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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RESCI-
SÃO  DO  CONTRATO  DE  REPRESENTAÇÃO  CO-
MERCIAL. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AU-
TORAL. IRRESIGNAÇÃO. ROMPIMENTO CONTRA-
TUAL  INJUSTIFICADO  POR  INICIATIVA  DO  RE-
PRESENTANTE.  RECORRENTE  QUE  NÃO  SE  DE-
SINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A JUSTA
CAUSA QUE POSSUA LIAME COM O PEDIDO DE
DEMISSÃO.  EXEGESE DO ARTIGO 333,  INCISO I,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 (ATUAL
ART. 373, I,  CPC/2015).  HIPÓTESE QUE AFASTA O
DIREITO AO AVISO PRÉVIO E À INDENIZAÇÃO DE
UM DOZE AVOS,  VERBAS  CONTIDAS NOS  ARTI-
GOS 27, “J”, E 34, DA LEI 4.886/95. PRECEDENTES
DOS  TRIBUNAIS  PÁTRIOS.  DESCONTOS  DECOR-
RENTES DA INSOLVÊNCIA DO COMPRADOR. IM-
POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. EXCEPCIONA-
LIDADE EXPRESSA NO ART. 33, §1º, DA MENCIO-
NADA LEGISLAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTEN-
ÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

- Para o recebimento da indenização de 1/12 do total da retri-
buição que auferiu durante o tempo que exerceu a representa-
ção, bem assim o recebimento de aviso prévio consistente em
1/3 do valor das comissões recebidas nos três meses anterio-
res à denúncia do contrato de representação comercial, mister
que o demandante tivesse comprovado a rescisão contratual
feita pela parte promovida, sem motivo que a justificasse, não
sendo esta a hipótese dos autos.
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- Como, na conjuntura em epígrafe, quem decidiu por extinguir a
relação jurídica existente entre as partes foi o próprio apelante, de
forma expressa e voluntária, sem justa causa, conforme se depreen-
de do pedido de desligamento colacionado às fls. 371/372, reco-
nheço ser inviável o recebimento das verbas perquiridas.

- “APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESCISÃO DE CON-
TRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL.  INICIATIVA DO
REPRESENTANTE.  IMPROCEDÊNCIA.  HONORÁRIOS  SU-
CUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. 1- A indenização prevista no art.
27, alínea J, da Lei nº 4.886/1965, é devida a título de perdas e da-
nos decorrentes da rescisão do contrato de representação por ini-
ciativa do representado, quando sem justo motivo (art. 35). Des-
tarte, a extinção do vínculo por iniciativa exclusiva e voluntária do
próprio representante não autoriza referido pedido indenizatório,
mormente quando não ressaia dos autos motivo para o fim da re-
presentação (como a violação aos termos contratados quanto à
área de atuação e valor das comissões). 2- Em se tratando de sen-
tença não condenatória, os honorários advocatícios serão fixados
segundo o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do
serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado
pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.” (TJMG;
APCV  1.0480.08.115375-5/001;  Relª  Desª  Cláudia  Maia;  Julg.
28/01/2016; DJEMG 05/02/2016).

- Na solicitação de resolução do contrato, muito embora haja algu-
mas reclamações sobre a representada, não foi sequer invocada na
referida comunicação qualquer causa para a rescisão indireta. Des-
se modo, evidencio que inexistiu esteio probatório produzido pelo
promovente hábil a comprovar o seu direito constitutivo, não tendo
aquele se desincumbido do ônus de comprovar a justa causa que
ensejasse a quebra contratual, nos moldes do artigo 333, inciso I,
do CPC/1973 (atual art. 373, I, CPC/2015).

-  Art. 33, §1º, da Lei 4.886/65: “§1º Nenhuma retribuição será
devida ao representante comercial, se a falta de pagamento resul-
tar de insolvência do comprador, bem como se o negócio vier a ser
por ele desfeito ou for sustada a entrega de mercadorias devido à
situação comercial do comprador, capaz de comprometer ou tor-
nar duvidosa a liquidação.” - Destaquei!

- O juiz de primeira instância agiu com acerto ao indeferir o pedido
de restituição dos valores pelo fato de os clientes não terem adim-
plido com as suas obrigações. Há disposição expressa no §1º do ar-
tigo 33, da Lei nº 4.886/65, autorizando o desconto na conjectura
em que a falta de pagamento das comissões devidas ao representan-
te comercial  é resultante  da insolvência do comprador,  tal como
ocorreu no caso concreto.
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VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Especializada  Cível  do  Egrégio  Tribunal  de
Justiça da Paraíba, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Erick Gustavo Silva Brito, pessoa
jurídica de direito privado, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 13ª Vara Cível
desta Comarca da Capital, às fls. 527/529, que, nos autos da Ação de Cobrança decorrente de resci-
são de contrato de representação comercial, ajuizada por aquele em desfavor de Casa das Soldas
Ltda. e outros, julgou improcedente a pretensão inicial.

Em suas razões recursais (fls. 533/541), o autor pugna pela reforma do decreto
sentencial. Para tanto, argumenta que, diante do rompimento contratual, faz jus à indenização de
1/12 (um doze avos), prevista no artigo 27, alínea “j”, da Lei 4.886/65, sendo o percentual referente
aos valores auferidos em forma de comissão no período em que exerceu a representação comercial.

Logo em seguida, assevera que também possui direito ao ressarcimento corres-
pondente à média das 03 (três) últimas comissões. Sustenta, ainda, a ilegalidade dos descontos pro-
cedidos nos seus proventos, em virtude dos títulos não pagos pelos clientes.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a inversão dos ônus sucumben-
ciais. 

Contrarrazões ofertadas às fls. 544/546.

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer às fls. 546/547, opinando pelo prosse-
guimento do feito, ante a ausência de interesse público no caso concreto.

É o relatório.

VOTO

Conforme visto no relatório, cuida-se de ação de cobrança pela qual o autor re-
quer o pagamento das verbas decorrentes da rescisão do contrato de representação comercial, mais
especificamente, os valores previstos no art. 27, alínea “j” e no art. 34, ambos da Lei nº 4.886/1965,
além da restituição por descontos indevidos, ocorridos em virtude da inadimplência dos clientes.

Por oportuno, vejamos a redação dos artigos 27, 35 e 34 da mencionada legis-
lação específica:

Art. 27. Do contrato de representação comercial, além dos elementos co-
muns e outros a juízo dos interessados, constarão obrigatoriamente:
(…)
j) indenização devida ao representante pela rescisão do contrato fora
dos casos previstos no art. 35, cujo montante não poderá ser inferior a
1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida durante o tempo em
que exerceu a representação.
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Art . 35. Constituem motivos justos para rescisão do contrato de repre-
sentação comercial, pelo representado: 
a) a desídia do representante no cumprimento das obrigações decorren-
tes do contrato; 
b) a prática de atos que importem em descrédito comercial do represen-
tado; 
c) a falta de cumprimento de quaisquer obrigações inerentes ao contrato
de representação comercial;
d) a condenação definitiva por crime considerado infamante;
e) força maior. 

Art . 34. A denúncia, por qualquer das partes, sem causa justificada, do
contrato de representação, ajustado por tempo indeterminado e que haja
vigorado por mais de seis meses, obriga o denunciante, salvo outra ga-
rantia prevista no contrato, à concessão de pré-aviso, com antecedência
mínima de trinta dias, ou ao pagamento de importância igual a um terço
(1/3) das comissões auferidas pelo representante, nos três meses anterio-
res. 

Da análise perfunctória dos dispositivos transcritos, vislumbro que, para o rece-
bimento da indenização de 1/12 do total da retribuição que auferiu durante o tempo que exerceu a
representação, bem assim o recebimento de aviso prévio consistente em 1/3 do valor das comissões
recebidas nos três meses anteriores à denúncia do contrato de representação comercial, mister que o
demandante tivesse comprovado a rescisão contratual feita pela parte requerida, sem motivo que a
justificasse, sendo o escopo do referido reparo destinado ao ressarcimento do dano proveniente do
rompimento abrupto ocasionado pelo empregador no tocante ao ajuste firmado.

De pronto, verifica-se a desnecessidade do aviso prévio disposto no artigo 34
da Lei 4.886/65, porque o pedido de rescisão foi da parte do representante comercial. Se algum avi-
so prévio pode ser entendido na relação entre as partes, esse deve ser a carta de fl. 372. 

Em assim sendo, como, na conjuntura em epígrafe, quem decidiu por extinguir
a relação jurídica existente entre as partes foi o próprio apelante, de forma expressa e voluntária,
conforme se depreende do pedido de desligamento colacionado às fls. 371/372, reconheço ser inviá-
vel o recebimento das verbas perquiridas.

O intelecto esposado sobre a matéria em disceptação é, visivelmente, corrobo-
rado na obra dos doutrinadores  Aarão Miranda da Silva e Antônio Carlos Sá Lopes1, designada
como “Manual da Representação Comercial”, cujo excerto relevante segue descrito:

“Portanto,  o  representante  comercial  terá  seu  direito  indenizatório
quando: (i) a representada rompe o contrato de representação comercial
ajustado entre as partes, quer verbal quer escrito, fora dos casos previs-
tos no art. 35, ou (ii) quando o representante comercial rompe o contrato
pela ocorrência dos casos previstos nos artigos 32, parágrafo 7º, 33, 36
e 43.
De acordo com esses dispositivos, o representante faz jus, nas hipóteses
mencionadas, a receber os direitos previstos nos artigos 27, alínea j, 34

1 Manual da Representação Comercial, 1. Ed., São Paulo: IOB, 2012, pág. 104.
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e 32, parágrafo 5º, que mais adiante trataremos, que versam respectiva-
mente da indenização, do aviso prévio e da retribuição pendente.

No entanto, se o rompimento ocorrer por solicitação do representante,
surgem duas situações:

a) sem causa justificada, não adquire o direito à indenização e, obriga-
se ao aviso prévio trabalhado ou a convertê-lo em indenização pecuniá-
ria (...).”

Nessa linha de raciocínio, é também o posicionamento firmado pelos Tribunais
de Justiça Mineiro e Gaúcho, em recentes julgados, a seguir transcritos:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESCISÃO DE CONTRA-
TO  DE  REPRESENTAÇÃO  COMERCIAL.  INICIATIVA  DO  RE-
PRESENTANTE. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBEN-
CIAIS. MAJORAÇÃO.  1- A indenização prevista no art. 27, alínea J,
da Lei nº 4.886/1965, é devida a título de perdas e danos decorrentes da
rescisão do contrato de representação por iniciativa do representado,
quando sem justo motivo (art. 35). Destarte, a extinção do vínculo por
iniciativa exclusiva e voluntária do próprio representante não autoriza
referido pedido indenizatório, mormente quando não ressaia dos autos
motivo para o fim da representação (como a violação aos termos con-
tratados quanto à área de atuação e valor das comissões). 2- Em se tra-
tando de sentença não condenatória, os honorários advocatícios serão
fixados segundo o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do
serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo
advogado  e  o  tempo  exigido  para  o  seu  serviço.”  (TJMG;  APCV
1.0480.08.115375-5/001;  Relª  Desª  Cláudia  Maia;  Julg.  28/01/2016;
DJEMG 05/02/2016) – Grifos nossos.

“APELAÇÃO CÍVEL. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL.  ILEGITI-
MIDADE ATIVA DA PESSOA FÍSICA. RESCISÃO CONTRATUAL.
DENÚNCIA DO CONTRATO PELO REPRESENTANTE. NÃO IN-
CIDÊNCIA DO ARTIGO 36 DA LEI Nº 4.886/65.  AUSÊNCIA DE
PROVA ACERCA DO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA
REPRESENTADA. VERBAS CONTIDAS NOS ARTIGOS 27 E 34 DA
LEI Nº 4.886/65. DESCABIMENTO. Preliminar de ilegitimidade ativa.
Mantida a ilegitimidade ativa declarada na sentença, por não haver pro-
va nos autos de que o autor pessoa natural atuara como representante
comercial da empresa ré. Mérito. Com relação ao pacto mantido pela
pessoa jurídica autora, a prova carreada aos autos evidenciou que houve
denúncia do contrato de representação comercial, que vigorava por pra-
zo indeterminado, por iniciativa da representante, uma vez que não de-
monstrada a ocorrência de quaisquer das hipóteses contidas no art. 36
da Lei nº 4.886/65. Em havendo denúncia imotivada pela representante
comercial, não se afiguram devidas as verbas indenizatórias contidas
no art. 27, alínea "j", e no art. 34, ambos da Lei regulatória da ativida-
de  trazida.  Apelação  desprovida.”  (TJRS;  AC  0079402-
67.2016.8.21.7000; Bento Gonçalves; Décima Sexta Câmara Cível; Relª
Desª Cláudia Maria Hardt; Julg. 17/11/2016; DJERS 23/11/2016) – Gri-
fei. 
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Com efeito, se a rescisão do contrato de representação foi de iniciativa do re-
presentante, sem prova de justo motivo, não há que se falar na presença de dano a ser reparado, de
modo que inexiste justificativa para a condenação da empresa representada ao pagamento das refe-
ridas indenizações.

Cumpre ressaltar, inclusive, que o próprio representante trouxe aos autos cor-
respondência postal, demonstrando a solicitação de resolução do contrato, por ele formulado na data
de 07/05/2007 (fl. 372). Muito embora contenha algumas reclamações sobre a representada, não foi
sequer invocada na referida comunicação qualquer causa que ensejasse a dispensa ora analisada.

Desse modo, evidencio que inexistiu esteio probatório produzido pelo promo-
vente hábil a comprovar o seu direito constitutivo. Portanto, não tendo aquele se desincumbido do
ônus de comprovar a justa causa que ensejasse a quebra contratual, nos moldes do artigo 333, inciso
I, do CPC/1973 (atual art. 373, I, CPC/2015), apresenta-se incabível a reforma da sentença quanto
aos pontos acima delineados.

Por fim, no tocante à restituição por supostos descontos indevidos ante a ina-
dimplência de clientes, a título de melhor esclarecimento dos fatos, transcrevo passagem da senten-
ça (fls. 527/529), prolatada pelo magistrado de primeiro grau, haja vista este ter abordado com per-
cuciência o âmago da lide posta em juízo, conforme se observa abaixo:

“(…) O primeiro ponto a ser analisado diz respeito ao pedido formulado
pela parte autora, no que se refere à restituição de valores pelo fato de
clientes seus não terem adimplido com suas obrigações.

Fato é que tal  pedido não merece acolhimento,  tendo em vista o que
dispõe o §1º da Lei nº. 4.4886/65:

§1º Nenhuma retribuição será devida ao representante comercial, se a
falta de pagamento resultar de insolvência do comprador, bem como se o
negócio vier a ser por ele desfeito ou for sustada a entrega de mercado-
rias devido à situação comercial do comprador, capaz de comprometer
ou tornar duvidosa a liquidação.

Ou seja, se houve o desconto da comissão do autor por vendas cujo cli-
ente se tornou inadimplente, este se deu de forma devida e legal, não ha-
vendo que se falar em prejuízo, posto que não se trata de relação de tra-
balho, mas sim de representação comercial.

No tocante à alegação de redução das comissões, não se extrai dos docu-
mentos juntados aos autos, nada que configure a referida diminuição,
apenas contendo anotações que nada discriminam e nem comprovam pa-
gamento a menor do que os alegados pela promovente, mormente em re-
lação às empresas Casa das Soldas e ACD Importadora, que não possu-
em contrato formal nos autos.

Destarte, não existe notícia, mês a mês, de quanto seria devido ao autor
e de quanto foi o desconto e a que título.

Além do mais, como dito anteriormente, nos autos só foi juntado o con-
trato formal firmado com a promovida ASSESOLDA ASSESSORIA E RE-
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PRESENTAÇÕES DE VENDAS LTDA, não podendo afirmar de fato os
termos contratuais firmados entre o autor e as demais promovidas. Ain-
da mais, somado a este fato, diante da leitura do contrato apresentado às
fls. 14/18, foi estipulado na cláusula terceira que a remuneração seria de
5% (cinco por cento) sobre o negócio efetivamente realizado, contudo, o
parágrafo quinto da mesma cláusula prevê que “Nos casos em que hou-
ver negociação dos preços, a comissão poderá sofrer redução para até
1% (um por cento), com a devida concordância de ambas as partes.”

Sendo assim, pode-se constatar que existe previsão contratual para a di-
minuição do percentual pago, não havendo nos autos nada que compro-
ve que as promovidas tenham imposto tal redução ou qualquer indício de
protesto por parte do autor. Até mesmo no pedido formal de desligamen-
to enviado á promovida, em nenhum momento, é citado qualquer questi-
onamento a qualquer diminuição de percentual remuneratório em qual-
quer negociação realizada.” - fls. 528. 

Ora, o juiz de primeira instância agiu com acerto ao indeferir o pedido de resti-
tuição dos valores pelo fato de os clientes não terem adimplido com as suas obrigações. Há disposi-
ção expressa no §1º do artigo 33, da Lei nº 4.886/65, autorizando o desconto na conjectura em que a
falta de pagamento das comissões devidas ao representante comercial é resultante da insolvência do
comprador, tal como ocorreu no caso concreto.

Com base nos argumentos acima esposados, ausente a prova indispensável a
comprovar o direito alegado, resta inviável o acolhimento da pretensão recursal para efeito de refor-
mar a sentença de improcedência da demanda.

Diante  do  exposto,  DESPROVEJO  O RECURSO APELATÓRIO,  man-
tendo-se a sentença objurgada em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Partici-
param do julgamento, além do relator, o Exmo. Dr. Gustavo Leite Urquiza (com jurisdição limita-
da), o Exmo. Des. Leandro dos Santos a Exma. Desª. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

 Presente à sessão a representante do Ministério Público, Vasti Clea Marinho
Costa Lopes , Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira  Câmara Cível  “Desembargador Mário Moacyr
Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 13 de março de 2018.

 
Gustavo Leite Urquiza

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

J/16
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