
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. 

RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELA REPRESENTADA. 

INDENIZAÇÃO. ART. 27, J, DA LEI 4.886/65. CLÁUSULA CONTRATUAL 

QUE PREVÊ PAGAMENTO ANTECIPADO ACRESCIDO ÀS COMISSÕES 

MENSAIS. ILEGALIDADE. FORMA DE PAGAMENTO QUE NÃO SE 

COADUNA COM O CONCEITO DE INDENIZAÇÃO.1. Ação ajuizada em 

4/12/2013. Recurso especial interposto em 5/9/2018. Conclusão ao Gabinete 

em 20/8/2019. 2. O propósito recursal é definir se o pagamento antecipado da 

indenização, devida ao representante comercial por ocasião da rescisão 

injustificada do contrato pelo representado, viola o art. 27, j, da Lei 4.886/65. 

3. A Lei 4.886/65, em seu art. 27, j, estabelece que o representante deve ser 

indenizado caso o contrato de representação comercial seja rescindido sem 

justo motivo por iniciativa do representado. 4. O pagamento antecipado, em 

conjunto com a remuneração mensal devida ao representante comercial, 

desvirtua a finalidade da indenização prevista no art. 27, j, da Lei 4.886/65, 

pois o evento, futuro e incerto, que autoriza sua incidência é a rescisão 

unilateral imotivada do contrato. 5. Essa forma de pagamento subverte o 

próprio conceito de indenização. Como é sabido, o dever de reparar somente 

se configura a partir da prática de um ato danoso. No particular, todavia, o 

evento que desencadeou tal dever não havia ocorrido - nem era possível 

saber se, de fato, viria a ocorrer - ao tempo em que efetuadas as 

antecipações mensais. 6. O princípio da boa-fé impede que as partes de uma 

relação contratual exercitem direitos, ainda que previstos na própria avença 

de maneira formalmente lícita, quando, em sua essência, esse exercício 

representar deslealdade ou gerar consequências danosas para a contraparte. 

7. A cláusula que extrapola o que o ordenamento jurídico estabelece como 

padrão mínimo para garantia do equilíbrio entre as partes da relação 

contratual deve ser declarada inválida. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 
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