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1 GENERALIDADES

Por contratos de distribuiCao comercial entendemos aqui
genericamente aqueles contratos, tipicos ou atipicos, que disciplinam
as relagaes juridical entre o produtor e o distribuidor "lato sensu" coin
vista a comercializaceio dos bens e setTicos do prirneiro.'

Os sistemas econOmicos contempordneos säo caracterizados
por uma progressiva autonomizacao da funcdo de clistribuiccio
come/vial. Durante muito tempo, sobretudo em eras econômicas mais

' Sobre a figure, vide, entre nos, MONTEIRO, A. Pinto, Contratos de Distribuiecio
Comerciol, Almedina, Coimbra, 2004. Na literature estrangeira, bastante mais vasta,
vide AAVV, Commercial Agency, Franchise and Distribution Contracts, Oxford Uni-
versity press, Oxford/ New York, 2006; BEHAR-TOUCHA1S, Martine/ VIRASSA MY,
Georges, Les Controls de la Distribution, LGDJ, Paris, 1999; CASSANO, Giuseppe
(ed.), I Contrani di Distribuzione, Giuffrê, Milano, 2006; MARTINEK, Michael/ SE-
MLER, Franz-JOrg/ HABERMEIER, Stefan, Hanclbuch des Vertrichsrechts, 2. Aufl.,
Beck, Milnchen, 2003; .URQUIZA, C. Pelisa, Los Cantrotos de Distribucitin Comer-
cial, Bosch, Barcelona, 1999.
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recuadas, o produtor assegurava sozinho a comercializacao dos seus
pr6prios produtos ou servieos. Todavia, corn o advento da producao
industrial em serie e do consumo em massa, o produtor foi confiando
progressivamente a sujeitos especializados a tarefa de fazer chegar os
seus bens e servieos as maos do consumidor final, monnente a empresas
especial izadas na distribuicao dos bens em mercado.2

III. A distribuicao comercial pode assumir diferentes modalidades.
Desde logo, a distribuicao comercial pode ser directa ou indirecta.

Ao passo que na primeira e o produtor que se encarrega da colocacao
dos seus prOprios produtos ou servicos no mercado (usualmente
recorrendo para tat a divisoes orgaMicas ou a pessoal dependente: v.g.,
filiais, sucursais, gerentes de comercio, auxiliares de com&cio), na
Ultima o produtor concentra-se exclusivamente na funcao produtiva
e renuncia a tarefa de comercializacao, confiando esta a empresdrios
ou intermedidrios autOnomos especializados (v.g., transportadores,
armazenistas, comissarios, mediadores, agentes, concessionarios,
franquiados, etc.). Por seu turno, a prOpria distributed° indirecta pode
ser simples ou integrada. Ao passo que na primeira, caracterizada pela
ausancia de coordenacao entre a producao e a distribuicao, o produtor
concede uma grande autonomia aos seus distribuidores no exercicio
da respectiva actividade empresarial distributiva, na Ultima, onde tal
coordenacao esta sempre presente, o distribuidor surge aos olhos do
pUblico como urn empresario integrado no ambito da estrat6gia e rede
de distribuicao concebida pelo produtor, como tal sujeitando-se, em
maior ou menor grau, as orientacijes e fiscalizacao genaricas deste
Ultimo (sera o caso comum dos agentes, concessionarios, franquiados,
ou distribuidores selectivos).3

' "A distribuicao" — frisa Marie-Elisabeth ANDRE — "6 filha da abundancia" (Les Con-
trats tie la Grande Distribution, 1, Litec, Paris, 1995). Sobre o relevo actual da distri-
buicao comercial no mundo das empresas, vide BACCARINI, Claudio (ed.), Imprese
Conunerciali e Sistema di Distribuzione, Giappichelli, Torino, 1997; LANGE, K. Wer-
ner, Dos Rechts tier Netzwerke. Moderne Fragen der Zusommenarbeit in Produktion
and Vertrieb, RuW, Heidelberg, 1998.
' Sobre as modalidades econOmicas da distribuigao comercial, pode ver-se, corn inte-
resse, PARDOLESI, Roberto, I Contratti di Distribuzione, 10 e segs., Jovene, Napoli,
1979. Por comodidade de exposicao, falaremos doravante apenas do "produtor" como
contraparte do distribuidor, embora caibam aqui consabidamente outros sujeitos, v.g.,
importadores, grossistas, grandes revendedores (MARTINEK, Michael/ SEMLER,

IV. Os contratos sat) urn dos instrumentos juridico.91iindamentais
de criacäo e organizactio da distribuicao comercial, qualquer que seja
a modalidade econOmica que esta revista (directa ou indirecta, simples
ou integrada) 4. Na impossibilidade de analisarmos aqui todos esses
contratos, concentraremos a nossa atencao nos modelos contratuais
eltissicos e mais relevantes da distribuieao comercial indirecta: esses
modelos Sao o contrato de agéncia, o contrato de concesseio comercial,
o contrato clefranquia, o contrato de mediaceio e o contrato de comiss5o.
Dominio marcado pela liberdade contratual e pela "vis creativa" dos
empresarios, a pratica conhece ainda, todavia, muitos outros tipos de
acordos negociais funcionalmente adstritos a distribuieao comercial, a
que se fard tambem breve alusào: pense-se, por exemplo, nos contratos
de distribuicao selectiva, e de distribuicao autorizada.5

V. Finalmente, uma palavra relativamente a regulaceiojziridica
dos contratos de distribuicao comercial — a qual releva de um conjunto
variado de fontes t . Por um lado, dada a atipicidade legal de grande
parte destes contratos, afigura-se que o seu regime juridico relevard, em
primeira linha, da autonomic, privada das prOprias partes contratantes,
constituindo os direitos e obrigaeOes contratualmente acordados

Franz-1615g/ HABERMEIER, Stefan, Handbuch des Vertriebsrechts, 5, 2. Aufl., Beck,
Mfinchen, 2003).
° Sobre a questao da existencia ou nao de uma categoria autOnoma de contratos de dis-
tribuicao comercial, vide MONTEIRO, A. Pinto, Contratos de Distribute& Comercial,
69 e segs., Almedina, Coimbra, 2004; na jurisprudencia, vide os AcOrdaos da Relacao
de Lisboa de 2-XII-1999 (SILVA PEREIRA), in: XXIV "Colectanea de Jurisprudencia"
(1999), V, 112-114, de 8-VI-2004 (ABRANTES GERALDES), in: XXIX "Colecta-
nea de Jurisprudencia" (2004), III, 99-102, e de 14-11-2006 (PIMENTEL MARCOS),
in: XXXI "Colectanea de Jurisprudencia" (2006), I, 107-113. Noutras paragens, CAS-
SANO, Giuseppe (ed.), I Contratti di Distribuzione, 5 e segs., Giuffre, Milano, 2006;
MARTINEK, Michael/ SEMLER, Franz-Jfirg/ HABERMEIER, Stefan. Handbuch des
Vertriebsrechts, 12 e segs., 2. Aufl., Beck, Munchen, 2003; URQUIZA, C. Pelise, Los
Contratos de Distribution Comercial, 29 e segs., Bosch, Barcelona, 1999.

Nao esta excluido, alias, que as preprias especies referidas se combinem entre si para
dar origem a contratos de distribuicao hibridos: cf. o AcOrdao da Relacao de Lisboa de
2-XII-1999 (SILVA PEREIRA), in: XXIV "Colectanea de Jurisprudencia" (1999), V,
112-114.

Sobre o ponto, vide MONTEIRO, A. Pinto, Regime Juridic() dos Contratos de Distri-
Comercial, 567 e segs., in: "Estudos em Homenagem ao Prof Doutor I. Galvao

Telles", vol. I, 565-577, Ahnedina, Coimbra, 2002.
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verdadeira "lex inter partes"". Por outro lado, considerando a relevaneia
matricial da figura do contrato de agéncia neste sector particular da
contratactio mercantil, merece destaque o Decreto-Lein° 178/86, de 3 de

trata-se de diploma legal de vocacao integrativa da disciplina dos
contratos de distribuicao comercial, permitindo a aplicayao analógica
aos casos omissos da solucão concreta prevista numa ou vaxias das suas
normas, quando justificavel a luz da respectiva "ratio legis". Finalmente,
havers ainda que ter em conta outras fontes legais pertinentes a sua
disciplina, sejam de canic ter geral — "maxime", as normas comuns sobre
os negOcios juridicos (arts. 217.° e segs. do COdigo Civil) e os contratos
de adesào (Lei das Clausulas Contratuais Gerais)" — ou de catheter
sectorial — v.g., as regras de defesa da concorréncia (arts. 4.° e segs. da
Lei Geral da Concorrencia de 2003, Regtilamento CE/2790/1999, de 22
de Dezembro) 1 ", de propriedade industrial (arts. 31.° e 32.° do COdigo
da Propriedade Industrial), de direito comercial international (arts. 41.°
e 42.° do COdigo Civil, Convencão de Roma de 1980)", alern de outras

7 Sobre a primazia da estiptilacao das panes nos contratos atipicos, vide DUARTE, R.
Pinto, Tipiciclade e Atipicidade dos Contratos, 17 e segs., Almedina, Coimbra, 2000;
VASCONCELOS, P. Pais, Contratos Atipicos, 323 e segs., Almedina, Coimbra, 1995.
Uma boa ilustracdo desta primazia pode ser encontrada no AcOrdâo do STJ n o 3/2008,
de 28-11-2008 (RODRIGUES DOS SANTOS), que vein unifonnizar jurisprudencia no
sentido de reconhecer a prevalencia dos pactos de jurisdican no ambito dos contratos
de acencia, independentemente do contendo do direito substantivo aplictivel ou das
incidencias praticas da clausula de eleicao do foro (in: "Didrio da Rem)blica", I serie, n°
66, de 3 de Abril de 2008, pp. 2041-2048).

Tratar-se-a assim tendencialmente de uma "analogia legis", referida a hipOtese legal
de normas individuals ou concretas, e nao genericamente de uma "analogia iuris": para
a distincao entre estas modalidades, vide ANTUNES, J. Engracia, A Analogic no Direi-
to Comercial, em curso de publicacao. Sobre o ponto, vide ainda infra §2, 1.	 •
' Sobre os contratos de distribuicao como contratos de adesao, vide GARCIA, M. Do-
minguez, Aproximacian a! Regimen Juridic° de los Contratos de DistribuciOn. Espe-
cial Rekrencia a Ice Tutela del Distribuicior, 431 e segs., in: 177 "Revista de Derecho
Mercantil" (1985), 419-488.
E " Sobre a releväncia dos acordos verticais no ambit° da distribuicao comercial, vide,
para uma ilustracao pratica, SERENS, M. Nogueira, Direito da Concorrencia e Acor-
dos de Compra Exclusive: (Praticas Nacionais e Comunitarias), espec. 53 e segs.,
Coimbra Editora, Coimbra, 1993; para maiores desenvolvimentos, ef. WIJCKMANS,
Frank/ TUYTSCHAEVER, Filip/ VANDERELST, Alain, Vertical Agreements in EC
Competition Law, Oxford University Press, Oxford, 2006.

Sobre a regulacao dos contratos intemacionais de distribuicao, vide DETZER, Klaus,
Veru-dge snit auskindischen Hcmclels yertretern and Vertragshandlern, Luehterhand,
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regras juscomerciais avulsas (v.g., art. 2.° do Decreto-Lei n° 383/89, de
6 de Novembro, sobre o conceito de produtor).

2 AGENC1A

1. Nociio

L 0 contrato de agencia ("commercial agency", "Handelsver-
tretervertrag", "agence commerciale", "agenzia commerc ia le", "agencia
mercantil") consiste no contrato pelo dual uma das panes — o agente
— se obriga a promover por coma da outra — o principal — a celebracao
de contratos, de modo Cllit61701710, estavel e remunerado.'

II. 0 regime legal do contrato de agéncia encontra-se previsto
no Decreto-Lei n° 178/86, de 3 de Julho". Sublinhe-se ainda, no
piano comunithrio, a Directiva 86/653/ CEE, de 18 de Dezembro,
que procedeu a uma harmonizacdo relativa dos direitos europeus na
materia l ' e que foi transposta entre nos pelo Decreto-Lei n° 118/93, de

Stuttgart, 1995; DILOY, Christel, Le Contrat d'Agence Commerciale en Droit inter-
national de la Distribution, LGDJ, Paris, 2000. Recorde-se ainda a existencia na ma-
teria de principios ou regras gerais — mormente, as elaboradas pelo "Study Group on
a European Civil Code" (cf. AAVV, Commercial Agency, Franchise and Distribution
Contracts, Oxford University Press, Oxford/ New York, 2006) — e de modelos contra-
tuais intemacionais — monnente, os elaborados pela Camara de Comercio Intemacio-
nal (v.g., o "ICC Model Commercial Agency Contract" e o "1CC Model International
Franchising Contract"). Sobre estas manilestacOes da "lex mercatoria", vide, em geral,
ANTUNES, J. Engräcia, Os Contratos Comerciais-- Noc8es Fundamentchs, 39, Direito
e Justica, Lisboa, 2007.

Sobre a figura em geral, vide BARATA, C. Lacerda, Sobre o Contrato de Agenda,
Almedina, Coimbra, 1991; BRITO, M. Helena, 0 Contrato de Agencia, in: AAVV,
"Novas Perspectivas do Direito Comercial", 105-135, Almedina, Coimbra, 1988.
Para figuras estrangeiras congeneres, coin especialidades autOctones, vide ABRAHA-
MCZIK, Rirgen,Handelsvertretervertrag, 3. AO., Beck, Miinchen, 2007; LELOUP.
Jean-Marie, Les Agents Commerciale", 5' 1e edition, Delmas, Paris, 2001; TOFFOLET-
TO, Franco, 11 Contralto d'Agenzia, Giuffre, Milano, 2008; VIDAL, F. Mercadal, El
Contrato de Agencia Mercantil, Real Colegio de Espana, Zaragoza, 1998.
' 3 Para um comentdrio a lei, MONTEIRO, A. Pinto, Contrato de Agencia —Anotaccio
ao Decreto-Let n o 178/86, de 3 de 3ulho, 6" edicao, Almedina, Coimbra, 2007.

Sobre esta directiva, vide SCHMIDT, RIrg, Vertragsfreiheit and EG-Hanclelsvertre-
terrichtlinie, iri: 156 "Zeitschrift fiir das gesamte Hancielsreeht and Wirtschaftsrecht"
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13 de Abrir. Finalmente, como ja atras foi referido, este regime legal
possui uma relevancia que ultrapassa o pr6prio contrato que regula:
constituindo a agência uma figura "paradigmatica" ou "matriz" da
distribuicâo comercial, compreende-se que a doutrina e a jurispruciéncia
portuguesas venham admitindo a extensith analOgica do seu regime aos
demais contratos de distribuicdo legalmente atipicos.'

2. Caracterizacão

A nocdo do contrato de agencia, contida no art. 1. 0 do Decreto-Lei
n° 178/86, de 3 de Julho, e constituida por urn conjunto de elementos
definidores essenciais: promocão da celebracão de contratos, actuacão
por conta do principal, autonomia, estabilidade, e onerosidade.17

0 primeiro e mais relevante traco da agencia consiste na
obrigagao do agente de promover a celebractio de contratos. Trata-se
de uma obrigacão consubstanciada numa prestacdo de facto complexa
que, devendo ser executada de boa-fe no respeito dos interesses do
principal (art. 6.°), se traduz num conjunto variado de actos materiais

(1992), 512-520. Para uma visdo global do -estado da arte" legislativo na Europa, vide
WESTPHALEN, F. Graf (Hrsg.), Handbuch des Handelsvertreterrechts in EU-Staaten
and der Schweiz, V. Otto Schmdit, Köln, 1995.
15 Cf. ainda BARATA, C. Lacerda, Anotacães ao novo Regime do Contrato de Agência,
Lex, Lisboa, 1994.
l ° Neste sentido, na doutrina, MONTEIRO, A. Pinto, Contratos de Distribuictio Co-
mercia 64 e seg., Almedina, Coimbra, 2004; na jurisprudancia, os AcOrdaos do STJ
de 3-V-2000 (SILVA PAIXAO), in: VIII "Coleetfinea de Jurispruclancia — AcOrdaos do
STY' (2000), II, 45-48, e de 21-1V-2005 (OLIVEIRA DE BARROS), in: VIII "Colecta-
nea de Jurisprudência — AcOrdaos do STJ" (2005), II, 49-56.
" Decisive na qualificac qo contratual e a verificacao de tais elementos, sendo irrele-
vante o "nomen inns" dado pelas panes ao conttito: cf. Acerclao do STJ de 9-111-1993
(CARLOS CALDAS), in: 425 "Boletim do Ministerio da Justice (1993), 554-563.
Para alem destas caracteristicas essenciais, a lei enumera ainda duas outras que, toda-
via, constituem elementos nth) essenciais ou meramente eventuais da figura da agencia:
a atribuicfio ao agente de "certa zona" ou de "determinado circulo de clientes" (cf. art.
I." do citado diploma). Finalmente, a exciusividade reciproca da relacdo de agencia,
seja do ponto de vista do agente Ott do principal, depende de acordo escrito tlas partes
(cf. art. 4.°): em sentido parcialmente diverse, cf. MONTEIRO, A. Pinto, Contrato de
Agencta — Anotacao ao Decreto-Lei n" 178/86, de 3 de Julho, 72, 6° edicao, Almedina,
Coimbra, 2007.

que vão desde a prospeccão do mercado, a difusiio publicitaria dos
produtos e servicos do principal, ate a angariacdo de novos clientes,
ao estabelecimento de negociacaes, e a fidelizacdo dos clientes ja
angariados. Aspecto importante e o de que os contratos ndo sOo
celebrados pelo agente corn os clientes, limitando-se aquele a promover
e preparar a sua celebracäo futura pelo principal: todavia, por forca de
disposicao contratual expressa, o agente pode ser autorizado a celebrar
tais contratos na qualidade de representante do principal (art. 2.°) e a
cobrar os creditos daqueles emergentes (art. 3.°).18

Outro traco essential do contrato de agencia consiste na
actuacao do agente por conta do principal. Tal significa dizer que os
efeitos dos actos que o agente pratica se destinam a ser projectados
ou repercutidos na esfera juridica do principal, verdadeiro "dominos
negotii" — actuacdo por conta alheia — mas tambem que a actuacdo do
agente devera ser realizada em beneficio ou em vantagem do principal,
prosseguindo aquilo que sabe ser ou pensa ser o interesse deste Ultimo
— actuacão no interesse alheio". Este tray), de resto, permite distinguir
a agência de outros contratos de distribuicao comercial integrada onde,
como e o caso da concessào comercial e da franquia, o distribuidor
actua por conta prOpria."

Em terceiro lugar, o contrato de agéneia envolve ainda a
autonomia do agente. Muito embora actliando por conta e no interesse

Problema conexo e o da tutela de terceiros (monnente, clientes) que negociaram corn
um agente destituido de poderes de representacao atribuidos pelo principal. Conn vista
a proteger a boa-fa desses terceiros, o legislador consagrou a mtificacdo tacita desses
negOcios caso o principal a eles se não tenha oposto no prazo de c into dial apes o seu
conhecimento (art. 21°, n° 2) e ainda a relevancia da chamada representacao aparente
(art. 23.1. Sobre o ponto, cf. PINTO, P. Meta, AparCncia de Poderes de Representaeelo
e Tutela de Terceiros. Reflexäo a Propesito do Artigo 23." do Decreto-Lei n"178/86. de
3 de Julho, in: LXIX "Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
(1993), 587-645; na jurisprudancia, vide o AcOrdlio da Relailan de Guimardes de 15-XI-
-2007 (MARIA ROSA TCHING), in: XXXII "Colectanea de Jurispruciancia" (2007),
V, 271-279.

Sobre a neck) de actuacao por conta e no interesse alheios, vide JORGE, F. Pessoa,
0 Mandato sem Representaecio, 192 e segs., 242 e segs., reimpressão, Almedina, Coim-
bra, 2001.

Sobre o agente enquanto colaborador autônomo dos empresarios, vide ANTUNES,
J. Engracia, Direito Comercial, em curse de publicacão.
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do principal, o agente exerce a sua actividade de mod() independente,
gozando de autonomia quanto a execucao da sua obrigacao de promoe5o
contra trial: urn a Horamento legal dessa caracteristica é a possibilidade
legal de recurso a subagentes (art. 5."). Este traco permite distinguir o
agente do traballi a dor ou outros colaboradores dependentes do principal:
muito embora o grail dessa autonomia possa varier em funcdo da. major
ou menor integraello do agente na rede distributive do principal, ela
deverd sempre existir sob pena da descaracterizacflo da prOpria relacdo
contratual (art. 7.'3 , a))?'

Outra caracteristica distintiva do contrato de agencia é a
estobilidacle do relacao. 0 contrato de agencia pode ser de duracão
indeterminada (no silencio das partes) ou determinada (inclusive para
prazos curtos ou periodos sazonais): ponto é que o agente exerca a
sua actividade de uma forma estavel continuada, tendo em vista,
nao uma operacao esporadica, mas uma pluralidade de operacOes que
se prolongam no tempo. Este taco permite, em regra e entre outros
factores, distinguir o contrato de agencia (bem como outros contratos
distributivos, como a concessdo comercial e a franquia) do contrato de
mediacào: conquanto o mediador exerca tambem uma actividade de
intermediann negocial semelhante a do agente, a verdade é que ela se
traduz numa interrnediacdo isolada ou pontual, quando solicitado para
a preparacao de determinado negOcio em concreto.n

Urn derradeiro traco essencial da agencia reside na sua
onerosidade. Em contrapartida da sua actividade, o agente deve ser

remunerado pelo principal: essa remuneracao consistire usualmente
numa comissdo, calculada em funcitio do volume de negócios angariados
para o principal (arts. 16.° a 18.1 23 , sendo determinada, na falta de
convencilo das partes, segundo os usos mercantis on a equidade (art.
15.1.24

3. Regime Juridico

I. 0 regime juridico do contrato de auencia e constituido por doffs
grupos fundamentais de disposicOes: nonnas relatives as posiciies dos
pones e a cessactio do contrato.

Por urn lado, o legislador desenvolve corn minncia os direitos e
obrigacoes dos contraentes — os quais podem ser descritos sucintamente,
dada a sua normal reciprocidade, tomando por referencia o agente.

Assim, relativamente as obrigacnes, incumbe ao agente, para Mein
da sua obrigacdo principal de promocaM negocial (art. 1.1, urn feixe de
deveres coadjuvantes desta (tais como os deveres de acatamento das
instrucOes do principal, de prestacao de informac5o, e de prestacdo de
contas: cf. art. 7. 1)), um dever de sigilo (art. 8.°), urn dever de avisar
o principal de qualquer impossibilidade de cumprimento (art. 14.°),
urn dever de infonnacdo perante terceiros (art. 21. 0), bem assim como,
quando convencionados, urn dever de nalo-concorrencia (art. 9.°) e urn
dever de garantia do cumprimento das obrigacoes de terceiros (art. 10.°).
Ja relativamente aos seus direitos, para alem do seu direito principal
a retribuicao (arts. 13.°, e), 15.° a 18.1, o agente este ainda investido

N5o serao assim agentes aqueles individuos que, ostentando embora tal designapio,
se encontram Eigados a urn empresario atraves de urn contrato taboret ou outras figu-
res congeneres (gerentes do comercio, auxiliares, caixeiros). Sobre a distincno entre
os contratos de agencia e de trabalho, nem sempre linear, vide BOTIA, A. Camara,
Contrato de Thabajo v Agenda Adel-canal, in: 77 "Revista Espanola de Derecho de
Trabajo" (1996), 449-490; entre nos, na jurispruclencia, vide os AcOrdOos do STJ de
3-11-1999 (QUIRINO SOARES), in: VII "Colectänea de Jurisprudencia — Acerdãos
do STJ" (1999), 1, 70-72, e de 15-X-1980 (SANTOS VICTOR), in: 300 "Boletim do
Ministerio da Justice" (1980), 244-251.
22 Sobre a distinedo entre os commies de agencia e de mediac5o, vide, na doutrina,
SALVADOR, Manuel, Conran?) de Medico:7o, 237 e segs., Petrony, Lisboa, 1964; na
jurisprudencia, o AcOrdäo do STJ de 31-111-1998 (RIBEIRO COELHO), in: 475 "Bole-
Mil do Ministerio da Justice" (1998), 680-688.

Sobre a prescritHo dos creditos provenientes das comissOes do agente, vide o AcOr-
(Ho de Relacao de Coimbra de 1-V11-2008 (DIAS MARTINS), in: XXXII] "Colectanea
de Jurisprudencia" (2008), III, 39-40.
24 Embora n5o tenha sido erigido em trap essencial do tipo legal, o contrato de agenda
constitui urn contrato naturalmente empresarial, no sentido em que 6, por regra ou em
principio, celebrado entre emprestirios. Se tal fide suscita dUvidas particulares relati-
vamente ao principal (por regra, uma sociedade comercial ou outro tipo de empresdrio
colectivo), o mesmo tambem value para o prOprio agente comercial, cuja actividade
de angariactio de clientes e promo* de negOcios por conta do principal se realize, ao
menos no comum dos casos, no quadro de uma organizacOo empresarial prOpria, por
rudimentar ou minima que esta seja. Sobre a qualidade de comerciante do agente, vide
ANTUNES, J. Engracia, 0 Estatuto Juridic° do Comerciante: Alvan Problemas de
Qualificaceio, in: "Direito e Justice" (2009), em curso de pulnicae5o.
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num feixe de prerrogativas funcionalmente associadas ao respectivo
desempenho (tal como a de receber do principal os elementos e a
infonnacdo necessdrios ao exercicio da sua actividade: cf. art. I3Y, a)
a d)), num eventual direito a prestacfies retributivas suplementares (no
caso de convencOes especiais de cobranca, de "del credere" e de nao-
-concorrencia: cf. art. 13.°, t) e g)) e prestaceles indemnizat6rias (art.
33.°). e ainda outros direitos secundarios (arts. 20.° e 35.°).

III. Por outro lado, a cessacao do contrato de agencia esta sujeita
aos modos gerais da extincao dos contratos (art. 24.°) — minuo acordo,
caducidade, denUncia, resolucao que o legislador, fundamentalmente
em homenagem aos interesses do agente, rodeou de um conjunto de
cautelas especiais (arts. 24.° a 36.0).25

Aspecto particularmente relevante e delicado e o relativo
chamada indemnizacdo de clientela, prevista no art. 33Y, que visa
fundamentalmente compensar o agente, no evento da cessacão
contratual, pelos beneficios de que o principal continuara a usufruir
gracas a clientela por aquele angariada. Este direito indenmizatOrio do
agente esta, todavia, dependente da verificacdo cumulativa de verios
pressupostos em cada caso concreto: para alem da cessacao do contrato,
e necessario que a actividade do agente tenha aumentado a clientela ou
o volume de neg6cios do principal, que este ultimo venha a beneficiar
consideravelmente dos efeitos daquela actividade, e que o agente ndo
receba quaisquer atribuiciies patrimoniais pOs-contratuais relativas a
essa actividade anterior.26

Sobre a tematica, vide, entre nos, MACHADO, J. Baptista, Demincia-Modifica-
edo de urn Contrato de Agancia, in: 120 "Revista de Legislacao e de Jurisprudencia"
(1981/88), 183-192; noutros quadrantes, de uma perspective geral, GONZALEZ, R.
Lara, Las Causes de ExtinciOn del Contrato de Agencia, Civitas, Madrid, 1998.
" Sobre esta figura, que concitou considerdvel ateneao entre nos, vide, na doutrina,
CUNHA, Carolina, A Indemnizaeâo de Clientela do Agente Comercial, Coimbra Edito-
ra, Coimbra, 2003; LEITAO, L. Menezes, A Indemnizactio de Clientela no Contrato de
Agenda, Almedina, Coimbra, 2006; VASCONCELOS, Joana, Cessactio do Contrato de
Agencia e Indenmizaccio de Clientela — Algumas QuestOes Suscitadas pela Jurisprudén-
cia Relativa ao DL n° 178/86, in: XVI "Direito e Justica" (2002), 243-263; na jurispru-

dencia, os AcOrdaos do STJ de 7-111-2006 (ALVES VELHO), in: XIV "Colectanea de Ju-
risprudencia — AcOrdaos do STJ" (2006), I, 106-110, de 27-X-1994 (SOUSA MACEDO),
in: II "Colectanea de Jurisprudencia — AcOrdaos do STJ" (1994), III, 101-105, e de 9-XI-
1999 (SILVA PAIXÃO), in: 491 "Boletim do Ministerio da Justica" (1999), 293-297.

3 CONCESSAO COMERCIAL

1. Nocäo

0 contrato de concessao comercial ("Vertragshfindlervertrag",
"concession commerciale", concessione di vendita", "concesiOn
mercantil") define-se como o contrato pelo qua! um emprescirio — o
concedente — se obriga a vender a outro — o concessionario ficando
este ultimo, em contrapartida, obrigado a comprar ao primeiro, certos
produtos, para revenda em nome e por conic prOprios numa determinada
zona geogrcifica, bem assim como a observar determinados deveres
emergentes da sua integracdO na rede de distribuiciio do concedente."

0 contrato de concessao comercial permanece ainda hoje como
urn contrato atipico e inominado, ou seja, destituido de uma disciplina
legal e de um "nomen iuris". Apesar da sua atipicidade legal, trata-
-se indubitavelmente de um contrato socialmente tipico, perfeitamente
sedimentado na pratica dos negOcios, correspondendo mesmo a uma
das modalidades mais difimdidas da distribuicao comercial de bens
ou servicos de marca ou grande qualidade (v.g, automOveis, bens
de luxo, material informatico, moda, etc.) 28 : mediante tal contrato, o
produtor, fabricante ou importador (concedente) assegura o controlo da

Sobre a figura, vide BRITO, M. Helena, 0 Contrato de Concessiio Comercial, Al-
medina, Coimbra, 1990; VIEIRA, J. Coelho, 0 Contrato de Concessdo Comercial,
AAFDL, Lisboa, 1991. Para figuras estrangeiras congdneres, CAGNASSO, Oreste,
La Concessione di Vendita, Giuffre, Milano, 1983; GUYENOT, Jean, Les Contrats de
Concession Commerciale, Sirey, Paris, 1968; GRONSTEDT, Sebastian, Vertragshein-
dlervertrag 3. Ant, RuW, Heidelberg, 1997; MENENDEZ, I. Morlejo, El Contrato
Mercantil de ConcesiOn, Aranzadi, Pamplona, 2007. Qualificando expressamente o
contrato de concessao comercial como uma modalidade dos contratos de distribuicao
comercial, vide os AcOrdaos da Relacao de Lisboa de 8-VI-2004 (ABRANTES GE-
RALDES), in: XXIX "Colectanea de Jurisprudencia" (2004), III, 99-102, e de 14-11-
-2006 (PIMENTEL MARCOS), in: XXXI "Colectanea de Jurisprudencia" (2006), I,
107-113.

" Sobre a questao da tipicidade da concessao comercial, corn perspectival algo dife-
renciadas, vide BRITO, M. Helena, 0 Contrato de Concessito Comercial, 155 e segs.,
Almedina, Coimbra, 1990; VIEIRA, J. Coelho, 0 Contrato de Concessao Comercial,
91 e segs., AAFDL, Lisboa, 1991. Na jurisprudancia, qualificando-o tambêm como urn
contrato atipico, vide o AcOrdao do STJ de 15-IV-2004 (SALVADOR DA COSTA), in:
XII "Colectanea de Jurisprudencia — AcOrdaos do STJ" (2004), II, 25-28.

«b°
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distribuicao dos seus produtos por um niunero limitado de revendedores
qualificados sent suportar o risco da respectiva comercializaedo,
ao mesmo tempo que o distribuidor (concessionario) goza de uma
posigito concorrencialmente privilegiada na venda desses produtos em
determinada zona."

2. Caracterizagfio

1. Antes do mais, o contrato de concessao comercial constitui
urn contrato-quadro ("Rahmenvertrag", "contrat-quadre") no sentido
em que visa criar e disciplinar uma relacao juridica de colaboracao
interempresarial estavel e duradoura entre as partes, cuja execucao
se traduz na celebracdo futura entre estas de sucessivos contratos
de compra e venda 3°. Alem desta natureza fundamental, a
concessao comercial representa ainda urn contrato consensual
(art. 219.° do COdigo Civil), oneroso (originando vantagens patrimoniais
para os contraentes), "intuitus personae" (celebrado em atencao as
especiais qualidades da outra parte, gerando deveres reforcados de
lealdade e boa-fe) e de adesiio (regra geral, elaborado mediante o
recurso a clausulas contratuais gerais).

" Tal como a general idade dos demais contratos de distribuigao comercial, a concessao
comercial e um contrato naturalmente comercial, cujas partes contratantes sari, em re-
gra, empresdrios (sobre os contratos naturalmet$e comerciais, vide ANTUNES, J. En-
gracia, Os Contratos Comerciais — Nociies Fundamentals, 26 e seg., Direito e Justiga,
Lisboa, 2007). Sobre a qualidade de comerciante do concessionario, vide ANTUNES,
J. Engracia, 0 Esttnuto Juridic() do Comerciante: Alguns Problemas de Qualificaecio,

in: "Direito e Justice" (2009), ern curso de publicagao.
3 " Sabre a natureza juridica da concessao comercial como contrato-quadro, vide, na
doutrina, BRITO, M. Helena, 0 Contrato de Concessao Comercial, 190 e segs., Al-
medina, Coimbra, 1990; na jurisprudencia, o Accirdão do STJ de 7-IV-2005 (LOPES
PINTO), in: X111 "Colechinea de Jurisprudencia — AcOrdéos do STY' (2005), II, 30-34,
e Os Acerdilos da Relagão de Lisboa de 21-IV-2005 (URBANO DIAS), in: XXX "Co-

lectfinea de Jurisprudéncia" (2005), II, 107-114, e de 8-VI-2004 (ABRANTES GE-
RALDES), in: XXIX "Colectânea de Jurisprudencia" (2004), 111, 99-102. Saliente-se
ainda que esta caracteristica é de tal modo marcante que alguma jurisprudência ja che-
gou mesmo a qualificar o contrato de concessao como "uma das espdcies de contrato
de cooperagan empresarial, que tern por esséncia uma relagão contratual duradoura
entre produtor e distribuidor" (cf. AcOrdfio da Relagdo de Lisboa de 30-X-1997 (SAL-
VADOR DA COSTA), in: XXII "Colectänea de JurisprucHncia" (1997), IV, 129-134).

Sao quatro as caracteristicas essentials ou elementos distintivos
desta figura contratual: obrigacks reciprocas de compra e venda,
actuagdo em nome e por conta prOpria, autonomia e estabi I idade.

Em primeiro lugar, a concessao comercial 6 urn contrato que
envolve obrigacoes de venda e de compra para revenda. 0 concedente
obriga-se a vender ao concessionario os seus produtos, ficando este
Ultimo obrigado a adquiri-los aquele e, sobretudo, a revendê-los aos
terceiros: o contrato de concessao serve justamentc para fixar os
principals termos destas obrigagfies reciprocas (v.g., quantitativos
minimos de aquisicao, quota de revenda)."

Urn segundo trago da concessao comercial consiste na actuaeao
do concessionario em nome e por conta prOprios. 0 concessionario, ao
revender os produtos adquiridos ao concedente, fd-lo em seu prOprio
nome e por sua exclusiva conta, assumindo assim inteiramente os riscos
da comercializacam sera de a actuar no mercado, sujeitando-se aos
seus ditames, e sera de o Anico interlocutor dos terceiros consumidores
dos produtos vendidos, suportando as respectivas vicissitudes (v.g.,
incumprimento, responsabilidade por vicios dos bens)."

IV. Em terceiro lugar, a concessao comercial pressupk tambem
a autonomia (relativa) do concessionario. 0 concessionario deve
constituir uma pessoa fisica ou colectiva distinta do concedente,
sendo usualmente titular de uma empresa pr6pria dedicada a revenda
e comercializacao de bens e servigos. Esta autonomia juridica
e econOmica, todavia, e meramente relativa: corn efeito, nota
relevantissima deste contrato 6 a sujeicao do concessionario a
certas obrigacks destinadas a assegurar a sua integracao na rede de
distribuicao do concedente, em matárias varias tail como a oraanizacdo

Sobre estas obrigacties, vide BRITO, M. Helena, 0 Contrato do Concesscio Comer-
cial, 54 e segs., Almedina, Coimbra, 1990; VIEIRA, J. Coelho, 0 Controto de Conces-
scio Comercial, 28 e segs., AAFDL, Lisboa, 1991.
12 Este trago pemiite, simultaneamente, distinguir a concessao comercial da agáncia (o
agente, ao contrario do concessionario, actua por coma alheia) e aproxima-la da fran-
quia (tal coma o concessionario, o fraaquiado actua em name e par coma prOprios). Cf.
MONTEIRO, A. Pinto, Contratos de Agenda, de CO)1CCSSãO e de Franpia (Franchi-
sing), 319 e segs., in: "Estudos em Homenagem ao Prof Doutor Eduardo Correia", vol.
III, 303-327, Separata do Boletim da Faculdade de Direito, Coimbra, 1984.
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empresarial, a politica promotional e comercial, e a assistencia pOs-
-venda a clientes.33

V. Finalmente, a relacao contratual de concessao comercial é
caracterizada pela sua estabilidctde. Trata-se usualmente de contratos
celebrados por tempo indeterminado ou que permitem a sua renovacao
automatica, o que facilmente se explica pela sua prOpria natureza de
contrato-quadro: nao sera assim naturalmente concessao comercial o
contrato celebrado entre urn produtor e ipm empresdrio revendedor para
a execucao de uma operacao pontual de revenda.'

3. Regime Juridieo

I. Em sede geral, tratando-se de urn contrato (legalmente) atipico,
o regime juridico da concessao comercial sera primordialmente fixado
pelas prOprias partes contratantes (concedente e concessionario) 35 , sem
prejuizo da relevAncia das regras legais pertinentes, gerais (v.g., arts.
217.° e segs. do COdigo Civil, Lei das Clausulas Contratuais Gerais) ou
sectoriais (v.g., regras da concorrencia: cf. arts. 4.° e segs. da Lei Geral

" Cf. AcOrddos do STJ de 15-1V-2004 (SALVADOR DA COSTA), in: XII "Colectanea
de Jurisprudencia — AcOrdaos do STJ" (2004), II, 25-28, e de 3 7V-2000 (SILVA PAI-no), in: VIII "Colectanea de Jurisprudencia — AcOrdaos do STJ" (2000), II, 45-48. E

mister salientar que estas obrigacaes, entre outros factores, podem descaracterizar a in-
dependencia econOmica e empresarial do concessiondrio a ponto de, sob a capa de uma
autonomia formal e de uma relacdo de colaboracao, a poder aproximar de uma situacao
de dependancia econOmica e uma relacao de controlo interempresarial: of. ANTUNES,
J. Engracia, Os Grupos de Sociedades — Estrutura e Organizacao Juridica da Empresa
Plurissocietória, 517, 2" edicao, Almedina, Coimbra, 2002.
34 Estabilidade nao implica exclusividade: embora seja possivel e ate frequente que as
panes acordem simultaneamente uma clausuIa de exclusividade (unilateral ou ate reef-
proca), um contrato de concessao comercial nao perde a sua natureza pela falta dessa
previsao. Neste sentido, na doutrina, BRITO, M. Helena, 0 Contrato de Concessclo
Comercial, 174 e segs., Almedina, Coimbra, 1990; na jurispruclancia, o AcOrdao do STJ
de 22-XI-1995 (MARIO CANCELA), in: III "Colectanea de Jurisprudencia —AcOrdaos
do STJ" (1995), III, 115-118, e o AcOrdao da Relacao de Lisboa de 23-IX-2003 (TOM E
GOMES), in: XXVIII "Colectanea de Jurisprudencia" (2003), IV, 90-98.
35 Sobre a primazia da estipulacao das partes, vide BRITO, M. Helena, 0 Contrato
de Concesscio Comercial, 216 e segs., Almedina, Coimbra, 1990; na jurisprudancia,
AcOrdao do STJ de 10-V-2001 (ARAUJO DE BARROS), in: IX "Colectanea de Juris-
pruclancia — AcOrdaos do STJ" (2001), II, 62-71.

da Concorrencia de 2003, Regulamento da Autoridade da Concorrencia
n° 9/2005, de 3 de Fevereiro, Regulamento CE/2790/1999, de 22 de
Dezembro).36

II. Relativamente as lacunas do regime juridico-contratual
predisposto pelas partes, a doutrina e a jurisprudencia portuguesas —
como, de resto, o prOprio legislador (cf. n° 4 do PreAmbulo do Decreto-
-Lei n° 178/86, de 3 de Julho) — tern admitido o recurso a analogia corn
o regime legal do contrato de agencia 27 : quase escusado seria dize-lo,
este recurso nao d autornatico mas casuistico, apenas sendo legitimo
recorrer a aplicacao de uma dada norma, injuntiva ou supletiva, daquele
regime legal quando, a luz da respectiva "ratio", seja de concluir
pela sua identidade ou analogia corn o caso omisso. Particulannente
relevantes sao aqui as normas em materia da cessacao do contrato 3t e da
indemnizacao de clientela.39

36	 na doutrina, SILVA, J. Calvao, Concessäo Comercial e Direito da Concorren-
cia, in: "Estudos Juridicos (Pareceres)", 185-231, Almedina, Coimbra, 2001; na juris-
pruclancia (mormente, em sede de clausulas de exclusividade e de quotas minimas de
aquisicao de um determinado produto), o Acordao da Relacao do Porto de 9-111-2004
(ALBERTO SOBRINHO), in: XXIX "Colectanea de Jurisprudencia" (2004), II, 160-
164. Mas nail) sO: pense-se, por exemplo, nas regras em materia de determinacao da lei
e tribunais competentes (cf. AcOrdao do STJ de 12-X-2006 (SALVADOR DA COSTA),
in: XIV "Colectanea de Jurispruclancia —AcOrddos do STJ" (2006), III, 77-81).
" Cf MONTEIRO, A. Pinto, Contrato de Agancia — Anota(do ao Decreto-Lei n°
178/86, de 3 de Julho, 64, 6' edicao, Almedina, Coimbra, 2007; entre a abundante
jurisprudencia, vide os AcOrdaos do STJ de 23-IV-1998 (ARAGAO SEIA), in: 476
"Boletini do Ministerio da Justica" (1998), 379-388, de 18-X1-1999 (NORONHA DO
NASCIMENTO), in: 491 "Boletim do Ministerio da Justica" (1999), 297-301, e de I5-
-IV-2004 (SALVADOR DA COSTA), in: XII "Colectanea de Jurisprudencia — AcOr-
nos do STJ" (2004), II, 25-28. Solucao idantica, de resto, havia ja sido anterionnente
fixada pela doutrina estrangeira sobre a materia: of EVANS-v.KRBEK, Franziska, Die
analoge Anwendung der Vorschriften des Hancielsvertreterrechts aid . der Vertragshiin-
dler, Gieseking, Saarbracken, 1973.
u Cf. MONTEIRO, A. Pinto, Dernincia de inn Contrato de Concessào Comercial,
Coimbra Editora, Coimbra, 1998; na jurisprudencia, vide os AcOrdaos da Relacao de
Lisboa de 8-VI-2004 (ABRANTES GERALDES), in: XXIX "Colectânea de Jurispru-
dencia" (2004), III, 99-102, e de 11-VII-2002 (TOME GOMES), in: XXVII "Colecta-
nea de Jurisprudencia" (2002), IV, 71-75.
" Sobre a questao, na doutrina, VIEIRA, J. Coelho, 0 Contrato de Concessao Co-
mercial, 151 e segs., AAFDL, Lisboa, 1991; na jurisprudéncia, o AcOrdao do STJ de
3-V-2000*(SILVA PAIX AO), in: VIII "Colectanea de Jurisprudencia — AcOrdaos do
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III. Naturalmente, nem sempre o recurso a extensdo analOgica da
disciplina legal da agencia constituirà panaceia para as eventuais lacunas
contratuais. Basta assim pensar, por exemplo, no problema do destino dos
produtos guardados em "stock" pelo concessiondrio em caso de cessaedo
contratual — sendo discutida, na ausencia de cldusula contratual expressa,
a atribuiedo ao concedente de uma obrigacdo de retoma desses produtos
e ao concessiondrio de urn direito de indemnizacao.'

4 FRANQULA

1. Nocao

I. 0 contrato de franquia ("franchising", "Franchise-Vertrag",
"franchise", "franquicia") pode ser definido como o contrato pelo
qual um emprescirio — o franquiador — concede a outro empresario
— o franquiado — o direito de exploracdo e fruiciio da sua imagem
empresarial e respectivos bens imateriais de suporte (mormente, a
aorta), no ambito da rede de distribuiedo integrada do primeiro, de
firma esuivel e a troco de uma retribuicao.41

H. 0 contrato de franquia representa o mail relevante,
heterogeneo e complexo contrato de distribuiedo comercial. Tecnica

STJ" (2000), II, 45-48, e o AcOrdao da Relacao de Lisboa de 14-11-2006 (PIMEN-
TEL MARCOS), in: XXXI "Colectanea de Jurisprudencia" (2006), I, 107-113. Nou-
tros ordenarnentos juridicos, cf. PAETZOLD, Veronika, Ausgleichsanspruch des Ver-
.tragsheindlers nach deutsehem and schweizerischem Recht, 2. Aufi., Handelskammer
DS, Berlin, 2006.

Sobre a questao, vide o AcOrdao da Relacao de Coimbra de 25-1-2005 (HELDER
ROQUE), in: XXX "Colectfinea de JurisprudOncia" (2005), I, 11-18.

Sobre a figura, entre outros, vide RIBEIRO, A. Paula, 0 Contrato de Franquia (Fran-
chising) —	 Direito Intern e Internacional, Tempus Ed., Lisboa, 1992; RIBEIRO, M.
Fatima, 0 Contrato de Franquia, Almedina, Coimbra, 2001; VASCONCELOS, L. Pes-
tana, 0 anarato de Front/ilia (Franchising), Almedina, Coimbra, 2000. Noutros orde-
namentos, vide LELOUP, Jean-Marie, La Franchise: Droll et Pratique, 4eme edition, Ed.
Delmas, Paris, 2004; SKAUPY, Walter, Franchising — Handbuchffir die Betriebs and
Rechtsproxis, 2. Aufi., Vahlen, Mtinchen, 1995; TOLEDANO, M. Mayorga, El Contra-
to Mercantil de Franquicia, Comares, Granada, 2007. Enquadrando expressamente o
contrato de franquia no 'ambit° dos contratos de distribuigao comercial, vide o AcOrdao
do STJ de 21-IV-2005 (NEVES RIBEIRO), in: XIII "Colectanea de Jurispructencia —
Acerdaos do STJ" (2005), II, 57-64.

contratual nascida nos Estados Unidos da America ainda no sec. XIX,
rapidamente adquiriria urn relevo central no panorama econOmico
mundial, nela repousando a expansdo de inlimeras empresas a nivel
intemacional (v.g., "Coca-Cola", "McDonald's", "Hilton", "Holiday
Inn", "Benetton", "Aviz") e national (v.g., "Optivisdo", "Loja dos
Trezentos"): como sublinha Walter SKAUPY, "tudo e franehisaver2.
Figura negocial legalmente atipica e dotada de grande flexibilidade
operational, ela presta-se a uma enorme variedade de modalidades:
assim, tornou-se costume distinguir entre a franquia de distribuicdo
(em que o franquiado se limita a vender na sua empresa os produtos
fabricados ou comercializados pelo franquiador sob os sinais distintivos
e controlo deste	 v.g., "Benetton", "Pronuptia"), a franquia
de servicos (em que o franquiado presta servicos a terceiros debaixo
dos sinais distintivos e controlo do franquiador: v.g., "Aviz", "Hertz",
"Novotel"), e a franquia de produeao (em que o prOprio franquiado
fabrica produtos que vende sob os sinais do franquiador: v.g., "Coca-
-Cola", "McDonald's") 41 . Finalmente, trata-se de contrato socialmente
tipico dotado de significativa complexidade: essa complexidade decorre
fundamentalmente da enorme gama de conteCdos contratuais que
resultam da referida multiplicidade plurifomte das suas configuracoes
negociais, de resto bem patente na profusão e disparidade das noceies
doutrinais existentes sobre a figurat

2. Caracteristicas

I. 0 contrato de franquia pode ser caracterizado como urn
contrato atipico (que ndo dispoe de uma disciplina legal prOpria)",

" Franchising — Handbuch fur die Betriebs and Rechtspraxis, 46, 2. AO., Vahlen,
Mtinchen, 1995; GASSET, J. Rigol, La Franquicia: Una Estrategia de Expansion, Ei-
nia, Barcelona, 1992. Sobre a origem histOricfre o relevo econOrnico do "franchising",
vide VASCONCELOS, L. Pestana, 0 Contrato de Franquia (Franchising), 11 e segs.,
Almedina, Coimbra, 2000.
" Sobre estas e outras modalidades (v.g., "package" e "product franchising"), vide
PARDOLESI, Roberto, 71Pologie Prevalenti dei Contralti di Franchising: Aspetti
richci e Economiche, AAVV, "I Contralti di Franchising", 99-114, Ettea, Milano, 1990.
4° WEBER, Hansjdrg, Franchising— Ein Neuer Vertragstw inn Hancielrecht, in: 15 "Ju-
ristische Arbeitsblatter" (1983), 347-353. Para uma panOplia de nogries na doutrina, vide
RIBEIRO, M. Fatima, 0 Contrato de Franquia, 144 e segs., Almedina, Coimbra, 2001.
" Todavia, sustentando a natureza legalmente tipica, vide PERFETTI, Ubaldo, La Ti-
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inominado (que nao dispOe de um "nomen iuris": cf., todavia, o
agora revogado art. 1. 0 , n° 3, b) do Regulamento CE/4087/88, de 30
de Novembro)", consensual (excepto quando envolva, como d alias
comum, a licenca de exploracdo de direitos privativos de propriedade
industrial: cf. arts. 31. 0, n° 6 e 32.°, n° 3 do COdigo da Propriedade
Industrial), "intuitus personae" (gerador de "uberrima fides")4' e,
finalmente, um contrato-quadro (na medida em que preve e regula a
obrigacao das panes concluirem subsequentemente contratos futuros,
geralmente de compra e venda, entre si ou corn terceiros).'

A caracterizacao de tal contrato é essencial, todavia, a indicacdo
dos elementos distintivos do tipo social da franquie: sao ekes a fruicdo
da imagem empresarial do franquiador, a transmissao do "know-
-how" e assistencia tecnica, o controlo e fiscalizacao do franquiado, e a
onerosidade.

II. Urn primeiro e fundamental traco caracteristico da franquia
consiste na atribuiceto ao .franquiado da prerrogativa (`franchise"
ou privilegio) de fruiceio da imagem empresarial do franquiador,
consubstanciada num direito e dever 44de utilizacao dos respectivos
elementos estruturantes: usualmente, ao franquiado é concedido o
direito de utilizar a marca do franquiador, podendo, nos casos concretos,
ser igualmente postos a sua disposicao os demais direitos privativos
de propriedade industrial (v.g., logOtipos, recompensas, patentes,

pick?, del Contralto di Franchising, in: I "Rivista di Diritto Privato" (1991), 29-59.
" LELOUP, Jean-Marie, Le iteglement Communautaire Relatif a Certaines Categories
d'Accords de Franchise, in: 13 "Jurisclasseur Pdriodique (Edition Entreprise)" (1989),
205-217.

MALAURIE-VIGN AL, Marie, "Intuitus Personae" et Liberte de Concurrence dans
les Contrats de Distribution, in: "Jurisclasseur Nriodique (Edition Entreprise)" (1998),
260-263.
" Sobre a natureza da franquia como contrato-quadro, vide VASCONCELOS, L. Pes-
tana, 0 Contrato de Franquia (Franchising), 49 e seg., Almedina, Coimbra, 2000.
Assimilando a franquia a urn contrato de licenca de exploracao da empresa, vide PE-
REIRA, A. Dias, Da Franquia de Empresa ("Franchising"), in: LXXIII "Boletim da
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra" (1997), 251-278.
" Relembre-se ainda que, paralelamente a urn contrato de franquia principal, podem exis-
tir ainda contratos de sub franquia celebrados entre o franquiado e terceiros, cujo con-
tend° é detenninado por aquele: cf. AcOrclao da Relacâo do Porto de 13-XI-2003 (PINTO
DE ALMEIDA), in: XXVII -Coleetánea de Jurispruancia" (2003), V, 181-185.

modelos de utilidade, etc.) ou outros elementos colectores de clientela
(v.g., "slogans" publicitarios)50 . Corn efeito, o contrato de franquia
constitui o veiculo negocial sobre o qual assenta a criacao e organizaedo
da rede distributiva do franquiador no mercado: ora, a unidade da
imagem empresarial extern do franquiado e franquiador finiciona
assim, aos olhos do pUblico, como urn pressuposto da integracao do
primeiro nessa rede.

Outra caracteristica da franquia reside na transmissão do
"know-how" e na prestaceio de assistencia tecnica. Por forma a permitir
ao franquiado uma efectiva fruicdo da referida imagem empresarial
unitaria, mas tambdm como forma de preservar a integridade delta
imagem (momiente, a reputacdo dos sinais distintivos de comercio
partilhados), essencial e tambem que o franquiador transmita ao
franquiado o seu "saber-fazer" industrial, organizativo ou cornercial,
ben como the forneca a assisténcia tecnica necessaria durante a
execucdo do contrato.'

Um terceiro elemento caracteristico da franquia consiste
na subordinaceio do franquiado ao controlo e fiscalizacao do
franquiador. Trata-se de outra projeccdo ou pressuposto do objectivo
de conservacdo da integridade da imagem cornercial do franquiador:
se o franquiado vai surgir aos olhos do consumidor como uma extensdo
da empresa do franquiador, natural e que fique sujeito ao controlo
e fiscalizacao da sua actividade (v.g., controlo da qualidade dos
produtos vendidos, aprovacao de operaceies publicitarias, fiscalizacao

50 Dada a sua relevancia, merece destaque a licenca de marca (arts. 32.° e 264.° do
Cbdigo da Propriedade Industrial) (cf. tambOm DVORAK, Jenny, Der Lizenzvertrag
im Franchising, Peter Lang, Frankfurt am Main, 2006). Sobre as diferencas entre Os
contratos de franquia e de licenca de marca, vide OLAVO, Carlos, Contrato de Licence
de Exploraceio de Marco, 377 e segs., in: AAVV, "Direito Industrial", vol. I, 349-383,
Almedina, Coimbra, 2001; VASCONCELOS, L. Pestana, 0 Contrato de Franquia
(Franchising), 26 e seg., Almedina, Coimbra, 2000.
5 ' Sobre o conceito (jusindustrial) de "know-how", vide MAGNIN, Francois, Know-
-How et Propriete Industrielle, Litec, Strasbourg, 1974; sobre a sua di menstio contratual,
vide, entre nos, DIAS, M. Figueiredo, A Assistencia Tecnica nos Contrcuos de Know-
-How, 35 e segs., Coimbra Editora, Coimbra, 1995. Sobre o relevo da prestacao do
"saber-fazer" e da assistencia tecnica nos contratos de franquia, REMORIQUET, Jack, Le
Savoir-Faire clans le Contra,' de Franchise, LIO, Universitê Haute-Alsace, 1998.
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de inventarios e contabilidade, etc.).52

Por nil limo, a franq ui a 6 LIM contrato otieroso, Em contrapartida
das prestacOes do franquiador, o franquidao fica vine ulado ao pagamento
de determinadas prestacOes pecuniarias, usualmente consistentes numa
prestacdo inicial e fixa ("front money", "droit d'entree") e prestacties
periOdicas ulteriores proporcionais ao volume de negOcios ("royalties",
"redevances")."

Para alem destes elementos essenciais, o caracter pluriforme
deste contrato e ainda compativel com a existencia de um conjunto
significativo de elementos secundarios, de estipulacäo mais ou menos
frequente: e o caso, designadamente, das clausulas de exclusividade, de
aquisicab de "stocks" minimos, de assistencia financeira e contabilistica,
e de nao-concon6ncia."

" A ingerthcia do franquiador na empresa do franquiado 6, regra geral, mais acentuada
do que a do concedente na empresa do concessionario, criando amiudadamente aos
olhos do pnblico a convicgao de se tratar de divisoes de uma mesma empresa unitaria:
como se refere no AcOrclao do STJ de 21-1V-2005 (NEVES RIBEIRO), "o contrato de
franquia 6 urn desenvolvimento do contrato de concessao mediante o qual o distribuidor
(franquiado) aparece como integrado na rede do franqueador (fabricante) em termos da-
quele (distribuidor) aparecer ao pUblico como se fosse o prOprio franqueador" (in: XIII
"Colectanea de Jurisprudencia— AcOrdaos do STJ" (2005), II, 57-64); ou no AcOrdao
da Relacao de Lisboa de 3-X1-2005 (GRACA AMARAL), segundo o qual "o contrato
de franquia constitui urn avango qualitativo em relagao ao contrato de concessao, no
esforgo do produtor se aproximar da lase da distribuigao, controlando-a e dirigindo-a
por intermedio de empresas independentes" (in: XXX "CoIectanea de Jurisprudéncia"
(2005), V, 71-79). Sobre o ponto, vide ainda MANARESI, Angelo/ MARCATI, Alber-
to, Contmllo delle Attivita e delFlannagine nel Franchising, in: AAVV, "I Contratti
di Franchising", 263-274, Egea, Milano, 1990. Sobre a qualidade de comerciante do
franquiado, vide ANTUNES, J. Engnicia, 0 Estatuto Juridico do Comerciante: Alguns
Prohlemas de Qualificaceio, in: "Direito e Justiga" (2009), em curso de publicagao.

Sobre as contrapartidas contratuais, vide PILLOTI, Luciano/ POZZANA, Roberto,
Sistoni di Incentivo nei Contralti di Franchising, in: AAVV, "1 Contratti di Franchi-
sing", 197-248, Egea, Milano, 1990. Para uma ilustragao jurisprudential; vide o AcOr-
dao da Relagao de Evora de 13-XI1-2001 (MARIA LAURA LEONARDO), in: XXVI
"Colectânea de Jurisprudancia" (2001), V, 270-274.

A existancia ou inexistancia destas clausulas nao d inOcua do ponto de vista da eco-
nomia do contrato. Pense-se, por exemplo, na problernatica do "encroachment", con-
sistente na perda de clientela de uma empresa franquiada originada pela abertura nas
prOximidades de uma outra empresa no ambito da mesma rede de distribuiyao nos casos

Jose Engrzicia .4nhmes 	 29

3. Regime Juridic°

De modo semelhante a concessao comercial, o re g ime juridic°
do contrato de franquia decorre, em primeira linha, das estimdaccies
contratuais das partes, podendo as respectivas lacunas ser integradas
mediante o recurso a "analogic, legis" com as normas sobre o contrato
de agéncia": entre as regras mais relevantes, sobressaem tambem aqui
as relativas a cessayaU do contrato, a indemnizaclio de clientela, e
compensacdo por nao-concorréncia.3'

Al6m disso, sâo ainda de ter em conta as delimits regras
legais pertinentes a disciplina do contend° e incidéncias do contrato
de franquia, entre as quais se destacam, alem das regras civis gerais
("maxime", arts. 217.° e segs. do COdigo Civil)", as regras em materia
dos contratos de adesão (Lei das Clausulas Contratuais Gerais) 8 , as
regras jusindustriais (v.g., licenca de marca ou outros direitos privativos
de propriedade industrial: cf. arts. 31.° e 32.°, 262.° e segs. do COdigo
da Propriedade Industrial)", as regras jusconcorrenciais (arts. 4.° e

em que os contratos de franquia nao incluem clausulas de exclusividade (PERIS, J.
Ruiz, Intromisitin en la Clientele Ajena y Redes de Distribution, Aranzadi, Pamplona,
2007).

Cf. supra §1. e §2, 1.
Sobre a questao da indemnizacao de clientela do franquiado, vide SEQUEIRA, E.

Vaz, Contrato de Franquia e Indonnizaceio de Clientela, 460 e segs., in: "Estudos De-
dicados ao Prof Doutor M. J. Almeida Costa", 439-485, UCP, Lisboa, 2002.
" Para espkies jurisprudenciais, vide os AcOrdaos do STJ de 29-IV-2003 (LOPES
PINTO), in: XI "Colectanea de Juriaprudancia — AcOrdaos do STJ" (2003), II, 29-34
(cessao da posicao contratual), e de de 7-11-2008 (OLIVEIRA ROCHA), in: XVI "Co-
lectanea de Jurisprudencia — AcOrdaos do STJ" (2008), I, 69-71 (erro sobre o objecto
do negOcio).
" Para esp6cies jurisprudenciais, cf. o AcOrdao da Relagao de Coimbra de 2-XI-2004
(CUSTODIO COSTA), in: XXIX "Colectanea de Jurisprudencia" (2004), V, 7-13, e o
AcOrdao da Relagao de Evora de 13-XII-2001 (MARIA LAURA LEONARDO), in:
XXVI "Colectanea de Jurisprud gncia" (2001), V, 270-274. Pam mais desenvolvimentos,
vide EKKENGA, Jens, Grundfragen derAGB-Kontrolle von Franchise-Vertreigen, in: 34
"Die Aktiengesellschaft" (1989), 301-316; LIESEGANG, Helmut, Die Bedeutung des
AGB-Gesetzesflir Franchisevertrage, in: 46 "Betriebs-Berater" (1991), 2381-2385.
59 BURST, Jean-Jacques, Droits de PropriAte Inclustrielle et Franchise, in: "Mélanges
Offerts a Albert Chavanne", 203-211, Litec, Paris, 1990; GARCIA, R. Vasquez, El
Contrato de Franquicia, Propiedad Industrial v Competencia Economica, in: AAVV,
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segs. da Lei Geral da Concorrancia, Regulamento da Autoridade da
Concorréncia n° 0/2005, de 3 de Fevereiro, Regulamento CE/2790/ 1999,
de 22 de Dezembro)" e as prOprias regras jusinsolvenciais."

5 NlEDIACAO

1. Nocão

I. 0 contrato de mediacao ("broker agreement", "Maklervertrag",
"mediazione", "courtage", "corretaje") consiste no contrato pelo qual
ulna parse— o mediador—se vincula para coin a outra — o comitente ou
solicitante — a, de modo independente e mediante retribuiceio, preparar
e estabelecer uma relacao de negociacao entre este ultimo e terceiros
— os solicitados — com vista a eventual conchtstio definitiva de negOcio
juridico Y.

atipico, embora nominado m. Nao dispondo de urn regime geral prOprio
e unitario, tudo o que existe sao conjuntos de normas que regulam o
exercicio de determinadas actividades profissionais de mediacao: entre
elas, destacam-se os mediadores financeiros (arts. 289." e segs. do
COdigo dos Valores Mobiliarios), os mediadores de emprego (Decreto-
-Lei n° 124/89, de 14 de Abril), os mediadores monetdrios (Decreto-Lei
n° 110/94, de 28 de Abril), os mediadores imobiliarios (Decreto-Lei no
211/2004, de 20 de Agosto), e os mediadores de seguros (Decreto-Lei n°
144/2006, de 31 de Julho). Nao obstante a mediacao possua uma grande
proximidade coin os contratos de distribuicab comercia1 6', ela ostenta
evidentes diferencas corn as suas demais congéneres contratuais: ao
contrario do agente, que actua por conta do principal na sua actividade
de intermediacao negocial, o mediador é urn profissional independente,
que actua por conta pr6pria e corn imparcialidade relativamente aos
contraentes que aproxima"; e ao contrario do concessiondrio e do

II. 0 contrato de mediacao e hoje, tal como dantes", urn contrato

"Derecho de Propiedad Industrial", 219-260, C. Corredores de Comercio, Madrid,
1993.
" CUNHA, M. Gorjao-Henriques, Da Restrictio da Concorréncia na Comunidade
Europeia: A Franquia de Distribuietio, especialmente 333 e- segs., Almedina, Coim-
bra, 1998. Noutros quadrantes, EPP, Wolfgang, Franchising and Kartellrecht, C. Hey-
manns, Kea, 1994.

GIMALAC, Laurent, Le Contrat d'Integration Revele par les Actions en Comble-
ment et en Extension du Passif, in: LII "Revue Trimestrielle de Droit Commercial et de
Droit Economique" (1999), 601-628; MAGGIORE, G. Ragusa, Il Contratto di Fran-
chising e le Procedure Concorsuali, in: 44 "Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura
Civile" (1990), 15-32.
' Sabre a figura, vide, entre nos, SALVADORoManuel, Contrato de Mediaeilo, Pe-
trony, Lisboa, 1964. Noutros quadrantes, vide DEVESA, Philippe, L'Operation de

Courtage, Litec, Paris, 1993; LUMINOSO, Angelo, La Mediazione, 2" edizione, Giu-
ffre, Milano, 2006; SCHWERDTNER, Peter/ HAMM, Christoph, Maklerrecht, 5.
Anti., Beck, Munchen, 2008; SERRANO, L. Gasquez, El Contrato de Mediation o
Correlate, La Ley, Madrid, 2007.

Recorde-se que o COdigo Comercial de 1833 (arts. 102.° a 140Y) e o COdigo Comer-
cial de 1888 (arts. 64.' a 81Y) consagraram e regulararn a figura do "corretor", antece-
dente histOrico do actual mediador: as suas normas, todavia, antes que visar o contrato
propriamente dito, ocupavam-se primacialmente das condicees de exercicio de tal ac-
tividade (SALVADOR, Manuel, Contrato de Mediacan, 15, Petrony, Lisboa, 1964). •

64 No sentido da atipicidade legal do contrato, vide, na doutrina, BARATA, C. Lacerda,
O Contrato de Mediaedo, 208, in: "Estudos do Instituto de Direito do Consumo", vol.
I, 185-231, Almedina, Coimbra, 2002; SALVADOR, Manuel, Contrato de Mediacao,
17, Petrony, Lisboa, 1964; na jurisprudancia, os AcOrdilos do STJ de 9-XII-1993 (JOSE
MAGALHAES), in: 432 "Boletim do Ministario da Justica" (1993), 332-341, e de 31-
-V-2001 (ABEL FREIRE), in: IX "Colectanea de Jurisprudéricia — Acdrdaos do STJ"
(2001), II, 108-111. Em sentido oposto, todavia, reputando-o urn contrato tipico, vide o
AeOrclao do STJ de 17-1-1995 (MARTINS DA COSTA), in: 443 "Boletim do Ministê-
rio da Justica" (1995), 353-365.
" 0 contrato de mediacao consubstancia frequentemente uma relacao juridico-contra-
tual de distribuicao "Into sensu" — sendo o mediador investido numa funcao ancilar da
eolocacao dos bens e servicos de urn empresdrio no mercado embora de modo algum
a tal se esgote necessariamente. Assim, por exemplo, no ambit() do art. 4.°, n° 1, j) do
Regime Geral das Instituicaes de Credit° e Sociedades Financeiras, os bancos desen-
volvem frequentemente actividades de mediacao em operacks de compra e venda de
empresas (cf. ROZIJN, Michael, Der Unternehmensmaklervertrag: Zur Ainvendung
des allgetneinen Alaklervertragsrechts oaf Mergers-&-Acquisitions-Dienstleistungen,
Peter Lang, Frankfurt am Main, 2001); e recorde-se ainda que, ao hives de outros or-
denamentos estrangeiros, a mediacao pode referir-se entre n6s a qualquer tipo de acti-
vidade econOmica, inclusive sem licenciamento e regulacao legal, v.g., os mediadores
maritimos ("shipbrokers", "Schiffsmakler"), que intermedeiarn a celebracao de contra-
tos maritimos (cf. ZANDER, Erich, Die rechtliche Stellung des Schiffsmaklers, Diss.,
Tubingen, 1932).

Sobre a distincao entre os contratos de agencia e de rnediacao, vide, na doutrina,
SALVADOR, Manuel, Contrato de Mediaean, 237 e segs., Petrony, Lisboa, 1964; na
jurisprudancia, o AcOrdao do STJ de 9-X11-1993 (JOSE MAGALHAES), in: 432 "Bo-
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franquiado, que possuem uma relacao orgilnica e duradoura corn o
concedente e o franquiador no quadro da rede distributiva destes
o mediador possui relacides individuals e pontuais corn o solicitante."

2. Caracteristicas

1. 0 contrato de mediacao é caracterizado por urn conjunto de
elementas distintivos: sad) &es a convencao expressa ou tacita de mediacao,
a actividade pontual e independente de intermediacdo, e a onerosidade.

II. Desde logo, para que haja contrato de mediacao, necessario se
torna a existOncia de um acordo entre mediador e solicitante no sentido de
o primeiro servir de interrnediesio num on mais contratos a celebrar pelo
Ultimo corn terceiros, preparando e aprAimando as respectivas partes: a
convencdo de mediacdo, todavia, pode ser expressa ou 'Latta", oral ou
escrita", celebrada por profissionais ou simples particulares", podendo

letim do Ministdrio da Justice." (1993), 332-341, o AcOrdão do STJ de 31-111-1998
(RIBEIRO COELHO), in: 475 "Boletim do Ministdrio da Justice" (1998), 680-688, e
o AcOrddo da Relacdo de Coimbra de 26-V-1998 (NIJNO CAMEIRA), in: XXIII "Co-
lectanea de Jurisprudencia" (1998), III, 25-28.
67 Sobre a distinydo entre a concesseo comercial e a mediacdo, BRITO, M. Helena, 0
Contrato de Concessdo Comemial, 113 e segs., Almedina, Coimbra, 1990.
" Neste sentido, na doutrina, SALVADOR, Manuel, Contrato de Mediacao, 48, Pe-
trony, Lisboa, 1964; na jurisprudencia, AcOrao do STJ de 12-VI-1964 (SIMOES DE
CARVALHO), in: 138 "Boletim do Ministdrio da Justice" (1966), 334-336.
" Como qualquer contrato atipico, trata-se de UM contrato consensual (art. 219.° do CO-
digo Civil), sem prejuizo de a forma escrita ser exigida em determinadas modalidades
de mediacdo, cuja falta de resto, gera frequentemente uma nulidade atipica por ale ser
invocavel pelo mediador (v.g., mediaaff imobilieria: cf. art. 19. 0, n" 1 e 8 do Decreto-
-Lei n° 211/2004, de 20 de Agosto). Em sentido aparentemente oposto — ao menos, em
virtude da sua formulacdo generalizadora —, vide os AcOraos do STJ de 17-1-1995
(MARTINS DA COSTA), in: 443 "Boletim do Ministdrio da Justice" (1995), 353-365,
e de 3-IV-2008 (SANTOS BERNARDINO), in: XVI "Coleadnea de Jurisprudencia —
Aceraos do STJ" (2008), II, 14-18.
7 " 0 mediador d, usualmente, urn empreserio ou profissional, que 6 ainda titular, no
caso de actividades de mediacao reguladas, de uma licence concedida por entidade

sobre a qualidade de comerciante do mediador, vide ANTUNES, J. Engracia,
O Estatuto Juridico do Comereiante: Alguns Problemas de Qualificae5o, in: "Direito
e Justice" (2009), ern curso de publicaydo. Sublinhe-se, todavia, que nada impede que
um contrato de mediacdo seja esporadicamente celebrado por urn mero particular, alëm
de que a conclusdo de contratos em determinadas Areas reguladas por mediadores nao

os contratos a celebrar ter por objecto bens presentes on futuros."

Depois ainda, a actividade do mediador é geralmente uma
actividade pontual e independente de intermetliacao, isto 6, o mediador
e tipicamente urn profissional que actua na base de operacees de
intermediacao para negOcios concretos e de forma equidistante
relativamente aos interesses das respectivas panes". Todavia, refira-
-se que o nosso ordenamento juridico conhece forums impuras on
imprOprias de inediacdo, onde o mediador exerce a sua actividade no
quadro de uma relacao de colaboracdo duradoura e organica corn o
solicitante: assim sucede, por exemplo, coin os "agentes de seguros"
e os "mediadores de seguros ligados" (art. 8.°, a) do Decreto-Lei n°
144/2006, de 31 de Julho), ou os "angariadores imobiliarios" (art. 4.°
do Decreto-Lei n° 211/2004, de 20 de Agosto)."

Finalmente, o contrato de mediacao d oneroso, sendo a
retribuigao do mediador ("comissao") usualmente calculada sobre uma
percentagem do valor do contrato definitivo: aspect() importante é que,
salvo acordo ern sentido contrario, a comissdo apenas é devida coin a
conclusao do contrato promovido pela sua intervengao, ainda quando
este venha a ser porventura posterionnente incumprido pelo terceiro
solicitado.74

licenciados nao acarreta a invalidade do contrato, dando antes origem a sancdes de
outra natureza. Cf. o AcOrao do STJ de 18-1111987 (MACHADO SOARES), in: V
"Colectenea de Jurisprudencia — Aceraos do STJ" (1997), I, 158-160; e o Acerao da
Reba° de Lisboa de 16-X1-1989 (LOPES PINTO), in: XIV "Colectdnea de Jurispru-
dencia" (1989), V, 116-118.
" Cf. Acerddo da Relacdo de Coimbra de 8-VI-2004 (CIJSTODIO COSTA), in: XXIX
"Colectdnea de Jurisprudencia — Aceraos do STJ" (2004), III, 25-28.
" Sobre este dever especifico de independencia e imparcialidade, como trayo carac-
teristico da mediacao, vide o Actirdão da Relaydo do Porto de 29-V-2003 (PINTO DE
ALMEIDA), in: XXVIII "Colectanea de Jurispruancia" (2003), III, 177-182, e o
AcOrddo da Relayao de Coimbra de 16-X-2007 (JORGE ARCANJO), in: XXXII "Co-
lectânea de Jurisprudencia" (2007), IV, 33-36. Sobre a actividade de intermediacdo
("Vermittlung") em geral, vide desenvolvidamente SCHWERDTNER, Peter/ HAMM,
Christoph, AlakloTecht, 63 e segs., 5. AO., Beck, Munchen, 2008.
73 Diferente 6 a situaao noutros ordenamentos estrangeiros: assim, por exemplo, em
Italia (art. 1754 do "Codice Civile": cf. LUMINOSO, Angelo, La Alecliazione. 28 e
segs., 2' edizione, Giuffre, Milano, 2006).
" Ns doutrina, SALVADOR, Manuel, Contrato de Alediacalo, 121, Petrony, Lisboa,
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3. Regime Juridico

1. 0 regime do contrato de mediacdo releva, em primeira linha,
das estipulaccies das parses. Alem disco, no caso das actividades de
mediacdo licenciadas, sào ainda relevantes as normas avulsas pertinentes
a relacdo juridico-negoci al de media* consagradas na competente
especial (por exempla, o art. 19.° do Decreto-Lei n° 211/2004, de 20 de
Agosto, relativo ao contrato de mediacdo

II. Na economia do contrato, particular importancia reveste
a discipl ina dos direitos e deveres do mediador ("maxime", da
sua retribuiclio) e da cessaceio do contrato ("maxime", denüncia
e resolucão)". Na falta ou insuficiéncia das referidas estipulacees
contratuais ou normas legais, alguma doutrina e jurisprudëncia vem
defendendo a aplicacao subsididria das regras do contrato de prestaedo
de servicos."

1964; na jurisprudencia, os AcOrdaos do STJ de 31-111-1998 (RIBEIRO COELHO),
in: 475 "Boletim do Ministerio da Justiga" (1998), 680-688, e de 19-1-2004 (MOREI-
RA CAMILO), in: XII "Colectanea de Jurisprudencia - AcOrdaos do STJ" (2004), 1,
27-29; os AcOrdaos da Relagao de Lisboa de 27-1-2004 (PIMENTEL MARCUS), in:
XXIX "Colectanea de Jurisprudencia" (2004), I, 87-91, e de 11 -XI-2004 (SALAZAR
CASANOVA), in: XXIX"Colectanea de Jurisprudencia" (2004), V, 83-89; e o AcOrdão
da Relagao de Evora de 24-111-1994 (RIBEIRO LUIS), in: XX "Colectanea de Juris-
prudencia" (1994), II, 260-262. Em sentido oposto, todavia, cf. o AcOrdao da Relagao
de Lisboa de 18-XII-2001 (PAIS DO AMARAL), in: XXVI "Colectanea de Jurispru-
dencia" (2001), V, 115-117.
" Sobre estas questhes, vide desenvolvidamente SALVADOR, Manuel, Contrato de

Mediactio, 71 e segs., Petrony, Lisboa, 1964. Na jurisprudencia, relativamente a re-
tribuigrio do mediador, vide os arrestos indicados na nota anterior; sobre a cessagao
do contrato, vide o AcOrdao do STJ de 11-XI-2004 (SALAZAR CASANOVA), in:
XXIX"Colectanea de Jurisprudencia" (2004), V, 83-89, e o AcOrdat da Relagao de
Coimbra de 8-VI-2004 (CUSTODIO COSTA), in: XXIX "Colectanea de Jurispruden-
cia - Acerdaos do STJ" (2004), III, 25-28.
76 Neste sentido, CORDEIRO, A. Menezes, Manual de Direito Comercial, 618, 2' edi-
gao,Almedina, Coimbra, 2007; AcOrdao do STJ de 9-XII-1993 (JOSE MAGALHAES),
in: 432 "Boletim do Ministerio da Justiga" (1993), 332-341. Em sentido oposto, afas-
tando a mediagao da prestagao de servigos ou do mandato, vide o AcOrdao do STJ de
4-111-1980 (AQUILINO RIBEIRO), in: 295 "Boletim do Ministerio da Justiga" (1980),
356-360.

6 OUTROS

1. Comissão

Designa-se por comissao ("Kommissionsvertrag", "commission",
"commissione", "comisiOn mercantil") o contrato pelo qual uma
das partes — o comissario — se obriga a praticar um ou mais actos
comerciais em nome prOprio e por conta da outra — o comitenteT

A comissao, constituindo um dos mais antigos contratos comerciais
(corn raizes na "commenda" romana), foi perdendo gradualmente terreno
para outras modalidades mais recentes de intermediacao e distribuicao
comercial ("maxime", agentes, concessiondrios e franquiados) . coin
efeito, sobretudo devido a crescente importancia da imagem da empresa
e da marca dos produtores, foi-se acentuando a necessidade de estas
aparecerem directamente aos olhos dos consumidores". Sublinhe-se,
todavia, que se assiste hoje a certo recrudescimentoda figura, seja no estrito
dominio mercantil (mormente, no Ambit° do comdrcio intemacional)",
seja no dominio financeiro (v.g., contratos de gestfio de carteira).8°

" Sobre a figura, vide GOMES, M. Januario, Contrato de !Vandal° Comercial - Ques-
t:3es de Tipologia e Regime, in: AAVV, "Operagaes Comerciais", 465-565, Almedina,
Coimbra, 1988. Noutros patses, vide CAPEROCHIPI, J. Alvarez, El Mandato y la Co-
misiOn Mercantil, Comares, Granada, 1997; CAMMILETTI, Francesco, Ii Contratto di
Commissione, in: AAVV, "Contratti d'Impresa e Restrizioni Verticali", 311-347, Giu-
ffre, Milano, 2004; HAMEL, Louis, Le Contrat de Commission, Dalloz, Paris, 1949;
VOLT, Wolfgang, Handelskaufund Kommission, C. Heymanns, Koln, 1988.
18 Para um excurso histOrico, vide LANDWEHR, Torsten, Des Kommissionsgeschati
in Rechtswissenschafi, Gesetzgebung and Rechtspraxis vom 16. bis rum Ende des 18.
Jahrhunderts, Peter Lang, Frankfurt am Main, 2003. Relembre-se que os agentes actuam
em nome prOprio e, no caso dos concessiondrios e franquiados, ate por conta prOpria:
sobre a distingao entre comissao e agencia, MONTEIRO, A. Pinto, Contrato de Agenda,
60, 6' edigao,Almedina, 2007; e entre comissao e concessao comercial, BRITO, M. Hele-
na, 0 Contrato de Concessaa Comercial, 104 e segs., Almedina, Coimbra, 1990.

Pense-se, por exemplo, no contrato de expedigao ou transito, referido no Decreto-Lei
n° 255/99, de 7 de Julho, que a jurisprudencia vem sintomaticamente designando por
"comissao de transporte" (cf. Acerclao do STJ de 6-111-2003 (MOITINHO DE ALMEI-
DA), in: X1 "Colectanea de Jurisprudencia - Acerdaos do STJ" (2003), I, 114-116).
Sobre a figura, vide ANTUNES, J. Engracia, 0 Contrato de Transporte, in: "0 Direito"
(2009), em curso de publicagao.
" Cf. ANTUNES, J. Engracia, O. Contratos de Intermediacdo Financeira, in: "Bole-



36	 Os co In-alas de di.s	 comercial 	 Jose Engnicia Attunes	 37

Ill. A comissao constitui, "brevitatis causa", urn mandato comercial
Mao representative. Contrato tipico e nominado, previsto nos arts. 266.°
e segs. do COdigo Comercial, elc rege-se assim fundamentalmente pelas
normas do mandato mercantil: tal significa dizer que, com ressalva das
regras sobre a representacao e sem prejuizo de outras especialidades
pontuais, comitente e comissario se encontram investidos nos mesmos
direitos e obrigacOes de mandante e mandatario (art. 267. 0)82 . Assim,
o comissatio esta obrigado a retransmitir para o comitente os bens
que tenha adquirido ou os efeitos dos negOcios que tenha celebrado
por conta deste (art. 268.1, nab respondendo pelo cumprimento das
obrigacães de terceiro, salvo convencao expressa ou use mercantil,
tendo entao direito a uma comissao "del credere" (art. 269.°). Alem
disso, o comissdrio deve agir dentro dos limites contratuais e legais dos
seus poderes, sob pena de responsabilidade (arts. 270.° e 271.°), estando
ainda sujeito a outros deveres especiais em materia de contratos a prazo
(art. 272.1, de titulos de credito (art. 274.°), e de escrituracao mercantil
(arts. 273.°, 275.° a 277.°, todos do COdigo Comercial).

tim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra" (2009), em curso de publica-
cão. A comissao pode ainda combinar-se, no ambit() da liberdade contratual, corn outras
figuras da distribuicilo comercial: pease-se, por exemplo, na figura hibrida do "agente
comissionista" ("Kommissionsagent"), que retrata a situacao daqueles individuos que
vendem ou cornpram mercadorias por conta tip urn empresario embora em nome pro-
prio, na base de uma reined() de estabilidade (VOLLRATH, Heinz, Der Kommissionsa-
gent, Adler, Greifswql, 1992).
" 1 Sobre o mandato mercantil em geral, consagrado nos arts. 231.° e segs. do COdigo
Comercial, vide ANTUNES, J. Engracia, Os Contratos no Cddigo Comercial Portu-
gues, in: "Estudos em Homenagem ao Prof Doutor Luis Carvalho Fernandes", em
curso de publicacao; sobre a questao de saber se a comissao representa um tipo ante:1110-
mo em face do mandato mercantil, vide GOMES, M. Januario, Contrato de Mandato
Comercial —QuestOes de Tipologia e Regime, 484, in: AAVV, "OperagOes Cornerciais",
465-565, Almedina, Coimbra, 1988; sobre a natureza de comerciante do cornissario,
vide ANTUNES, J. Engracia, 0 Estatuto Juridic° do Comerciante: Alguns Problemcis
de Qualificaclio, in: "Direito e Justica" (2009), em curso de publicaclo.
" Cf. 0 Acardqo do STJ de 15-111-1968 (OLIVEIRA CARVALHO), in: 175 "Boletim
do Ministerio da Justica" (1968), 290-295, o AcOrdao da Relacao de Lisboa de 23-8/I-
1987 (BARBIERI CARDOSO), in: XII "Colectanea de Jurispnidencia" (1987), III,
116-118, e os Acerilaos da Relagao do Pm-to de 2-VI-1999 (SOUSA LEITE), in: 488
"Boletim do Ministerio da Justica" (1999), 410-410, e de 18-X-1994 (ARAUJO DE
BARROS), in: XIX . "Colectdrica de Jurisprudacia" (1994), IV, 212-220.

2. Distribuicão Selectiva

Designa-se por distribuicao selectiva ("selektiven Vertrieb",
"distribution selective", "distribuzione selettiva") a contrato medicine o
qual um empresóriase vincula a jarnecer us seus produtos, geralmente
de marca, hao on qualiclade, exclzaivamente a um conjunto de
revendedores especialmente seleccionados, clue os revenclem em 170Me

e por conta prOpria."

Negócio atipico e inominado, o contrato de distribuicao
selectiva, enquanto pep negocial basica de urn sistema de distribuicao
comercial homOnimo, representa fundamentalmente, a semelhanca
da concessao comercial e da franquia, urn contrato-quadro criador
e regulador de futuros contratos de compra e venda entre produtor
e distribuidor selectivo. Entre as caracteristicas distintivas deste
contrato, destacam-se a obrigacao de exclusividade de fornecimento
assumida pelo produtor, importador ou fornecedor (que se vincula
a vender os seus produtos a urn lote fechado de revendedores por si
seleccionados), a maior especializacao ou exigencia dos criterios de
seleccao dos distribuidores, e a acrescida autonomia por estes usufruida
no ambit° da rede distributiva do produtor: trata-se, todavia, de tracos
meramente tendenciais, que a pratica se encarrega frequentemente de
esbater, tornando as fronteiras algo fluidas.

3. Distribuicão Autorizada

I. Designa-se por distribuicao autorizada ("autorizierte
Handlung", "distribution agree") o cantata atraves do qua! um
empresdrio vende os seus produtos a 11171 conjunto de revendedores
seleccionados que Mao usufruem de um exclusivo de lienda.84

83 Sobre a figura, especialmente relevante no piano jusconcorrencial, vide BORTO-
LOTTI, Fabio, I Sistemi di Distribuzione Selettiva nel Diritto Antitrust Comunitario,
in: I "Contratto e [mpresa/ Europa" (1996), 127-153; MEIER-SCHATZ, Christian, Der
selektive Vertrieb im EGVG-Kartellrecht, Diessenhofen, Ruegger, 1979; VIENNOIS,
Jean-Pierre, La Distribution Selective, Litec, Paris, 1999. Na jurisprudancia national,
vide o AcOrdao da Relagdo de Lisboa de 9-IV-2002 (TOME GOMES), in: XXVII "Co-
lectanea de Jurispruancia" (2002), II, 94-98.
80 Sobre a figura, vide PIGASSOU, Paul, La Distribution Integrèe, 478 e segs., in:
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11. Este acordo tern evidentes semelhaneas corn os contratos
de distribuicdo selectiva, deles se diferenciando essencialmente por
duas ordens de razeles. Por urn lado, ao inves do distribuidor selectivo,
o distribuidor autorizado nao goza de qualquer exclusivo de venda:
o produtor ou importador mantem a faculdade de fornecer os seus
produtos a outros revendedores ou distribuidores Mao autorizados. Por
outro lado, muito embora surgindo aos olhos do pUblico como urn
empresario especializado na comercializacao dos bens do produtor, o
distribuidor autorizado apresenta uma ainda menor integracdo na rede
distributiva deste ultimo, aproximando-se por vezes de urn revendedor
independente.

XXXIII "Revue Trimestrielle de Droit Commercial et de Droit Economique" (1980),
473-544; ULMER, Peter, Der Vertragshandler, 29, Beck, Milnchen, 1969. Entre nos,
distinguindo os contratos de distribuicAo autorizada dos contratos de concessäo corner-
cial, vide o Acealdo do STJ de 10-V-2001 (ARAI:J.10 DE BARROS), in: IX "Colectd-
nea de Jurisprudencia — AcOrddos do STJ" (200Y), II, 62-71.
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