
CONTRATOS DE DISTRIBUiÇÃO 

a realidade e seguir pensando os contratos entre 
outrora reflete postura desatualizada, de quem não 
mundo tal qual ele se apresenta no nosso dia a dia. 
rque a atividade das empresas está fincada em suas 
ais, e não mais em contratos isolados, capazes de 

ero escambo de mercadorias. Nenhuma empresa 
zinha; sua atividade passa, necessariamente, por 
ração com outras. 
e livro de Iso Chaitz Scherkerkewitz merece aplausos 
bre dois dos principais contratos de que se valem os 
egaraosconsumidores, coma colaboração de outros: 

presentaçào comercial [agência] e de distribuição. 
parte, são destrinçados os contratos de agência, 

enção para as diferenças entre o regramento do 
lei específica. É também dado destaque a um dos 
problemas abordados por nossa jurisprudência: 
trato de representação comercial. No capítulo IV, 
os com várias questões que emergem da prática 
agência: exclusividade, obrigação de não concor
sacessóriasdo representante, cláusula del credere, 

de cálculo para o pagamento de comissões, danos 
ima discussão dos efeitos das vendas on line sobre 

onas aos representantes. 
ge aos contratos de distribuição, o autor, após 
eu substrato econômico , parte da identificação 
s essenciais, dando destaque ao problema da rede 
amente ignorado por nossa doutrina. Ao final, são 
mas mais polêmicos, quais sejam, a extinção do 
uição e o eventual direito do distribuidor à indeni
da bastante tormen tosa em sede jurisprudencial . 
er todo o livro de Iso Chaitz Scherkerkewitz , te-

a nova geração de comercialistas está bem atenta à 
zindo escritos que nos auxiliam a compreendê-la . 
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INTRODUÇÃO 

No mundo atual existe uma necessid 
seja , devemos viver intensamente a cada m 
O homem dos nossos tempos está inserid< 
consumo em que tudo o que está posto dia 
sumido de forma instantânea e deglutidos! 
reflexão ou questionamentos. 

Assim sendo, houve uma alteração n: 
e da realidade , fazendo com que não seja p' 
paradigmas temporais existentes há apena 

A necessidade de rapidez de ação, de cc 
acarretou alterações muito imponantes pa 
reflexa para o direito comercial brasileiro. 

O comerciante e o industrial não con 
seus mercados alvos de forma autõnoma e 

Na verdade houve até mesmo uma a 
alvos padrões, que antes eram limitados às 
ilimitado geograficamente . 

Diante da impossibilidade de que, de 
empresa consiga produzir e colocar globah 
no mercado faz-se necessária a utilizaçã< 
(intermediários) para que se possa alcança 
tempestiva e eficiente. 

A utilização de intermediários para o' 
um fenômeno recente. 

Desde a Revolução Industrial, quand 
excedente de produção, que deveria ou pod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


