art. 720, caput, do Código Civil. Embora não 
haja vedação da aplicação analógica deste último prazo de noventa dias, em geral aceito 
pela jurisprudência, há de se ter em mente a diversidade de operações de distribuição, 
especialmente em se tratando de eventual distribuição com cláusula de exclusividade 
imposta ao distribuidor, ensejando a análise casuística do prazo necessário a tal reade-
quação da operação do distribuidor.

Nestes casos, caberá ao distribuidor comprovar as dificuldades para readequação 
de sua operação empresarial, considerando suas particularidades, a justificar eventual 
prazo para além dos noventa dias em geral aceitos pela jurisprudência.

3.2. Denúncia imotivada. Efeitos e aplicação do regime de prolongamento do 
contrato (art. 473, parágrafo único, do Código Civil). Fundamento na legítima expectativa 
e prevenção a danos não autorizados. Responsabilidade civil por ato lícito

Além do regime geral de denúncia imotivada permitida, com concessão de aviso 
prévio razoável para a adaptação da atividade econômica do distribuidor, tem-se, por 
previsão expressa do art. 473, parágrafo único, do Código Civil, regime jurídico distinto 
para casos em que a parte passiva do rompimento contratual tenha feito investimentos 
importantes em decorrência exclusiva do cumprimento do contrato firmado por tempo 
indeterminado.

Perceba-se que o prazo aqui não se vincula essencialmente à recuperação dos 
investimentos, mas sim às necessidades de readequação da atuação do distribuidor, 
evitando-se uma situação de crise econômica decorrente do rompimento do contrato. 
Eventual existência de investimentos idiossincráticos e outros irrecuperáveis que sejam 
desproporcionais ao tempo decorrido do contrato antes da denúncia, geram, nos termos 
do parágrafo único, do art. 473, do Código Civil, a ineficácia da denúncia até que decor-
ra tempo suficiente para a recuperação de tais investimentos. Se a denúncia traduz o 
termo inicial do prazo de aviso prévio, a aplicação da regra do art. 473, parágrafo único, 
do Código Civil, enseja a suspensão do início do prazo do aviso prévio até que seja 
eficaz a denúncia, ou seja, até que transcorra tempo suficiente para a recuperação 
dos investimentos irrecuperáveis decorrentes do contrato.

Assim, a concessão de aviso prévio é obrigação do notificante18, decorrente da 
boa-fé objetiva e da vedação do ato ilícito por abuso de direito19, e não na existência 
de investimentos consideráveis. Sua falta ou concessão em prazo insuficiente gera o 
dever de indenizar20, limitado às despesas havidas por causa da falta de tempo para a 

18 LABORDERIE, Anne-Sophie Lavefve, op. cit., p. 501; MIRANDA, Custódio da Piedade Ubaldino. Comentários ao Código Civil: 
dos contratos em geral (arts. 421 a 480). São Paulo: Saraiva, 2012, p. 419; ASSIS, Araken, op. cit., p. 576, 579, fundando o 
dever de indenizar na falta do pré-aviso em si (boa-fé objetiva) e não nos investimentos realizados.

19 FABRE-MAGNAN, Muriel, op. cit., p. 516.
20 Embora haja manifestação na doutrina francesa (LABORDERIE, Anne-Sophie Lavefve, op. cit., p. 521) afirmando a possibilidade 

da reparação in natura, com a declaração de nulidade do ato de ruptura unilateral do contrato. No mesmo sentido, susten-
tando que a falta do respeito a um prazo essencial de aviso prévio poderia gerar consequência alternativa: ou a ineficácia do 
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reorganização da atividade empresarial do notificado para a liquidação de estoques e 
operações em aberto e a busca de novos mercados em substituição, permitido, no caso, a 
pedido específico de prolongamento do aviso prévio (que não se confunde com o disposto 
no parágrafo único, do art. 473, CC).

Tem-se, assim, dois momentos vinculados a dois fatos contratuais distintos. O 
primeiro, vinculado à ineficácia da denúncia do contrato até que haja tempo suficiente 
para recuperação de investimentos; o segundo, vinculado ao tempo necessário para a 
readequação da operação empresarial do fornecedor (aviso prévio).

Ainda, os investimentos, para servirem de causa à eficácia do parágrafo único do 
art. 473, CC, devem ser irrecuperáveis21, já que a possibilidade de reversão de seu 
uso para outra atividade, ou o fato da parte possuir outros parceiros comerciais cuja 
atividade possa ser desenvolvida em função dos investimentos realizados, ou, ainda, 
sua fácil alienação e conversão em dinheiro, não permitiram a extensão do vínculo 
contratual22.

Há, assim, em nosso entender, dois momentos distintos no rompimento do contrato 
por tempo indeterminado e havendo investimentos irrecuperáveis por parte do distribui-
dor. O primeiro é o momento da ineficácia da notificação para a resolução do contrato 
(art. 473, parágrafo único, do Código Civil); o segundo, após a eficácia da notificação, 
considerando o tempo necessário do aviso prévio para a reorganização da atividade 
econômica do distribuidor.

3.3. Extinção do contrato por vencimento do prazo contratual. Comportamento 
anterior ao vencimento do fornecedor apto à caracterização da legítima expectativa 
de continuidade do contrato. Consequências

Outra circunstância afirmada pela doutrina e observada em concreto, a justificar um 
regime de rompimento do contrato específico, é o fato de se ter, no contrato com prazo 
já expirado, não importando se originalmente por tempo determinado ou indeterminado, 
comportamento da outra parte apto a justificar a legítima expectativa de que o contrato 
irá permanecer eficaz entre as partes.

Ou seja, aqui, uma das partes contratantes, estando já o contrato vencido, adota 
comportamento capaz de induzir a outra parte a acreditar, com razoabilidade, que a 
relação contratual entre as partes irá permanecer eficaz, havendo renovação tácita do 
contrato vencido.

Em havendo tal conduta da parte contratante em momento anterior ao vencimento 
do prazo contratual, ou seja, comportamento a traduzir uma legítima expectativa de 
renovação contratual, poder-se-ia falar na ilicitude da conduta da não renovação, embora 
prevaleça, com maior carga de eficácia, o direito legítimo de não renovação do contrato 
com prazo certo de vencimento.

aviso prévio (“recesso”), com a continuidade do contrato, ou a resilição do contrato, mas com o dever de indenizar os danos 
daí havidos: ROPPO, Vincenzo. Il contratto, 2. ed. Milão: Giuffrè, 2011, p. 511.

21 Para Paula Andrea Forgione (op. cit., p. 476), os investimentos irrecuperáveis deverão ser analisados no âmbito da amorti-
zação, considerando os valores recebidos desde o início do contrato, enquanto os investimentos recuperáveis deverão ser 
analisados no âmbito do prazo do pré-aviso para sua “recuperação”, a partir do pré-aviso.

22 AGUIAR JUNIOR, Ruy Rosado de, op. cit., p. 366.
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Assim, somente em havendo prova concreta de que o comportamento contratual da 
outra parte, a indicar futura renovação do contrato, ensejou despesas pela outra parte em 
função exclusiva de tal expectativa contratual, seria possível se falar em alguma pretensão 
a ser exercida judicialmente. E tal pretensão, de fato, somente poderia ser de natureza 
indenizatória, vez que a renovação forçada de contrato somente poderia ser admitida 
havendo expressa previsão legal, considerando o princípio da liberdade de contratar.

Indeniza-se, assim, a parte que teve prejuízos pela não renovação do contrato que 
esperava legitimamente sê-lo, embora não se possa falar em indenização correspon-
dente aos ganhos que teria caso o contrato permanecesse eficaz. É que isto traduziria, 
por via transversa, a imposição de um dever de renovar o contrato sem fundamento em 
lei. Há, aqui, indenização fundada mais no comportamento ilícito caracterizado pela 
indução indevida da vontade da parte que espera a renovação do contrato, do que seu 
rompimento em si.

Bem por isto, eventual valor indenizatório não poderá se equiparar a casos em que 
houve investimentos irrecuperáveis a serem indenizados pelo rompimento do contrato 
em prazo não razoável, ou à inexistência ou insuficiência do aviso prévio em caso de 
rompimento do contrato por tempo indeterminado. É que aqui, no caso de vencimento 
de contrato por tempo certo e expectativa de renovação, entende-se que há ciência 
e consideração, no momento da contratação, do final da eficácia do contrato em data 
certa, não havendo interferência de uma futura possibilidade de renovação na formação 
dos valores e do tempo negociados pelas partes.

3.4. Denúncia imotivada e indenização decorrente do enriquecimento ilícito do 
fornecedor. A indenização pela apropriação do mercado construído pelo distribuidor

Não é desconhecida da doutrina a tese que sustenta a possibilidade de indenização 
do distribuidor em caso de extinção do contrato por tempo indeterminado, observando-
-se a existência de enriquecimento ilícito por causa do aproveitamento injustificado da 
clientela formada por ato exclusivo do distribuidor23. Percebe-se, nesse caso, a diferen-
ciação do fundamento de eventual direito à indenização, afastando-se do fundamento 
contratual e, portanto, de eventual conduta lícita ou ilícita contratualmente, para se 
utilizar de fundamentos atinentes ao enriquecimento sem justa causa do fornecedor e 
do empobrecimento sem justa causa do distribuidor.

O afastamento do fundamento da indenização do ato ilícito contratual se vincula, a um 
só tempo, na licitude da denúncia do contrato por tempo indeterminado, desde que precedido 
de aviso prévio com prazo razoável e inexistente situação que caracterize abuso no exercício 
do direito de denunciar, e no princípio geral da vedação do enriquecimento injustificado.

Se a denúncia do contrato for exercida dentro dos limites contratuais, do princípio 
da boa-fé e da legítima expectativa das partes, não há que se falar em ato ilícito e, 
portanto, em indenização que seja fundada no mesmo ato.

23 No dizer de António Menezes Cordeiro (op. cit., p. 790): “O contrato de agência pode, pelo seu funcionamento, acarretar 
clientes para o principal, clientes esses que se manterão mesmo após o seu termo.” Tanto assim que o legislador português, 
expressamente, previu a indenização da clientela do concessionário (art. 33, do Decreto-Lei nº 178/1986), indicando que a 
apropriação de tal clientela criada deve ser indenizada. Ainda, Paula Andrea Forgioni (op. cit., p. 482) afirma que “mediante 
a denúncia, é possível que seja viabilizada a apropriação pelo fornecedor do mercado (ou de parcela do mercado) conquistado 
pelo trabalho do distribuidor.”
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Por outro lado, verificando-se que a atuação do distribuidor em decorrência do 
contrato gerou, para além do mero aumento do escoamento da produção – causa funda-
mental (econômica e jurídica) do contrato de distribuição –, a criação e ampliação de 
um mercado consumidor (clientela) que tenha, por característica, a continuidade em 
benefício exclusivo do fornecedor, mesmo após o rompimento do contrato de distribui-
ção, enseja o reconhecimento do enriquecimento ilícito pela apropriação da clientela 
formada pelo distribuidor.

É que o contrato de distribuição deve ser encarado como a causa do aproveitamen-
to de tal mercado consumidor criado por atuação exclusiva do distribuidor e, com sua 
extinção, a continuidade na exploração de tal mercado pelo fornecedor deixa de ter 
sustentação em causa jurídica eficiente. O aproveitamento de tal aviamento criado por 
esforço exclusivo do distribuidor enseja um ganho econômico que se funda, de fato, na 
supressão de um direito legítimo de aproveitamento por parte do distribuidor, ou seja, 
um empobrecimento ilícito.

Observe-se que o reconhecimento do direito a uma indenização não terá fundamento 
contratual ou na existência de ato ilícito contratual ou extracontratual, mas sim na teoria 
da vedação do enriquecimento sem justa causa, prevista nos arts. 884 e 885 do Código Civil.

Indeniza-se, aqui, o fato do fornecedor, com o rompimento do contrato, assumir a 
clientela criada por ato exclusivo do antigo distribuidor que, durante o cumprimento do 
contrato e por esforço próprio, criou e desenvolveu clientela específica para o produto 
que, com o final do contrato, será vendido diretamente pelo fabricante ou através de 
outro distribuidor. No dizer da doutrina de António Menezes Cordeiro:

A indemnização da clientela é devida pelo principal ao agente. 
Ela é cumulável com outras indemnizações a que haja direito – 
designadamente: a indemnização por denúncia sem pré-aviso ou sem 
pré-aviso suficiente e a indemnização por incumprimento – e exige, 
cumulativamente:
- que o agente tenha angariado novos clientes para a outra parte 
ou tenha aumentado substancialmente o volume de negócios com a 
clientela já existente;
- que o principal venha a beneficiar consideravelmente, após a 
cessação do contrato, da atividade desenvolvida pelo agente;
- que o agente deixe de receber qualquer retribuição por contratos 
negociados ou concluídos, após a cessação da agência, com os clientes 
angariados ou cujos negócios tenham sido aumentados24.

24 CORDEIRO, António Menezes, op. cit., p. 791. Tratando expressamente do contrato de concessão mercantil e a indenização 
da clientela criada: “A doutrina dadora de toda esta problemática tem vindo a exprimir cautela, quanto à transposição 
automática do regime de agência: a analogia teria de ser verificada. Já se entendeu que a indemnização de clientela teria 
uma natureza social: isso obrigaria a verificar se o concessionário se inseriu mesmo na organização do concedente e se ele é 
digno de tutela. Não é assim. A indemnização de clientela é uma compensação prevista […] pela clientela angariada, desde 
que se verifiquem os demais pressupostos da lei e haja analogia. Havendo lei, não se aplicam as regras do enriquecimento 
sem causa. As normas sobre a indemnização de clientela, na agência, não têm aplicação automática: há, sempre, que 
ponderar os requisitos e a analogia.” (CORDEIRO, António Menezes, op. cit., p. 802-803). Ainda, “o primeiro passo para o 
presente assunto é que se apure, entre outras coisas, se a atividade do distribuidor acarretou um incremento no próprio valor 
da marca e dos produtos do fabricante. Em caso positivo, a não indenização acarretaria um enriquecimento sem causa.” 
(SCHERKERKEWITZ, Isso Chaitz. Contratos de distribuição: e o novo contexto do contrato de representação comercial. São 
Paulo: RT, 2011, p. 211).
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Nestes casos, a questão probatória em eventual ação ganhará complexidade, pois 
em nada adianta à parte interessada demonstrar que houve rompimento do contrato com 
o qual não concorda, além de ter prejuízos com investimentos e necessidade de aviso 
prévio para adequar sua atividade econômica. É necessário, aqui, demonstrar-se que no 
momento da contratação da distribuição, não havia um mercado consumidor dos produtos 
distribuídos, havendo crescimento, desenvolvimento, por obra exclusiva do distribuidor e 
que tal clientela, com o vencimento, será absorvida pelo fornecedor sem a necessidade 
de nova construção.

A demonstração do movimento de venda do produto antes do contrato de distribui-
ção e depois deste, inclusive em períodos pós-rompimento, é necessária para se aferir 
se a continuidade das vendas pelo fornecedor, por si ou por interposta empresa, possi-
velmente outro distribuidor, permaneceram em patamares a indicar a apropriação da 
clientela construída pelo antigo distribuidor. Se a clientela criada por esforço exclusivo 
do ex-distribuidor significar ao fornecedor um ganho de competitividade na venda de 
seus produtos, sem a necessidade de construir uma clientela, ter-se-á o fundamento do 
pedido de indenização em decorrência do enriquecimento sem causa.

4. Conclusões

4.1. Diferenciação do regime jurídico aplicável

Ao contrato de distribuição intermediação, pelo qual o distribuidor adquire produtos 
do distribuído, em condições diferenciadas por força do vínculo contratual, aplicam-se as 
regras gerais dos direitos das obrigações e dos contratos, sendo contrato atípico misto e 
não sujeito ao regramento legal destinados aos contratos de representação comercial, de 
distribuição, aproximação e de concessão para venda de veículos automotores. O regime 
jurídico a ser aplicado deve levar em conta o fim econômico do contrato como causa, 
ou seja, a formação e ampliação do escoamento da produção do fornecedor, através da 
atuação direta do distribuidor, como integrante de uma rede de distribuição.

4.2. Prolongamento do contrato fundado no direito à duração legítima do vínculo 
contratual para se evitar prejuízos ilegítimos

A característica de duração por longo prazo do contrato de distribuição constitui um 
de seus elementos essenciais, presumindo-se a existência de investimentos por parte do 
distribuidor com a finalidade de cumprimento eficiente do contrato, considerando sua causa 
econômica. Considerando tal característica, poder-se-ia falar em prolongamento forçado 
do contrato, mormente em casos nos quais se observem investimentos idiossincráticos por 
parte do distribuidor, necessários ao cumprimento do contrato por tempo indeterminado, 
ante a eventual denúncia em tempo inferior à absorção de tais investimentos.

O tempo necessário à recuperação de tais investimentos, realizados em contratos 
por tempo indeterminado, tem por fim evitar prejuízos ilegítimos ao distribuidor, consi-
derando a legítima expectativa quanto à duração do contrato.
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4.3. Indenização fundada no ato ilícito pelo abuso de direito de resilição unilateral 
do contrato x prolongamento do contrato

Observando-se o exercício abusivo do direito de resilição unilateral do contrato 
pelo fornecedor, seja por questões subjetivas, seja por não respeitar um prazo mínimo 
de absorção dos investimentos e de readequação da atividade econômica, através da 
concessão de aviso prévio em prazo razoável, reconhece-se a ilicitude da conduta a 
ensejar o direito à indenização, fundada na teoria do abuso de direito.

4.4. Indenização fundada no enriquecimento ilícito decorrente da apropriação 
do mercado construído pelo fornecedor

Embora a formação e ampliação de um mercado consumidor em favor do distribuído 
por ato do distribuidor não seja elemento essencial do contrato de distribuição, tem-se que 
a concretização de tal circunstância por atuação exclusiva da atuação do distribuidor, e 
havendo elementos para se concluir pelo aproveitamento pelo fornecedor de tal mercado 
construído pelo distribuidor, justifica a fixação de indenização com fundamento na teoria 
do enriquecimento sem causa, afastando-se o fundamento no ato ilícito.
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1. Introdução

O presente artigo busca apresentar os principais temas submetidos a julgamento pelo 
Superior Tribunal de Justiça. Sem a intenção de esgotar a matéria, mas com o claro escopo 
de selecionar as questões envolvendo contratos bancários que, de maneira repetitiva, são 
levadas aos tribunais, será possível traçar o caminho que vêm tomando os julgamentos 
por aquele Tribunal, guardião do direito infraconstitucional.

Para apresentação do tema, primeiro serão feitas algumas considerações sobre a 
dicotomia entre contratos bancários de consumo e contratos bancários empresariais. Na 
sequência, um breve panorama do tratamento dado às demandas repetitivas no novo 
Código de Processo Civil, para, então, no item IV, serem abordados os principais temas 
submetidos a julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça.

2. Contratos bancários: dicotomia entre contratos de consumo e contratos 
empresariais

Os contratos bancários são o grande instrumento para circulação do crédito, lembran-
do-se que a maior parte das atividades produtivas depende do crédito. A propósito, é 
com os empréstimos que as empresas contam para sua própria existência muitas vezes, 
assim como para o progresso e a expansão do comércio1.

1 Como destaca Arnaldo Rizzardo: “basicamente, grande parte das atividades produtivas depende do crédito. O progresso e a 
expansão do comércio e da indústria são movidos pelos empréstimos, que munem os mais variados setores da economia de 
meios para objetivos a que se destinam. Possibilita o crédito a própria existência das indústrias e do comércio. Na maioria das 
vezes, as pessoas fisicas ou jurídicas, comerciais ou industriais, não têm meios próprios para atender às constantes demandas 
de aperfeiçoamento e expansão no ramo em que atuam. É o crédito que move a engrenagem para alcançar tais objetivos, 
o qual tem no banco o seu principal elemento técnico propulsor. Não se destina a criar riquezas, mas a possibilitar a sua 
circulação e acumulação, como faz ver Bonfim Viana. Efetivamente, os instrumentos tradicionais do crédito são as institui-
ções financeiras. Elas recebem os depósitos e os investem no setor público ou privado. O banco promove a industrialização 
do crédito, o favorecimento da circulação de riquezas enseja condições de consolidação das poupanças individuais. Tem a 
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Os contratos bancários podem ser configurados como contratos de consumo ou 
empresariais, a depender das partes envolvidas. Se, por algum tempo, havia dúvidas sobre 
a possibilidade de enquadrar os contratos bancários ao Código de Defesa do Consumidor, 
ao menos desde 2004 a questão tornou-se pacífica, por força do disposto na Súmula 297 
do STJ, a qual dispõe que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições 
financeiras”.

A propósito do tema, na ADI 2.591-1 – STF (Relator: Min. Eros Grau, 14 dez. 2006), 
ficou consignado:

Art. 3º § 2 º do CDC. Código de Defesa do Consumidor. Art. 5º, 
XXXII da CB/88. Art. 170, V, da CB/88. Instituições Financeiras. 
Sujeição delas ao Código de Defesa do Consumidor. Ação Direta 
de Inconstitucionalidade julgada improcedente. As instituições 
financeiras estão, todas elas, alcançadas pela incidência das normas 
veiculadas pelo Código de Defesa do Consumidor. “Consumidor”, para 
os efeitos do Código de Defesa do Consumidor, é toda pessoa física 
e jurídica que utiliza, como destinatário final, atividade bancária, 
financeira e de crédito.

Na sequência, o Recurso repetitivo nº 1.061.530 do STJ (22 out. 2008), ao delimitar 
o julgamento, reconheceu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos 
bancários, excetuando-se as cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; 
os contratos celebrados por cooperativas de crédito; os contratos regidos pelo Sistema 
Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

De qualquer modo, não serão todos os contratos bancários submetidos ao microssis-
tema consumerista, mas apenas aqueles nos quais se encontre um consumidor contratando 
com um banco2. Em outros casos, quando se trate de instituição financeira contratando 

função monetária enquanto é órgão de pagamento e crédito, ou quando age como órgão de investimento – funções que se 
entrelaçam e se completam. No tocante à atividade creditícia, age com recursos próprios e de terceiros, corporificados os 
últimos através de depósitos e conseguidos em função da confiança do público. Promove, ainda, o banco a coleta das poupanças 
individuais e transforma-as em recursos de giro. Sua atividade alimenta-se dos depósitos do público, que representam fundos 
líquidos e considerados primários. A soma dos depósitos constitui a massa dos recursos disponíveis” (Contratos de Crédito 
Bancário. 11. ed. São Paulo: Editora RT, 2014. p. 17-18).

2  Nesse sentido, como esclarece Luiz Gastão Paes de Barros Leães: “É curial que, ao incluir as atividades bancárias, financei-
ras, creditícias e securitárias, entre os serviços de que cuida a lei, trata-se sempre de atividades fornecidas no mercado de 
consumo. Não tem a lei a intenção de determinar a absorvição, à legislação de proteção ao consumidor, de todo e qualquer 
serviços de crédito ou financiamento, ou ainda de seguros, mas apenas aquelas relacionadas com o mercado de consumo, ou 
seja, com o mercado vinculado a venda em massa de bens ao público consumidor. Em suma, trata-se do chamado ‘crédito ao 
consumidor’ (consumer credit), que tem perfil singular e um campo de atuação perfeitamente delimitado. […] Na medida em 
que a lei n. 8078, de 1990, reflete a preocupação generalizada com a situação do consumidor numa economia de massa, não 
há como não recorrer ao Direito comparado, que por certo serviu de subsídio para a sua redação. E em todos os países, os 
serviços abrangidos pela lei, na área financeira, bancária, creditícia e securitária seriam sempre aqueles acessórios a venda 
a consumidores, ou a utilização de bens por eles contratados ‘no mercado de consumo’. O articulista analisa em seguida 
dispositivos da lei francesa n. 78-22, de 10 de janeiro de 1978, e do diploma norte americano ‘Consumer Credit Protection 
Act’, de 1968, concluindo, então, que o ‘consumer credit’ é o crédito obtido pelo consumidor com o objetivo específico de 
adquirir ou utilizar bens e serviços oferecidos no mercado, como destinatário final.

 […] Por consequência, à vista desses exemplos fornecidos pelo Direito Comparado, lícito é concluir que os serviços rela-
tivos a atividades bancárias, financeiras, creditícias e securitárias, que são mencionados no parágrafo 2º do artigo 3º da 
lei 8.078, de 1990, e que seriam alcançados pela disciplina legal constante desse diploma, são exclusivamente os serviços 
vinculados ao fornecimento de bens e serviços ‘no mercado de consumo’ – como aliás está dito, com todas as letras, pela 
lei. A essa conclusão chegamos ainda com maior convicção quanto cotejamos o dispositivo citado com outros artigos da 
mesma lei. Basta mencionar o art. 52, onde há a consagração do princípio do full disclosure no ‘crédito ou concessão de 
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com empresário ou sociedade empresária, que não ostente a qualidade de consumidor, 
afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor3.

De qualquer modo, respeitada a dicotomia apresentada, o certo é que são inúme-
ros os temas levados aos Tribunais Superiores envolvendo contratos bancários, muitos 
dos quais objeto de incidente de processo repetitivo, razão pela qual, a seguir, serão 
feitas breves considerações sobre o manejo desse instrumento para solução de deman-
das repetitivas.

3. Incidente de processo repetitivo: boa solução?

O tratamento das demandas repetitivas pelos tribunais, há algum tempo, já vinha 
despertando atenção do legislador, com destaque para as alterações do Código de 
Processo Civil de 1973, por meio da Lei n. 11.418/2006, que inseriu os artigos 543-A e 
543-B, e da Lei n. 11.672/2008, que inseriu o artigo 543-C, versando, respectivamente, 
sobre a repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de 
Justiça.

No Código de Processo Civil atual, sob a Subseção II da Seção I do Capítulo VI, que 
trata dos recursos para o STF e para o STJ, o artigo 1.036 condensou os dispositivos acima 
ao dispor que

sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou 
especiais com fundamento em idêntica questão de direito, haverá 
afetação para julgamento de acordo com as disposições desta 
Subseção, observado o disposto no Regimento Interno do Supremo 
Tribunal Federal e no do Superior Tribunal de Justiça.

financiamento ao consumidor’. O comando da lei tem destino certo: trata-se da prestação de serviços bancários, finan-
ceiros ou creditícios, na específica esfera do crédito de consumo”. E arremata com a seguinte conclusão: “g) Os serviços 
oriundos das atividades bancárias, financeiras, creditícias e securitárias, que são objeto da proteção da lei em foco, são, 
assim, exclusivamente aquelas que são prestados no específico campo do mercado de consumo de bens e serviços, não 
se estendendo aos outros segmentos do processo econômico onde essas atividades são desenvolvidas”. (As relações de 
consumo e o crédito ao consumidor. Cadernos do Instituto Brasileiro de Ciência Bancária: dedicado à Lei de Defesa do 
Consumidor, n. 22, , p. 76 e ss.)

3 Nesse sentido, são os seguintes julgados:
 “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 535, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE 

ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE FIRMADO COM PESSOA JURÍDICA. CAPITAL DE GIRO. APLICAÇÃO DO CDC AFASTADA. 
PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. (…) 2. Tratando-se de financiamento obtido por empresário, destinado precipuamente 
a incrementar a sua atividade negocial, não se podendo qualificá-lo, portanto, como destinatário final, inexistente é a pre-
tendida relação de consumo. (REsp 218.505/MG, Relator o Min. BARROS MONTEIRO, DJ de 14/2/2000) 3. Agravo regimental 
a que se nega provimento.” (STJ ((4. Turma)). AgRg no AREsp 492.130/MG. Relator: Min. Raul Araújo, 19 de março de 2015)

 “Revisional de contrato bancário. Possibilidade de revisão das cláusulas contratuais não afastada pelo princípio do ‘pacta 
sunt servanda’ e pela força vinculante do contrato. Código de Defesa do Consumidor. Inaplicabilidade. Pessoa jurídica toma-
dora do mútuo pecuniário que não é destinatária final de bem ou serviço. Inexistência de relação de consumo. Contrato de 
empréstimo a taxas de juros prefixadas. Capitalização mensal dos juros inocorrente. Juros calculados no ato da concessão do 
crédito e repartidos em parcelas fixas. Inexistência do cúmulo de novos juros sobre outros já vencidos. Juros remuneratórios. 
Sistema jurídico que não prevê limite. Súmula Vinculante n.º 7 do STF. Limitação dos juros à taxa de 12% ao ano. Tese sem 
viabilidade fática ou jurídica. Abusividade não constatada. Comissão de permanência. Previsão expressa. Exigibilidade, desde 
que aplicada isoladamente. Cumulação com correção monetária, juros moratórios, juros remuneratórios e multa contratual 
vedada (Súmulas 30, 296 e 472 do STJ). Cúmulo afastado. Inadimplência. Inserção dos dados da sociedade empresária nos 
cadastros de proteção ao crédito. Exercício regular de direito da instituição financeira. Pretensão indenizatória afastada. 
Recurso do réu desprovido e apelo do autor parcialmente provido.” (TJSP. 0004451-06.2006.8.26.0278. 11. Câmara de Direito 
Privado. 23 de maio de 2013)
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O reconhecimento de que uma multiplicidade de recursos impõe tratamento diferen-
ciado pelos tribunais, certamente imprime mais racionalidade aos julgamentos que 
envolvem questões de massa e, segundo Teresa Arruda Alvim Wambier, destina-se às ações 
em que se discutem direitos individuais homogêneos, o que é diferente da situação em 
que pode haver, simplesmente, a mesma discussão em vários processos espalhados por 
todo o país4.

Segundo Luiz Guilherme Marinoni5,

o procedimento que visa à solução dos recursos repetitivos obedece a 
cinco estágios distintos: i) seleção de recursos fundados em idêntica 
controvérsia de direito (art. 1.036, CPC); ii) afetação da questão 
como repetitiva (art. 1.037, CPC); iii) instrução da controvérsia 
(art. 1.038, CPC); iv) decisão da questão repetida (art. 1.038, § 3º, 
CPC); e v) irradiação dos efeitos da decisão para os casos repetidos 
(art. 1.039 a 1.041, CPC).

Além dos recursos repetitivos, destaca-se a previsão de instauração de incidente de 
resolução de demandas repetitivas, a partir do artigo 976 do atual Código de Processo 
Civil, que completa o sistema de tratamento das demandas de massa, para “agilizar a 
prestação jurisdicional, sem perda de qualidade, desafogando o Poder Judiciário”6.

Essa forma de tratar as demandas, a partir de seu perfil, reconhecendo a massifi-
cação das relações e o consequente congestionamento dos tribunais, constitui salutar 
caminho a ser trilhado, a demonstrar que há solução para os problemas enfrentados pelo 
Poder Judiciário.

Ao contrário do que se poderia imaginar, não se trata de engessamento do primeiro 
grau, mas meio de racionalizar a atividade jurisdicional e atingir a tão aclamada eficiên-
cia, constitucionalmente reconhecida.

4. Principais temas submetidos a julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça

Como mencionado, a afetação do repetitivo constitui medida salutar a resolver o 
problema das demandas repetitivas, constituindo verdadeiro mecanismo de racionalização 
pelo Poder Judiciário das relações massificadas postas em juízo.

Em relação aos contratos bancários não foi diferente, tanto que em consulta ao 
repositório de Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça podem ser encontradas 
pelo menos 28 teses envolvendo o tema.

A maioria das questões já transitou em julgado, mas, ainda assim, merece menção 
dada a constância com que são submetidas ao Poder Judiciário.

4 Cf. WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lucia Lins; et al. Primeiros comentários ao Novo Código de Processo 
Civil: artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.511.

5 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2015. p. 980.

6 Cf. WAMBIER; CONCEIÇÃO, op. cit., p. 1.396.
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1 – Tema 24:

Questão submetida a 
julgamento

Discussão acerca dos juros remuneratórios em ações que digam respeito 
a contratos bancários.

Tese firmada As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remunera-
tórios estipulada na Lei de Usura (Decreto n. 22.626/1933), Súmula 596/STF.

Repercussão geral Tema 421/STF – Aplicação do artigo 1º da Lei de Usura, que limita a taxa 
de juros a 12% ao ano, aos contratos bancários.

2 – Tema 25:

Questão submetida a 
julgamento

Discussão acerca dos juros remuneratórios em ações que digam respeito 
a contratos bancários.

Tese firmada A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, 
não indica abusividade.

Súmula originada do tema Súmula 382/STJ

3 – Tema 26:

Questão submetida a 
julgamento

Discussão acerca dos juros remuneratórios em ações que digam respeito 
a contratos bancários.

Tese firmada São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário 
as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02.

4 – Tema 27:

Questão submetida a 
julgamento

Discussão acerca dos juros remuneratórios em ações que digam respeito 
a contratos bancários.

Tese firmada

É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excep-
cionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade 
(capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, 
§ 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada ante às peculiaridades do 
julgamento em concreto.

5 – Tema 909 (em julgamento):

Questão submetida a 
julgamento

Discute a existência de capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/33 
na própria fórmula matemática da Tabela Price, o que implicaria, inevi-
tavelmente e em abstrato, a ilegalidade de seu emprego como forma de 
amortização de financiamentos no sistema jurídico brasileiro em contratos 
bancários diversos anteriores à edição da MP 1.963-17/00 e em financia-
mentos habitacionais anteriores à Lei 11.977/2009.

Anotações Nugep Ver Temas 48/STJ e 572/STJ.

Audiência Pública

Audiência Pública realizada em 29 fev. 2016, oportunidade em que o 
Superior Tribunal de Justiça ouviu pessoas e representantes de entidades 
com experiência e conhecimento na matéria debatida no presente Tema 
Repetitivo para subsidiar a fixação de sua tese.
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Os temas 24 a 27 tratam da discussão envolvendo os juros remuneratórios em contra-
tos bancários, todos com trânsito em julgado, fato que, notoriamente, reduziu o volume 
de demandas envolvendo a questão.

O primeiro alerta que se deve fazer é que esses temas partem da premissa de 
contratos bancários que se submetem à legislação consumerista, com exceção, portanto, 
das cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por 
cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem 
como os de crédito consignado.

No caso do Tema 24, acrescente-se a Súmula 596/STF: “as disposições do Decreto 
22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas opera-
ções realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro 
Nacional.”

A orientação do STJ sobre o tema, em síntese, é a de que: a) as instituições finan-
ceiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura 
(Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) a estipulação de juros remuneratórios superiores 
a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382/STJ); c) são inaplicáveis aos 
juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o 
art. 406 do CC/02; d) é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situa-
ções excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade 
(capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique 
cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

De qualquer modo, está em julgamento o Tema 909 que agora passa a discutir a 
existência de capitalização de juros vedada pelo Decreto n. 22.626/1933 na própria 
fórmula matemática da Tabela Price, o que implicaria, inevitavelmente e em abstrato, 
a ilegalidade de seu emprego como forma de amortização de financiamentos no sistema 
jurídico brasileiro em contratos bancários diversos anteriores à edição da MP 1.963-17/00 
e em financiamentos habitacionais anteriores à Lei nº 11.977/2009, destacando-se que a 
questão foi abordada, também, nos temas 48 e 572.

6 – Tema 28:

Questão submetida a 
julgamento

Discussão acerca dos juros remuneratórios, da capitalização de juros e da 
mora em ações que digam respeito a contratos bancários.

Tese firmada
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da 
normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarac-
teriza a mora.

O Tema 28, ao lado capitalização de juros, aborda a mora em contratos bancários, 
reconhecendo que a abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contra-
tual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora.
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7 – Tema 52:

Questão submetida a 
julgamento

Questão referente à legalidade da cláusula que, em contratos bancários, 
prevê a cobrança da comissão de permanência na hipótese de inadimplência 
do consumidor.

Tese firmada

A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar 
a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato 
– exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa 
contratual.

Anotações Nugep

Nos contratos bancários sujeitos ao CDC, é válida a cláusula que institui 
comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida, quando 
não cumulada com juros remuneratórios, juros de mora, multa moratória 
ou correção monetária, e desde que a importância cobrada a título de 
comissão de permanência não ultrapasse a soma dos encargos remunera-
tórios e moratórios previstos no contrato, ou seja:

a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o 
percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros 
moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% 
do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1º, do CDC.

Delimitação do julgado

“[…] este julgamento abordará, em quaisquer de suas modalidades, apenas 
os contratos de mútuo bancário em que a relação de consumo esteja carac-
terizada, nos termos do alcance da ADI 2.591-1, Rel. para acórdão o Min. 
Eros Grau, excetuadas as Cédulas de Crédito Rural, Industrial e Comercial, 
os contratos celebrados por cooperativas de crédito, os que se incluem 
sob a égide do Sistema Financeiro da Habitação, bem como os que digam 
respeito a crédito consignado.”

Súmula originada do tema Súmula 472/STJ

O Tema 52 culminou na edição da Súmula 472:

A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode 
ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos 
no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, 
moratórios e da multa contratual. (Súmula 472. Segunda Seção. 
Julgado em 13 jun. 2012. DJe: 19 jun. 2012)

8 – Tema 233:

Questão submetida a 
julgamento

Discute sobre a legalidade da cobrança de juros remuneratórios devidos 
em contratos bancários, desde que (i) não haja prova da taxa pactuada ou 
(ii) a cláusula ajustada entre as partes não tenha indicado o percentual 
a ser observado.

Tese firmada

Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, 
o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no 
respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve 
limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada 
pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.

Referência sumular Súmula 530/STJ
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9 – Tema 234:

Questão submetida a 
julgamento

Discute-se a legalidade da cobrança de juros remuneratórios devidos em 
contratos bancários, desde que (i) não haja prova da taxa pactuada ou 
(ii) a cláusula ajustada entre as partes não tenha indicado o percentual 
a ser observado.

Tese firmada

Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, 
o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no 
respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve 
limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada 
pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. Em 
qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada 
abusividade nos juros remuneratórios praticados.

Referência sumular Súmula 530/STJ

É preciso lembrar que os Temas 233 e 234 guardam relação com a Súmula 530:

Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa 
de juros efetivamente contratada – por ausência de pactuação ou 
pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa 
média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações 
da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o 
devedor. (Súmula 530. Segunda Seção. Julgado em 13 maio 2015. DJe: 
18 maio 2015)

10 – Tema 246:

Questão submetida a 
julgamento

Questão referente à possibilidade ou não de capitalização de juros mensais 
em contratos bancários, especialmente após a entrada em vigor do art. 5° 
da Medida Provisória n. 2170-36/2001.

Tese firmada

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano 
em contratos celebrados após 31 mar. 2000, data da publicação da Medida 
Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que 
expressamente pactuada.

Anotações Nugep

Observações do Ministro: “[…] salvo nos contratos do Sistema Financeiro de 
Habitação, em relação aos quais até a edição da Lei 11.977/2009 somente 
era permitida a capitalização anual, passando, a partir de então, a ser 
admitida apenas a pactuação de capitalização de juros com periodicidade 
mensal, excluída, portanto, a legalidade de pactuação em intervalo diário 
ou contínuo.”

Repercussão geral

Tema 33/STF – Relevância e urgência da medida provisória nº 2.170-
36/2001, que disciplina a capitalização de juros com periodicidade inferior 
a um ano nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema 
Financeiro Nacional.

Referência sumular Súmula 539/STJ

O Tema 246 guarda relação com a Súmula 539:

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual 
em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema 
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Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, 
reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente 
pactuada. (Súmula 539. Segunda Seção. Julgado em 10 jun. 2015. 
DJe: 15 jun. 2015)

11 – Tema 247:

Questão submetida a 
julgamento

Questão referente à possibilidade ou não de capitalização de juros mensais 
em contratos bancários, especialmente após a entrada em vigor do art. 5° 
da Medida Provisória n. 2170-36/2001.

Tese firmada

A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactua-
da de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de 
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a 
cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Repercussão geral

Tema 33/STF – Relevância e urgência da medida provisória nº 2.170-
36/2001, que disciplina a capitalização de juros com periodicidade inferior 
a um ano nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema 
Financeiro Nacional.

Súmula originada do tema Súmula 541/STJ

O Tema 247 culminou na edição da Súmula 541: “a previsão no contrato bancário 
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a 
cobrança da taxa efetiva anual contratada” (Súmula 541. Segunda Seção. Julgado em 10 
jun. 2015. DJe: 15 jun. 2015).

12 – Tema 654:

Questão submetida a 
julgamento

Discute a possibilidade de celebração de cláusula contratual que preveja 
a capitalização dos juros em periodicidade mensal.

Tese firmada A legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização 
de juros em periodicidade inferior à semestral.

Anotações Nugep
“Possibilidade de celebração de cláusula contratual que preveja a capita-
lização dos juros em periodicidade mensal, nos contratos bancários de 
crédito rural.”

13 – Tema 29:

Questão submetida a 
julgamento Discussão acerca da mora em ações que digam respeito a contratos bancários.

Tese firmada A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracte-
rização da mora do autor.

Anotações Nugep
Observações do Ministro: “Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado 
de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade 
incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual”.

Súmula originada do tema Súmula 380/STJ
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O Tema 29 aborda a grande discussão que envolvia a configuração da mora, debelada 
a partir da edição da Súmula 380: “A simples propositura da ação de revisão de contrato 
não inibe a caracterização da mora do autor.”

Em síntese, a orientação do STJ é a seguinte: a) o reconhecimento da abusividade 
nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e 
capitalização) descaracteriza a mora – conforme Tema 28 visto acima (item 6); b) não 
descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o 
reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadim-
plência contratual.

14 – Tema 30:

Questão submetida a 
julgamento

Discute matérias, quando ativadas em ações que digam respeito a contratos 
bancários: a) juros remuneratórios; b) capitalização de juros; c) mora; 
d) comissão de permanência; e) inscrição do nome do devedor em cadastros 
de proteção ao crédito; f) disposições de ofício no âmbito do julgamento 
da apelação acerca de questões não devolvidas ao tribunal.

Tese firmada Nos contratos bancários, não regidos por legislação específica, os juros 
moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

Súmula originada do tema Súmula 379/STJ

Em matéria de juros moratórios, o Tema 30 veio esclarecer que, nos contratos 
bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser conven-
cionados até o limite de 1% ao mês, posicionamento que já vinha sendo adotado, pelo 
menos desde o ano de 2003, pelo STJ (3. Turma. AgRg no REsp 469.538/RS. Julgado em 
20 fev. 2003).

15 – Tema 31:

Questão submetida a 
julgamento

Discussão acerca da mora e da inscrição do nome do devedor em cadastros 
de proteção ao crédito em ações que digam respeito a contratos bancários.

Tese firmada

A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, 
requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será 
deferida se, cumulativamente:

i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito;

ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência 
do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;

iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução 
fixada conforme o prudente arbítrio do juiz.

A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes 
decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito 
do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.
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16 – Tema 32:

Questão submetida a 
julgamento

Discussão acerca da mora e da inscrição do nome do devedor em cadastros 
de proteção ao crédito em ações que digam respeito a contratos bancários.

Tese firmada

A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, 
requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será 
deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento 
integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança 
indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência conso-
lidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for 
prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. A inscrição/
manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na 
sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. 
Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.

17 – Tema 33:

Questão submetida a 
julgamento

Discussão acerca da inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção 
ao crédito em ações que digam respeito a contratos bancários.

Tese firmada

A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, 
requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será 
deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento 
integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança 
indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência conso-
lidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for 
prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. A inscrição/
manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na 
sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. 
Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.

18 – Tema 34:

Questão submetida a 
julgamento

Discussão acerca da inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção 
ao crédito em ações que digam respeito a contratos bancários.

Tese firmada

A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, 
requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será 
deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento 
integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança 
indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência conso-
lidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for 
prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. A inscrição/
manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na 
sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. 
Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.

19 – Tema 35:

Questão submetida a 
julgamento

Discussão acerca da mora e da inscrição do nome do devedor em cadastros 
de proteção ao crédito em ações que digam respeito a contratos bancários.

Tese firmada
A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes 
decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito 
do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.
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20 – Tema 36:

Questão submetida a 
julgamento

Discute matérias, quando ativadas em ações que digam respeito a contratos 
bancários: a) juros remuneratórios; b) capitalização de juros; c) mora; 
d) comissão de permanência; e) inscrição do nome do devedor em cadastros 
de proteção ao crédito; f) disposições de ofício no âmbito do julgamento 
da apelação acerca de questões não devolvidas ao tribunal.

Tese firmada Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, a abusi-
vidade das cláusulas.

Anotações Nugep Ver Tema 940/STJ

Súmula originada do tema Súmula 381/STJ

21 – Tema 940:

Questão submetida a 
julgamento

Discute-se a possibilidade de o juiz ou o Tribunal reconhecer de ofício a 
abusividade de cláusulas contratuais.

Anotações Nugep

O julgamento do presente tema poderá alterar o entendimento adotado 
pela Segunda Seção no Tema 36/STJ (REsp 1.061.530), portanto os recursos 
especiais que versem sobre a questão devem ficar sobrestados pelo Tema 
940/STJ.

Na decisão de afetação, o relator menciona que, em face do novo Código 
de Processo Civil, poderá ser sugerida a alteração do enunciado 381 da 
Súmula do STJ nos seguintes termos: “na declaração de nulidade de cláusula 
abusiva, prevista no art. 51 do CDC, deverão ser respeitados o contraditório 
e a ampla defesa, não podendo ser reconhecida de ofício em segundo grau 
de jurisdição”.

Referência sumular Súmula 381/STJ

A inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes foi objeto dos Temas 31 a 
36, cujas conclusões foram: a) a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de 
inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será 
deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial 
do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência 
do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da 
parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do 
juiz; b) a inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes 
decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. 
Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.

Quanto ao julgamento do Tema 36, restaram vencidos a Min. Relatora e o Min. Luis 
Felipe Salomão, ainda que tenha prevalecido, à época, a posição de que é vedado aos 
juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do 
CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários.

A questão, no entanto, volta à análise por meio do Tema 940, ainda pendente de 
julgamento, embora com determinação de que os recursos especiais que versem sobre a 
questão devam ficar sobrestados. A propósito, a rediscussão do tema também decorre da 
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entrada em vigor do novo CPC, a ponto de o Relator mencionar que a Súmula 381 poderá 
ser alterada, nos seguintes termos: “na declaração de nulidade de cláusula abusiva, 
prevista no art. 51 do CDC, deverão ser respeitados o contraditório e a ampla defesa, 
não podendo ser reconhecida de ofício em segundo grau de jurisdição”.

22 – Tema 618:

Questão submetida a 
julgamento

Questão referente à possibilidade de cobranças das taxas/tarifas adminis-
trativas para abertura de crédito e de emissão de carnê e de pagamento 
parcelado do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), entre outros 
encargos.

Tese firmada

Nos contratos bancários celebrados até 30 abr. 2008 (fim da vigência da 
Resolução CMN 2.303/1996) era válida a pactuação das Tarifas de Abertura 
de Crédito (TAC) e de Emissão de Carnê (TEC), ou outra denominação para 
o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso 
concreto.

Informações complementares

Alcance da decisão de afetação: aditamento – 7 jun. 2013 – a) o sobres-
tamento não inclui as ações de execução ou em fase de cumprimento de 
sentença definitiva (decorrentes de decisão transitada em julgado) e as 
que se encontrem em fase instrutória; b) a limitação de julgamento, em 
qualquer sentido, está restrita aos processos de conhecimento em que a 
ação ou o recurso discutam a legitimidade dos itens listados acima, inclusive 
por suas designações correlatas, que tenham por objetivo a remuneração 
dos serviços bancários e o pagamento do tributo; c) fixar o limite temporal 
da suspensão em simultaneidade com o julgamento do presente recurso 
repetitivo ou do REsp 1.255.573/RS, em que se examinam as mesmas 
questões controvertidas; d) como consequência, não existe obstáculo à 
propositura e à distribuição de novas ações, nem ficam as partes tolhidas 
quanto à eventual realização de acordos para pôr fim às demandas.

Repercussão geral
Tema 614/STF – Cobrança de tarifas e taxas acessórias, vinculadas a 
contratos bancários (como, por exemplo, de abertura de crédito, de retorno, 
de emissão de boleto e de cadastro).

Súmula originada do tema Súmula 565/STJ

23 – Tema 619:

Questão submetida a 
julgamento

Questão referente à possibilidade de cobranças das taxas/tarifas adminis-
trativas para abertura de crédito e de emissão de carnê e de pagamento 
parcelado do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), entre outros 
encargos.

Tese firmada

Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30 abr. 2008, a cobrança 
por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às 
hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela 
autoridade monetária. Desde então, não tem respaldo legal a contratação 
da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito 
(TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador.

(cont.)
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Informações complementares

Alcance da decisão de afetação: aditamento – 7 jun. 2013 – a) o sobres-
tamento não inclui as ações de execução ou em fase de cumprimento de 
sentença definitiva (decorrentes de decisão transitada em julgado) e as 
que se encontrem em fase instrutória; b) a limitação de julgamento, em 
qualquer sentido, está restrita aos processos de conhecimento em que a 
ação ou o recurso discutam a legitimidade dos itens listados acima, inclusive 
por suas designações correlatas, que tenham por objetivo a remuneração 
dos serviços bancários e o pagamento do tributo; c) fixar o limite temporal 
da suspensão em simultaneidade com o julgamento do presente recurso 
repetitivo ou do REsp 1.255.573/RS, em que se examinam as mesmas 
questões controvertidas; d) como consequência, não existe obstáculo à 
propositura e à distribuição de novas ações, nem ficam as partes tolhidas 
quanto à eventual realização de acordos para pôr fim às demandas.

Repercussão geral
Tema 614/STF – Cobrança de tarifas e taxas acessórias, vinculadas a 
contratos bancários (como, por exemplo, de abertura de crédito, de retorno, 
de emissão de boleto e de cadastro).

24 – Tema 620:

Questão submetida a 
julgamento

Questão referente à possibilidade de cobranças das taxas/tarifas adminis-
trativas para abertura de crédito e de emissão de carnê e de pagamento 
parcelado do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), dentre outros 
encargos.

Tese firmada

Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato 
normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode 
ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição 
financeira.

Informações complementares

Alcance da decisão de afetação: aditamento – 07/06/2013 – a) o sobres-
tamento não inclui as ações de execução ou em fase de cumprimento de 
sentença definitiva (decorrentes de decisão transitada em julgado) e as 
que se encontrem em fase instrutória; b) a limitação de julgamento, em 
qualquer sentido, está restrita aos processos de conhecimento em que a 
ação ou o recurso discutam a legitimidade dos itens listados acima, inclusive 
por suas designações correlatas, que tenham por objetivo a remuneração 
dos serviços bancários e o pagamento do tributo; c) fixar o limite temporal 
da suspensão em simultaneidade com o julgamento do presente recurso 
repetitivo ou do REsp 1.255.573/RS, em que se examinam as mesmas 
questões controvertidas; d) como consequência, não existe obstáculo à 
propositura e à distribuição de novas ações, nem ficam as partes tolhidas 
quanto à eventual realização de acordos para pôr fim às demandas.

Repercussão geral
Tema 614/STF – Cobrança de tarifas e taxas acessórias, vinculadas a 
contratos bancários (como, por exemplo, de abertura de crédito, de retorno, 
de emissão de boleto e de cadastro).

Súmula originada do tema Súmula 566/STJ

(cont.)
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25 – Tema 621:

Questão submetida a 
julgamento

Questão referente à possibilidade de cobranças das taxas/tarifas adminis-
trativas para abertura de crédito e de emissão de carnê e de pagamento 
parcelado do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), dentre outros 
encargos.

Tese firmada
Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações 
Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo 
principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

Informações complementares

Alcance da decisão de afetação: aditamento – 7 jun. 2013 – “a) o sobres-
tamento não inclui as ações de execução ou em fase de cumprimento de 
sentença definitiva (decorrentes de decisão transitada em julgado) e as 
que se encontrem em fase instrutória; b) a limitação de julgamento, em 
qualquer sentido, está restrita aos processos de conhecimento em que a 
ação ou o recurso discutam a legitimidade dos itens listados acima, inclusive 
por suas designações correlatas, que tenham por objetivo a remuneração 
dos serviços bancários e o pagamento do tributo; c) fixar o limite temporal 
da suspensão em simultaneidade com o julgamento do presente recurso 
repetitivo ou do REsp 1.255.573/RS, em que se examinam as mesmas 
questões controvertidas; d) como consequência, não existe obstáculo à 
propositura e à distribuição de novas ações, nem ficam as partes tolhidas 
quanto à eventual realização de acordos para pôr fim às demandas.”

Repercussão geral
Tema 614/STF – Cobrança de tarifas e taxas acessórias, vinculadas a 
contratos bancários (como, por exemplo, de abertura de crédito, de retorno, 
de emissão de boleto e de cadastro).

26 – Tema 958

Questão submetida a 
julgamento

Validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas com serviços 
prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem.

Anotações Nugep

O Ministro Relator determinou “a suspensão, em todo o território nacio-
nal, dos processos pendentes que versem sobre a questão ora afetada (cf. 
art. 1.037, inciso II, do CPC/2015), ressalvadas as hipóteses de autocom-
posição, tutela provisória, resolução parcial do mérito e coisa julgada, de 
acordo com as circunstâncias de cada caso concreto, a critério do juízo” 
(decisão de afetação publicada no DJe de 2 set. 2016).

Informações complementares Ver Temas 618-621/STJ

O Tema 618 culminou na edição da Súmula 565:

 A pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão 
de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é 
válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência 
da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. (Súmula 565. Segun-
da Seção. Julgado em 24 fev. 2016. DJe: 29 fev. 2016)
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Os Temas 619 a 621 também tratam da questão, acrescentando-se que o Tema 958, 
mais recente, portanto, volta a discutir a questão, com determinação pelo Relator da 
“suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes que versem sobre a 
questão ora afetada (cf. art. 1.037, inciso II, do CPC/2015), ressalvadas as hipóteses de 
autocomposição, tutela provisória, resolução parcial do mérito e coisa julgada, de acordo 
com as circunstâncias de cada caso concreto, a critério do juízo” (decisão de afetação 
publicada no DJe de 02 set. 2016).

27 – Tema 889:

Questão submetida a 
julgamento

Controvérsia alusiva à exequibilidade de sentenças não condenatórias (de 
regra, declaratórias), notadamente após o acréscimo do art. 475-N, inciso I, 
ao Código de Processo Civil, pela Lei n. 11.232/2005, seja quando figura como 
exequente o autor do processo de conhecimento, seja quando figura o réu.

Tese firmada

A sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improce-
dência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça 
obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida 
sua prévia liquidação e execução nos próprios autos.

28 – Tema 929:

Questão submetida a 
julgamento

Discussão quanto às hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista 
no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Anotações Nugep

O Ministro Relator proferiu, em 27 out. 2016, despacho no REsp 1.585.736/
RS para informar que: “[…] a afetação conjunta deste recurso especial 
não alterou a abrangência da ordem de suspensão determinada nos autos 
do recurso principal (REsp 1.517.888/SP, fls. 274/275), ficando limitada, 
portanto, aos recursos especiais em trâmite, nos termos do art. 543-C, 
§ 1º, do CPC/1973, então vigente”.

Por fim, mais recentemente, nos Temas 889 e 929, são discutidas a controvérsia 
alusiva à exequibilidade de sentenças não condenatórias (de regra, declaratórias), notada-
mente após o acréscimo do art. 475-N, inciso I, ao Código de Processo Civil, pela Lei n. 
11.232/2005, seja quando figura como exequente o autor do processo de conhecimento, 
seja quando figura o réu; e o tão comum pedido de repetição de indébito prevista no art. 
42, parágrafo único, do CDC.

5. Conclusões

Como afirmado desde o início, não houve intenção de esgotar o assunto, mas apresen-
tar os principais temas objeto de recursos repetitivos perante o Superior Tribunal de Justiça.

Acreditam-se promissoras as alterações trazidas pelo atual Código de Processo Civil 
para o tratamento das demandas repetitivas. A ideia, em síntese, é que o Poder Judiciário 
passe de vítima da massificação, diante do evidente congestionamento daí decorrente, 
para protagonista na busca da eficiência tão almejada por todos.
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