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12. 

Profit sharing como dever associativo 
(Verbundpflicht)? Da transferência de 
vantagens de rede em sistemas de 
franquia

Publicado originalmente em: ZHR 168, 2004, p. 78-96. Comentário 
sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal alemão de 20 de maio 
de 2003. KZR 19/02 – BGH, BB, 2003, p. 2254 = DB, 2003, p. 2434 = 
ZIP, 2003, p. 2030 = WRP, 2003, p. 1448. A esse respeito, o comentário 
de LASCHET em: BGHReport 2003, p. 1345.

I. “Descontos diferenciados”

As óticas Apollo operam na área de comércio de produtos 
óticos num sistema chamado dual. Elas comercializam produtos 
óticos através de duas estruturas de vendas: a primeira é formada 
por 150 filiais próprias, e a segunda, por 90 franqueadas. O contra-
to de franquia utilizado pela franqueadora segue o modelo de for-
mulário e contém uma cláusula segundo a qual a franqueadora 
“transfere vantagens [à franqueada] (...) para a obtenção dos melho-
res resultados comerciais”. O sistema Apollo faz convergir a neces-
sidade de compra global de ambas as estruturas de vendas, para 
assim obter descontos mais altos dos fornecedores. Estes garantem 
– sem diferenciação – os mesmos descontos, de até 52%, em todas 
as aquisições oriundas do sistema Apollo. Entretanto, a Apollo 
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apresenta às franqueadas uma lista de descontos do fabricante “ofi-
cial”. Nessa lista, apenas descontos de até 38% sobre o preço de 
lista do fabricante são garantidos. Na realidade, a Apollo recebe 52% 
de desconto para todas as aquisições provenientes do sistema. A 
diferença é repassada pelos fornecedores à central da Apollo na 
qualidade de “comissões”, sem o conhecimento das franqueadas. A 
Apollo conduzia as negociações em duas etapas. Primeiramente, a 
central, baseando-se no poder de compra de todo o sistema Apollo, 
impunha aos fornecedores um desconto único para todo o sistema 
– inclusive em benefício das franqueadoras. Depois, na segunda 
etapa, ela concluía com os fornecedores os acordos sobre o repasse 
dos descontos diferenciados à Apollo. Quando, por um acaso, veio 
à tona a prática dos descontos diferenciados, as franqueadas acio-
naram a Apollo para reembolso dos descontos diferenciados.

Depois de vários Oberlandesgerichte (na sigla alemã, OLG, tri-
bunais superiores regionais) chegarem a decisões completamente 
opostas, o Bundesgerichtshof (na sigla alemã, BGH, semelhante ao 
Superior Tribunal de Justiça alemão) deu ganho de causa às franque-
adas apelantes1. Além das diversas questões atinentes ao Direito da 
concorrência, apresenta-se o problema jurídico-contratual sobre se 
a Apollo, na qualidade de franqueadora, estaria obrigada a transfe-
rir todas as vantagens de rede às franqueadas. O BGH já se pronun-
ciara (com reserva) negativamente em dois casos semelhantes (das 
locadoras de veículos “Sixt” e “Hertz”)2. Nesses processos, questio-
nava-se se a central franqueadora de uma locadora de veículos era 
obrigada a transferir às franqueadas as ajudas de custo de publici-
dade que recebia das montadoras sempre que os veículos da respec-
tiva marca eram alugados de facto. Na época, o tribunal argumen-

1 OLG Bremen, WRP, 2002, p. 224; OLG Düsseldorf, WRP, 2002, p. 235; 
OLG Frankfurt 23.7.2002 − 11 U (Caderno) 55/00 (no prelo); OLG Frank-
furt de 23.7.2002 −- 11 U (Caderno 42/00) (no prelo). Detalhes no relato 
jurisprudencial de HAAGER, NJW, 2002, p. 1463, 1465.

2 BGH, NJW, 1999, p. 2671 – “Sixt”; BGH 17.7.2001 - VIII ZR 59/01 (no 
prelo) – “Hertz”; OLG Stuttgart de 16-2-2001 − 2 U 218/99 (no prelo). Em 
compensação, afirmando a tendência OLG Munique, WiB 1997, p. 1109. 
Cf. também BÖHNER, NJW, 1998, p. 109 e s.
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tara que a regra geral do dever de apoio da franqueadora, não 
fundamentava o direito a uma prestação em caso de aquisição de 
material pela franqueada. Em todo caso, segundo o tribunal, não 
existe dever de transferência no caso de o fabricante ter isentado 
expressamente o franqueador da transferência aos franqueados3. 
Semelhante é o argumento de vários OLG no “caso dos ‘descontos 
diferenciados’”, no sentido de que a obrigação que cabia à central da 
Apollo, em razão do contrato de franquia, de transferir vantagens a 
cada uma das lojas não fundamentava deveres de prestação4. Ago-
ra, porém, o BGH decidia que, “em todo o caso”, da interpretação 
mais favorável possível ao cliente5 da cláusula de apoio deriva um 
direito à transferência de todas as vantagens de compra.

Num primeiro momento, tudo isso parece não passar de um 
problema de interpretação das Condições Gerais do Negócio e, 
nesse âmbito, uma questão da regra sobre cláusulas ambíguas do 
art. 305, c, II (do Código Civil alemão). A cláusula 6.3 do contrato da 
Apollo estava redigida do seguinte modo: “A Apollo orientará a 
parceira no que diz respeito ao desenvolvimento comercial e ao 
fluxo operacional compatível com o sistema e transferirá vantagens, 
ideias e melhorias à outra parte, para a obtenção dos melhores re-
sultados comerciais”. Sem dúvida, todavia, as discrepâncias entre 
as decisões judiciais não resultam da redação mais ou menos vaga 
dessas cláusulas de apoio e orientação das Condições Gerais do 
Negócio, ainda que os tribunais gostem de formular a questão como 
mero problema de interpretação. Até mesmo por razões práticas, 
pouco sentido faz, afinal, basear a solução do problema jurídico 
unicamente na interpretação de uma cláusula das Condições Gerais 
do Negócio, uma vez que é de esperar perfeitamente que, após a 
decisão do BGH, tais cláusulas de transferência de vantagens sejam 
enfraquecidas ou totalmente abolidas – contanto que os franquea-
dores disponham de poder de negociação suficiente –, de modo que, 
mais cedo ou mais tarde, a jurisprudência terá de decidir a questão 

3 BGH, NJW, 1999, p. 2676.
4 OLG Düsseldorf, WRP, 2002, p. 238; OLG Bremen, WRP, 2002, p. 224.
5 Art. 305, c, II, do Código Civil alemão.
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de outro modo, recorrendo, então, às estruturas objetivas da rede 
de franquia. Em última análise, determinantes são as dependências 
funcionais nas relações comerciais, contratuais e organizacionais 
das partes. Ainda que as Condições Gerais do Negócio contenham 
tais cláusulas nas mais distintas redações, estas somente podem ser 
interpretadas de modo a fazerem sentido no contexto de suas rela-
ções comerciais e organizacionais.

Quando se enxerga aqui apenas a questão sobre como uma 
cláusula de apoio deve ser interpretada, deixa-se de levar em con-
ta de forma sistemática os efeitos de rede resultantes da ligação que 
se faz entre contratos bilaterais para gerar um sistema de franquia6. 
Se se reconstruir, a partir dos argumentos dos tribunais rejeitando 
um direito à transferência, o paradigma da franquia pressuposto 
nessas ligações, será possível identificar a ideia típica do Direito 
Comercial, que não é mais adequada, de relações contratuais iso-
ladas entre três níveis comerciais autônomos (fornecedor – fran-
queadora – franqueado)7. Os fornecedores aparecem em relações 
bilaterais isoladas com o franqueador, que, por sua vez, devido às 
relações bilaterais isoladas que mantém com os franqueados, dispõe 
de um poder de compra real, que ele utiliza em sua relação com o 
fornecedor para obter vantagens de compra. A quase integração 
vertical na rede de franquia não aparece em absoluto nesse para-
digma. Na relação com suas clientes, as franqueadas, a franquea-
dora está como que evidentemente livre para decidir se e em que 
medida ela transferirá àquelas os descontos por ela negociados. 
Ainda que no contrato bilateral de franquia estejam formuladas 
declarações sobre apoio ou transferência de vantagens, dificilmen-
te poderão resultar daí deveres de transferência de vantagens ne-
gociadas pela franqueadora.

6 Sobre efeitos de rede e efeitos associativos, TEUBNER. Netzwerk als Ver-
tragsverbund, 2004, 1º cap., III, VI e 3º cap., IV. Sobre seu impacto em di-
versos campos do Direito, LEMLEY/MCGOWAN. California Law Review, 
1998, p. 479.

7 OLG Düsseldorf, WRP, 2002, p. 238; OLG Bremen, WRP, 2002, p. 224.

Jurisprudência Sociológica-P1- 001_490.indd   456 30/01/2020   10:19:17



457

Mas a questão é se as conexões multilaterais produzem efeitos 
de rede no sistema de franquia que fundamentam um direito à trans-
ferência para os membros, da própria associação contratual. Em todo 
o caso, assim argumenta, quanto à matéria, o BGH, que, além da 
regra sobre cláusulas ambíguas, refere-se também ao caráter sistêmi-
co da franquia. Metodologicamente, o BGH chega à conclusão sobre 
uma interpretação da cláusula das Condições Gerais do Negócio. No 
caso, não era de se esperar necessariamente um recurso explícito às 
dependências funcionais nas relações comerciais e organizacionais 
da rede de franquia. Não obstante, ao interpretar, o BGH toma por 
base, em primeiro lugar, expectativas legítimas da franqueadora, 
resultantes de “sua pertença a um sistema de franquia com forte 
poder de compra”. Com isso, o próprio “sistema” é claramente trans-
formado em ponto de referência e, por conseguinte, são levadas em 
conta “expectativas sistêmicas”. Ao menos tendencialmente, o BGH, 
em sua interpretação objetiva, contempla aspectos da interconexão 
(“sistema de franquia”) que vão além da bilateralidade contratual, 
inaugurando assim uma argumentação que leva em conta a lógica de 
rede e os efeitos de rede. E apenas depois o BGH utiliza a regra da 
ambiguidade de cláusulas do art. 305, c, II, do Código Civil alemão, 
para sustentar a decisão (“em todo caso”). Concluindo, o BGH con-
sidera a franqueadora Apollo obrigada a transferir às franqueadas, 
inclusive de facto, todas as vantagens de compra negociadas com os 
fornecedores de mercadorias, especialmente, as reduções de preço8.

Se a integração vertical do sistema de comercialização fosse 
plena, o dever de transferência seria uma obviedade. Até na forma 
mais flexível de integração do Direito das Sociedades – por exemplo, 
na sociedade interna que surge em caso de uma encomenda coletiva 
– existe um dever de transferência de todas as vantagens de compra 
a cada um dos adquirentes por parte daquele que coordena a enco-
menda coletiva 9. Com maior razão é assim no caso de sociedades de 

8 BGH, WRP, 2003, p. 1448, 1450; OLG Frankfurt (nota 1).
9 Análise detalhada sobre os problemas de encomendas conjuntas sob a 

ótica das regras jurídicas que regem a representação e o Direito das Socie-
dades, SCHMIDT, K. JuS, 1988, p. 444, 445 e s.
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pessoas e capitais. Se existisse uma relação de Direito das Sociedades 
entre a Apollo e os lojistas, as vantagens de compra negociadas pela 
Apollo com os fornecedores com a ajuda do poder de compra da 
sociedade, por força de atribuição jurídica, teriam sido canalizadas 
“automaticamente” para a sociedade como tal, e sua distribuição 
entre os envolvidos deveria dar-se de acordo com as regras da dis-
tribuição de lucros da sociedade. A Apollo teria praticado uma vio-
lação do Direito das Sociedades, se houvesse retido ainda que apenas 
uma parte das vantagens de compra, ou até mesmo recebido reem-
bolso dos fornecedores posteriormente, sem conhecimento dos outros 
sócios. Na realidade – ao menos no que diz respeito a determinadas 
constelações –, defende-se a qualificação da franquia como socieda-
de regida pelo Código Civil alemão10, de tal modo que a Apollo, não 
importando como ela tenha se apresentado externamente, estaria 
obrigada a efetuar a transferência, em razão do dever de lealdade da 
franqueadora, previsto no Direito das Sociedades.

A dificuldade do caso reside no fato de a relação de franquia 
não poder ser qualificada nem como pluralidade de contratos sina-
lagmáticos isolados, nem como sociedade do Código Civil alemão, 
mas ocupar uma posição especial precária “entre” ou mesmo “além” 
de contrato e organização11. Se isso for considerado com seriedade, 
a questão fundamental será: aqui, a qualificação da rede de franquia 
como “associação contratual” tem alguma serventia?12 A associação 

10 Quanto à franquia em geral, BAUMGARTEN. Das Franchising als Gesells-
chaftsverhältnis. 1993, p. 114 e s.; KESSAL-WULF. Die Innenverbände. 1995, 
p. 249 e s.; quanto a determinadas constelações da franquia, MARTINEK. 
Franchising. 1987, p. 231 e s.; MARTINEK. Moderne Vertragstypen II. 1992, 
p. 78 e s.; MARTINEK. ZHR, 1997, p. 94 e s.; MARTINEK. In: AHLERT, 
D. (org.). Handbuch Franchising und Cooperation. 2001, p. 327 e s.; MÜL-
LER-GRAFF. JITE, 1988, p. 141. 

11 Análise detalhada sobre as mais diversas propostas para a qualificação 
jurídica de redes, TEUBNER (nota 6) 2º cap., I-III. 

12 Nesse sentido, com fundamentação aprofundada, TEUBNER (nota 6) 3º 
cap., IV e V. Do mesmo modo, LARENZ/WOLF. All gemeiner Teil des 
Bürgerlichen Rechts. 1997: 8. ed., p. 470; AMSTUTZ. FS Rey, 2003, p. 174 
e s.; AMSTUTZ/SCHLUEP. Innominatverträge. 2003, p. 888 e s. Na reali-
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dos contratos bilaterais formando um “sistema de franquia” funda-
menta a obrigação da central de repassar aos membros da rede de 
franquia todas as vantagens de compra que houverem sido obtidas 
em razão do poder de compra da associação multilateral?13

II. Contradição estrutural: troca bilateral versus 
associação multilateral

O caso do desconto diferenciado é exemplo de uma tendência 
em que redes híbridas surgem como reação a exigências contradi-
tórias do mercado. As decisões internas na rede estão expostas, ao 
mesmo tempo, às exigências contraditórias da troca bilateral e da 
associação multilateral14. Uma razão essencial para o caráter con-
traditório das expectativas de comportamento é a incerteza dos 
atores econômicos sobre a tendência futura do mercado. Ela obriga 
as partes de contratos sinalagmáticos de longo prazo, apesar da 
orientação antagônica de interesses, a desenvolver formas de com-
portamento intimamente harmonizadas umas com as outras, sejam 
elas obtidas de modo hierárquico ou heterárquico-cooperativo15. 

dade, isso significa ampliar, para sistemas de franquia e redes de contratos 
semelhantes, a categoria da associação contratual, desenvolvida por GER-
NHUBER (Das Schuldverhältnis, 1989, p. 710 e s.), mais tarde retomada 
em diferentes leis especiais e, por fim, positivada, quando reforma do 
Direito das obrigações, no art. 358 do Código Civil alemão.

13 Análise detalhada sobre a questão dos deveres associativos na rede por 
meio do dever de transferência no caso Apollo, TEUBNER (nota 6), 4º cap.

14 Sobre o caráter contraditório das exigências ambientais como ponto de 
partida da formação da rede, CAMERON/QUINN. In: QUINN/CAMERON 
(org.). Paradox and transformation, 1988, p. 1 e s.; BUXBAUM. JITE, 1993, 
p. 701; MESSNER. Die Netzwerkgesellschaft. 1995; REIß. Zeitschrift Führung 
und Organi sation, 1998, p. 224; FUNDER. Paradoxien der Reorganisation, 
1999; SAUER/LANG. Paradoxien der Inno vation. 1999; LUHMANN. Or-
ganisation und Entscheidung. 2000, p. 375, 407 e s.; SYDOW/WINDELER. 
In: SYDOW/WINDELER (org.). Steuerung von Netzwerken. 2000, p. 6 e s.; 
HIRSCH-KREINSEN. Zeitschrift für Soziologie, 2002, p. 107.

15 KULMS, R. Schuldrechtliche Organisationsverträge in der Unternehmens-
kooperation. 2000, p. 227 e s.
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Essa situação paradoxal – a relação de tensão entre ligação sistêmi-
ca e autonomia16 – reflete-se juridicamente em deveres de conduta 
ampliados das partes envolvidas. Ainda que os deveres de lealdade 
do art. 242 do Código Civil alemão estejam presentes no contrato 
sinalagmático normal, pela lógica de funcionamento do sinalagma, 
eles nunca vão tão longe a ponto de uma parte do contrato ter de 
repassar às outras vantagens que negociou com terceiros. Em rela-
ções associativas genuínas acontece justamente o contrário. Mas, 
então, qual exigência deve valer?

Tradicionalmente, tal colisão entre lógicas de funcionamento 
sempre foi solucionada com uma decisão forçada, no sentido de um 
“ou isso ou aquilo”. As sugestões da doutrina de qualificar a franquia 
ou como contrato sinalagmático ou como sociedade do Código 
Civil alemão seguem essa tradição. Como mostram, em nosso caso, 
as decisões diametralmente opostas dos tribunais superiores, a 
conclusão é a famosa separação rígida entre mercado e organização, 
sustentada pelos dispositivos igualmente rígidos do Direito dos 
Contratos e do Direito das Sociedades. Todavia, a dicotomia forçada 
mercado/organização e contrato/sociedade impede uma solução 
adequada. Ela obriga a escolher exclusivamente uma das orientações, 
as quais se contradizem mutuamente, enquanto lança as outras na 
escuridão da informalidade.

Análises econômicas e sociológicas sempre salientaram essa 
contradição fundamental das redes17. Até mesmo em constelações como 
o caso Apollo, que dizem respeito às relações externas de uma rede, o 
conflito entre troca bilateral e associação multilateral aparece. Uma 
saída é apontada pela complicada lógica de funcionamento das redes.

A “cooperação”, para poder completar a lacuna funcional entre 
“mercado” e “hierarquia”, deve interligar os estímulos altamente 
eficazes do modelo de mercado, as vantagens de produção e de 
comunicação de investimentos específicos a cada tipo de transa-
ção, a confiabilidade da transação hierárquica e as vantagens 

16 BÖHNER (nota 2), p. 109.
17 Apresentação e discussão aprofundadas em TEUBNER (nota 6) 2º cap., III.

Jurisprudência Sociológica-P1- 001_490.indd   460 30/01/2020   10:19:17



461

adaptativas de redes de ligações flexíveis. Mas, superficialmente, 
essa descrição de tarefas parece não passar de uma quadratura do 
círculo sob o aspecto da teoria da transação [sic]. Fundamental 
aqui é o caráter contraditório da exigência de coordenar com 
confiança diversos subsistemas/atores numa estrutura de inter-
dependência, mas deixando-lhes, ao mesmo tempo, ou até lhes 
concedendo a possibilidade de tomar decisões autônomas, isto é, 
admitindo a insegurança e até assumindo riscos adicionais18.

Na Teoria das Organizações, o conceito correspondente é o de 
“destotalização”. Como reação a paradoxos externos, a rede precisa 
ser destotalizada e “reproduzir a diversidade externa em suas pró-
prias instituições e funções, para que se consiga tratá-la”. Fica assim 
esclarecido que com o mesmo parceiro são mantidas “relações an-
tagônicas [aqui: troca bilateral ‘versus’ cooperação multilateral; acrés-
cimo do autor] – o que apenas é um paradoxo quando diferenciações 
setoriais e temporais são ignoradas e totalizadas”19. Mas análises 
empíricas conseguiram mostrar que uma diferenciação que toma 
por base a separação interna e a recombinação de lógica de troca e 
lógica de cooperação é totalmente realizável. Em redes corporativas 
de sucesso, os mesmos atores conseguiram manter, de forma simul-
tânea, a lógica da permuta formal nos “setores de troca” de logísti-
ca, qualidade, quantidade e preço, combinando-a com a lógica da 
cooperação baseada na confiança nos “setores associativos” de 
pesquisa e desenvolvimento e de programação e concepção comum20. 
Assim, estratégias de “destotalização” têm como objetivo renunciar 
à totalidade de uma lógica de funcionamento contínua e institucio-
nalizar novas diferenças internas na empresa. Assim, ao mesmo 
tempo, os atores de rede são expostos à orientação individual dos 
nós de rede e à coletivização da rede e dotados da onerosa e liber-

18 SEMLINGER. In: STAEHLE/SYDOW (org.). Managementforschung 3, 1993, 
p. 332.

19 NEUBERGER. In: SCHREYÖGG (org.). Funktionswandel im Management. 
2000, p. 207 e s.

20 BIEBER. Technikentwicklung und Industriearbeit. 1997, especialmente p. 
124 e s.
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tadora exigência de encontrar um equilíbrio de acordo com a situ-
ação. Para fugir ao paradoxo que surge aqui, a empresa precisa ser 
“destotalizada”, isto é, subtraída da lógica de funcionamento unitá-
ria que abrange o todo, e institucionalizada uno actu como unidade 
operacional e como pluralidade de atores autônomos21. Diferente-
mente de contratos ou organizações, que exibem como caracterís-
tica ou a orientação individual simples ou a orientação coletiva 
simples, as redes desenvolvem-se como novos sistemas de funcio-
namento, ao constituir a dupla orientação social de condutas. Por-
tanto, interconexão como destotalização significa internalizar 
contradições externas, legitimando-as como meras tensões e, por 
fim, colaborando para sua solução de acordo com a situação e por 
meio de diferenciações internas.

III. Finalidade de rede como critério de deveres 
associativos

No Direito que rege as relações contratuais, torna-se relevan-
te para tanto o conceito de finalidade, que, como sempre, não alinha 
simplesmente deveres de conduta com um objetivo consentido de 
forma instrumental, mas sim associa a lógica de funcionamento 
interna com as exigências ambientais a partir da perspectiva inter-
na da empresa22. As redes, justamente, dependem desses “paradig-
mas” que conjugam sistema e ambiente para seus difíceis problemas 
de coordenação interna23. A categoria jurídica apropriada, capaz de 
integrar tal lógica de funcionamento das redes, apoiá-la institucio-
nalmente e atenuar suas consequências negativas é, provavelmente, 
a “finalidade associativa” ou a “finalidade de rede” autônoma, que 
se distingue nitidamente da “finalidade contratual” do contrato 

21 Nesse sentido, NEUBERGER (nota 19), p. 209. Sobre a desparadoxização 
da unitas multiplex da organização: LUHMANN (nota 14), p. 30 e s.

22 O nexo entre riscos de mercado externos e riscos de organização internos 
em contratos de obrigação complexos é estabelecido explicitamente por 
KULMS por meio do conceito de finalidade (nota 15), p. 193 e s., 227 e s.

23 Uma análise elucidativa sobre seu efeito em redes é oferecida por: ABEL. 
In WEY ER (org.). Soziale Netzwerke. 2000, p. 163 e s.
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sinalagmático, bem como da “finalidade social” das associações de 
Direito Privado. Aqui se vê que a delimitação clara, reivindicada por 
vários autores, entre a finalidade associativa ou de rede e a finali-
dade social, tem, de fato, imenso significado prático nesse campo24. 
Contudo, é inútil fazer uma distinção entre uma finalidade (social) 
“comum” e uma finalidade (associativa) meramente “unitária”. O 
que distingue a finalidade associativa da finalidade social não é o 
critério comum/unitário, mas sim sua dupla orientação pela asso-
ciação e pelo contrato na fórmula de finalidade unitária. A orienta-
ção vinculante da coordenação interna a uma associação juridica-
mente estabelecida – ou finalidade de rede – proíbe que se “totalize” 
o conflito de modo unilateral, nos moldes dos princípios jurídicos 
que regem os contratos sinalagmáticos, mas também nos moldes 
dos princípios do Direito das Sociedades. Portanto, como categoria 
jurídica, a finalidade associativa assimila explicitamente o caráter 
contraditório entre elementos individuais e coletivos das redes.

Assim sendo, a contribuição central da finalidade associativa 
consiste em que a contradição insolúvel apresentada pelo ambiente 
à rede é traduzida, no interior da rede, num conflito sustentável 
entre diversos níveis e subsistemas, entre nós de rede, relações de 
rede, centrais de rede e interconexão global25. Uma fatoração mais 
precisa da finalidade associativa deve cumprir exatamente esta ta-
refa: traduzir exigências originalmente contraditórias na interconexão 
global em expectativas de comportamento inequívocas, através de diferen-
ciações internas entre setores de ação temporais, sociais ou materiais. Para 
nossa problemática, isso significa que há que se distinguir, dentro 
da rede, âmbitos de atuação em que o conceito de finalidade dita ou 

24 Partindo de uma finalidade de rede ou de uma finalidade associativa au-
tônoma: KARENZ/WOLF (nota 12), p. 470; ROHE. Netzverträge. 1998, p. 
358 e s., 407 e s., 437 e s.; KREBS, Sonderverbindung und außerdeliktische 
Schutzpflichten. 2000, p. 315; BAYREUTHER. Wirtschaftlich-existentiell 
abhängige Unternehmen im Konzern-, Kartell- und Arbeitsrecht. 2001, p. 289; 
LANGE. Virtuelle Unternehmen. 2001, p. 81 e s.; SCHIMANSKY. Der 
Franchisevertrag nach deutschem und niederländischem Recht, 2003, p. 113, 
125, 167.

25 SEMLINGER (nota 18), p. 332.
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a dominância da lógica de funcionamento ou do contrato ou a da 
associação. Mas isso não significa uma compartimentação rígida 
entre âmbitos contratuais puramente “individualistas” e âmbitos 
associativos puramente “coletivistas”. Isso seria apenas o resultado 
da Teoria da Combinação em caso de contratos mistos, que não se 
aplica a redes26. Essa teoria, que separa rigidamente contratos mistos 
de acordo com áreas específicas, procedendo então a uma qualifica-
ção distinta de acordo com a área27, não funciona para as redes. Ela 
precisaria distinguir estritamente, dentro da rede, entre áreas cons-
tituídas segundo as regras do Direito dos Contratos e áreas formadas 
segundo os princípios do Direito das Sociedades. Embora, no caso 
da franquia, seja possível separar atividades individuais (venda) de 
atividades coletivas (publicidade, estratégia, estrutura, regras co-
muns), isso não levaria em conta uma particularidade da franquia, 
que, justamente, conecta também as atividades individuais ao inte-
resse de rede, relacionando as atividades coletivas aos interesses 
individuais do franqueado. Ainda que possam ser separados, ambos 
sujeitam-se à dupla vinculação típica entre persecução de finalidades 
próprias e pooling28. Apesar da orientação primária em um âmbito, é 
sempre necessária uma readmissão da orientação secundária. Nos 
âmbitos contratuais, há que se levar em consideração a associação 
numa orientação secundária. Nos âmbitos associativos, há que se 
considerar a orientação contratual secundária. Concretamente: ain-
da que situações de orientação primária individual ou coletiva possam 
ser identificadas, os atores estarão obrigados, no que se refere à 
mesma ação, a perseguir finalidades comerciais individuais e, ao 
mesmo tempo, a realizar o interesse de rede coletivo.

Logo, a fórmula jurídica é a seguinte: uma concretização situ-
acional da finalidade associativa na rede distinguirá situações em 
que existem deveres de lealdade ampliados da associação (“deveres 
associativos”) daquelas em que apenas existem os deveres de leal-
dade habituais, mas sendo que, ao mesmo tempo, ambos os deveres 
devem ser sempre modificados, respectivamente, levando em con-

26 A esse respeito, com maior precisão, TEUBNER (nota 6) 2º cap., IV.
27 A esse respeito, GERNHUBER (nota 12), p. 162 e s.
28 A esse respeito, análise detalhada em BAUMGARTEN (nota 10), p. 170 e s.
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sideração os outros. A tarefa consiste em separar deveres de lealda-
de no âmbito dos contratos de deveres de lealdade ampliados no 
âmbito das associações. Aqui há que se atentar para o fato de que 
os deveres de lealdade não devem simplesmente ser equiparados a 
deveres de lealdade do Direito das Sociedades, mas apresentam um 
viés “descentralizado”.

Essa diferenciação entre âmbito associativo e âmbito contra-
tual é aparentada, mas não idêntica, à distinção feita no Direito das 
Sociedades entre deveres sociais relacionados a “interesses próprios” 
e relacionados a “interesses de terceiros”, que separa um âmbito de 
orientação estritamente coletiva de um âmbito de orientação prima-
riamente individual com orientação coletiva secundária29. No Direi-
to das Sociedades, apenas são reconhecidos como direitos relacio-
nados a interesses próprios o direito de voto, o direito de informação 
e o direito de rescisão, mas nunca o direito de administração e re-
presentação. Todavia, no Direito das Redes, o equivalente da admi-
nistração e da representação no âmbito contratual está inequivoca-
mente legitimado como atos de interesse próprio dos membros da 
rede. As distinções resultam claramente da diferença já menciona-
da entre rede e coletivo: da combinação permanente entre autono-
mia e associação. 

Para satisfazer essa combinação, o pool de recursos formando 
por copropriedade ou pessoa jurídica é menos apropriado do que a 
regulação contratual, legal e judicial de deveres associativos, os quais 
se encarregam de fazer o controle preciso entre autonomia e asso-
ciação de acordo com as circunstâncias. Os deveres associativos 
asseguram a finalidade de rede, possibilitam correções judiciais do 
contrato e inauguram possibilidades mais amplas de ruptura30.

29 Sobre a distinção entre direitos sociais relacionados a “interesse 
próprio”/“interesse de terceiros”, ULMER. Münchener Kom mentar. 2004: 
4. ed., § 705, notas marginais 196, 226, 231 e s.; OLG Frankfurt, NJW-RR, 
1995, p. 421, 422.

30 Nesse sentido, de uma equivalência, por assim dizer, compensatória, dos 
deveres de lealdade na relação com regras de organização genuinamente 
típicas do Direito que regula as associações, argumenta também KULMS 
(nota 15), p. 231, 261.

Jurisprudência Sociológica-P1- 001_490.indd   465 30/01/2020   10:19:17



466

Por conseguinte, a finalidade associativa torna-se critério glo-
bal para a constituição de deveres de lealdade ampliados na relação 
interna, os quais nascem da interconexão multilateral entre contra-
tos sinalagmáticos bilaterais. Aqui, por sua vez, é preciso separar 
claramente duas dimensões: relações de trato sucessivo e interco-
nexão31. Na medida em que, já no contrato bilateral, relações sina-
lagmáticas antagônicas são sobrepostas por cooperação, surgem 
deveres de lealdade ampliados, que são ilustrados na dogmática das 
relações de trato sucessivo. Como isso é, em princípio, algo incon-
teste, não entraremos em detalhes. Aqui, o que interessa mais é o 
aspecto mais controverso da interconexão multilateral. Quais deve-
res de lealdade ampliados originam-se da sobreposição de âmbitos 
contratuais por âmbitos associativos na rede? Eles são tão amplos a 
ponto de obrigar a central a transferir as vantagens de rede aos 
membros? Nesse ponto, a categoria da finalidade associativa ou da 
finalidade de rede assume sua verdadeira função. A finalidade as-
sociativa é a categoria jurídica para o interesse de continuidade da 
rede e de suas sinergias que abrange o interesse individual32.

IV. Deveres associativos como deveres de lealdade 
intensificados

A exata amplitude desses deveres de lealdade específicos das 
redes apenas pode ser definida de acordo com situação33. Sua parti-

31 ROHE (nota de rodapé 24), p. 438 e s. e em outras partes, estabelece uma 
distinção semelhantes entre posições de dever “de efeito na rede” e “bi-
polares”.

32 AMSTUTZ (nota 12), p. 174 e s., que defende uma tradução jurídica por 
meio de “critérios funcionais na rede”, desenvolveu claramente esse pon-
to da perspectiva da Teoria dos Sistemas.

33 Análise pormenorizada sobre os deveres de lealdade ampliados em redes, 
BAYREUTHER (nota 24), p. 176 e s.; STOFELS, Gesetzlich nicht geregelte 
Schuldverträge. 2001, p. 262 e s.; cf., em especial, o Verhaltens kodex für 
Franchising [Código de comportamento para franquias] de 1º-1-1992, com o 
anexo da Gruppenfreistellungsverordnung [Lei alemã sobre isenção por cate-
goria] (VO n. 4087/88 de 30-11-1988, substituída pela VO n. 2790/1999, n. 
L 336/21); ROHE (nota 24), p. 437 e s.; MÖLLER. AcP, 2003, p. 319.
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cularidade consiste no fato de a interconexão, no âmbito associativo, 
alterar qualitativamente não apenas os deveres de lealdade habituais, 
tal como eles surgem no contrato sinalagmático normal, mas também 
os deveres de lealdade ampliados que aparecem nas relações de 
trato sucessivo. Essa particularidade fica perceptível não somente no 
que se refere aos deveres de transferência, relevantes para o caso 
Apollo, mas também é característica de toda uma série de deveres 
de lealdade, que, nas redes, sofrem uma intensificação peculiar.

Assim, em redes multilaterais, os deveres de informação das 
centrais de rede, que, nas obrigações de trato sucessivo bipolares, já 
são claramente mais intensos que no contrato sinalagmático normal, 
sofrem nova ampliação. Nesse caso, trata-se de elevar o grau de 
informação dentro do âmbito associativo a um alto nível e também 
de manter a padronização assim alcançada, de modo a garantir a 
funcionalidade da associação. Isso se aplica especialmente à franquia, 
uma vez que, nela, é decisivo que se mantenha um padrão de de-
sempenho unitário no sistema global e que abranja as peculiaridades 
locais34. Isso não é apenas questão de propaganda externa de uma 
imagem unitária, como se costuma apresentar, mas uma exigência 
interna de padronização, para que sejam alcançados efeitos de rede 
positivos, ou seja, para que todos os nós possam ser alcançados nas 
mesmas condições35. No fim, isso pode até fazer com que a central 
se veja obrigada – como forma de compensação, por assim dizer – a 
elevar mais uma vez o padrão da informação, se um único membro 
da rede reconhecidamente não demonstrar o padrão de informação 
necessário ao funcionamento da rede. O critério para a dimensão 
dos deveres de informação é o padrão de desempenho unitário a ser 

34 Sobre alguns deveres de informação em redes, OLG Munique, BB, 1988, 
p. 865; OLG Munique, NJW, 1994, p. 776; OLG Hamm, NJW-RR, 1994, 
p. 243, 244. A esse respeito, de modo mais geral, MARTINEK (nota 10), p. 
314; MARTINEK  (1992) (nota 10), p. 87; BÖHNER. NJW, 1994, p. 635 e 
s.; BRAUN. NJW, 1995, p. 504 e s.; VOM DORP. Wirtschaftsrechtliche 
Beratung. 1995, p. 285 e s.; EMMERICH. JuS, 1995, p. 761 s., 763; ROHE 
(nota 24), p. 424, 438 e s.; STOFELS (nota 33), p. 264.

35 Sobre o nexo entre efeitos de rede e padronização, LEMLEY/MCGOWAN 
(nota 6), p. 55 e s, p. 30 e s.
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alcançado, que faz com que a dimensão dos deveres de informação 
seja claramente maior do que aquela existente em relações de trato 
sucessivo bipolares36. O correlato dos deveres de informação são os 
deveres de confidencialidade em relação a terceiros37. Uma elevação 
do risco típica das redes consiste no fato de que, em razão da estrei-
ta interdependência entre os âmbitos de ação do centro e dos nós, é 
inevitável que os membros tenham acesso a informações cujo sigilo 
em relação a terceiros é de interesse premente.

O dever de igual tratamento, que, no Direito Privado, sob as 
condições de uma estrutura de grupo – ou seja, em particular, no 
Direito do Trabalho, nas leis que regem as associações e no Direito 
das Sociedades –, tem primazia sobre os critérios do Direito Con-
correncial atinentes à proibição de discriminação38, também deve 
ser aplicado à relação entre o centro da rede e os membros da rede39. 
A amplitude das circunstâncias contempladas no mandamento do 
igual tratamento positivo será tanto maior quanto maior for o âm-
bito associativo próprio em que os membros estão integrados40. 
Enquanto não existe um mandamento de igual tratamento em re-
lação a simples representantes comerciais41, é diferente quando o 

36 ROHE (nota 24), p. 438 e s.
37 A esse respeito, ZIRKEL, NJW, 1990, p. 349; STEINMANN, BB, 1993, p. 

873 e s.; LANGE. Das Recht der Netzwerke. 1998, p. 104, 215, 378; ROHE 
(nota 24), p. 406; WELLENHOFER-KLEIN. Zulieferverträge im Privat- und 
Wirtschaftsrecht. 1999, p. 164 e s., 183.

38 A esse respeito, os clássicos RAISER, ZHR, 1948, 75 e s.; HUECK. Der 
Grundsatz der gleichmäßigen Behand lung im Privatrecht. 1958; sobre a 
situação jurídica atual, ULMER. Münchener Kommentar. 2004: 4. ed., § 705, 
notas marginais 244 e s.

39 ULMER. Der Vertragshändler. 1969, p. 380 e s., 437; ROHE (note 24), p. 
478 e s.; LANGE (nota 37), p. 322, 612; KULMS (nota 15), p. 253; ROHE 
(nota 24), p. 441.

40 LANGE (nota 37), p. 322.
41 BGH, BB, 1971, p. 584. Entretanto, o Reichsgericht [Na Alemanha, a mais 

alta câmara da jurisdição ordinária entre 1879 e 1945] já admitira um dever 
de consideração “proporcional” dos encargos de todos os representantes 
comerciais em caso de restrição de possibilidades de fornecimento, RG, 
JW 1914, p. 403, 404.
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fabricante estruturou uma rede de comercialização própria e nela 
incluiu rigorosamente seus representantes comerciais42. Com maior 
razão, portanto, é que o mandamento do igual tratamento irá se 
aplicar a redes de distribuidores autorizados e de franquia43.

A interconexão vem acrescentar aos deveres de igual tratamen-
to outra qualidade especial, pois o caráter unitário do nível de de-
sempenho da rede como um todo, cujo objetivo é possibilitar o re-
lacionamento universal como efeito de rede, requer que os diversos 
nós de rede sejam tratados de modo equitativo. O princípio jurídico 
do igual tratamento como equivalente do poder de direção da cen-
tral compensa, no âmbito associativo, as tendências centrífugas 
condicionadas pela autonomia dos nós. O princípio do igual trata-
mento aplica-se, especialmente, em caso de dificuldades de desem-
penho imprevistas da central. Quando isso acontece, todos os 
membros do sistema devem ter direitos de opção proporcionais44. O 
princípio do igual tratamento, em determinadas constelações, po-
deria ser aplicado até mesmo em relação a grupos distintos no sis-
tema dual, ou seja, na relação entre os franqueados e os próprios 
distribuidores do franqueador, ao menos, na medida em que isso 
seja necessário para alcançar efeitos de rede nas relações externas 
com os clientes. 

Os deveres de lealdade dos membros da rede em relação ao 
centro sofrem intensificação semelhante, pois, sob a influência dos 
efeitos de rede, eles se transmutam em deveres de lealdade perante 
a rede como um todo45. Isso condiciona uma ampla subordinação 
às instruções e iniciativas da central de rede no âmbito associativo, 

42 HOPT. ZIP, 1996, p. 1533 e s., 1538 e s.
43 Cf. MARTINEK (nota 10), p. 99, que critica uma orientação jurídica indi-

vidual do direito à comissão por faturamento.
44 Nesse sentido, acertadamente, ROHE (nota 24), p. 441, 478, defendendo, 

porém, em outros casos, uma validade (demasiado) restritiva do princípio 
do igual tratamento para “casos patológicos de execução do contrato” .

45 Sobre os deveres de lealdade intensificados em contratos de cooperação, 
LANGE (nota 37), p. 425 e s.; LANGE  (nota 24), p. 180 e s.; WIEDEMANN/
SCHULTZ, ZIP, 1999, p. 1, 4; KULMS (nota 15), p. 231 e s.
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que, como é natural, dificilmente pode ser conciliada com a auto-
nomia dos nós, existente a princípio, no que se refere à propriedade, 
aos riscos de perdas e às chances de lucros. A subordinação será 
justificável sempre que o alcance de efeitos de rede exigi-la. Na 
franquia, isso determina um nível extraordinariamente alto de pa-
dronização46. Só assim é possível entender que um mínimo desvio 
do padrão unitário da central – como aconteceu no famoso caso do 
McDonald’s – seja o suficiente para justificar a rescisão da relação 
de franquia, contanto que o desvio ocorra repetidas vezes (inobser-
vância da temperatura mínima da chapa de grelhar em quatro casos 
descobertos)47. Em contratos sinalagmáticos normais, mas também 
em relações do Direito das Sociedades, tal rigidez seria injustificável, 
porque, nesses campos, não existe uma obrigação multilateral de 
observância de padrões.

Por fim, efeitos de rede também comportam uma modificação 
dos direitos de rescisão tanto dos membros da rede quanto da cen-
tral48. Assim, o membro de uma rede é obrigado a observar um 
prazo de aviso prévio maior, não apenas quando o prazo normal for 
inaceitável para a outra parte do contrato, como acontece nas relações 
de trato sucessivo, mas justamente, considerado o aspecto da mul-
tilateralidade, quando o prazo normal onerar a rede como um todo, 
ou seja, inclusive os outros membros, de forma inadmissível. A base 
jurídico-positiva para esses limites à rescisão são os arts. 627, II; 671, 
II; 723, II, do Código Civil alemão, que excluem uma rescisão ordi-
nária intempestiva. Comparando-se com medidas muito mais rígi-
das contra o comportamento oportunista do franqueado, por exem-
plo, a obrigação contratual de fazer investimentos específicos ao 
relacionamento, isso representa uma obrigação que, no que se refe-

46 ROHE (nota 24), p. 415, 444 e s.; BAYREUTHER (nota 24), p. 378 e s.
47 BGH, NJW 1985, p. 1894. No final, porém, o direito de rescisão estava 

caduco. A esse respeito, BÖHNER. NJW, 1985, p. 2811 e s.
48 A esse respeito, ULMER. FS Möhring. 1975, p. 295 e s., 307; OETKER. Das 

Dauerschuldverhältnis und seine Beendigung. 1994, p. 314; JICKELI. Der 
langfristige Vertrag. 1996, p. 320; LANGE (nota 37), p. 600 e s.; KULMS 
(nota 15), p. 243 e s.; SCHIMANSKY(nota 24), p. 187 e s.
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re à finalidade de rede, atende às exigências do princípio da propor-
cionalidade49. Todavia, a finalidade de rede também serve como 
limite para as exigências de lealdade perante a central. Na jurispru-
dência sobre uma publicidade escandalizadora da Benetton, ficou 
claro que, não obstante as tendências de centralização extremas na 
franquia, os franqueados não precisam aceitar as medidas publici-
tárias unitárias da central quando estas prejudicarem as chances de 
lucro de toda a associação50.

V. Profit sharing como dever associativo?

Nesse rápido panorama ficou claro como a interconexão de 
contratos bilaterais amplia os deveres de lealdade das partes em 
relação aos deveres de lealdade habituais sob o aspecto qualitativo 
e quantitativo. Neste contexto mais amplo, é preciso lançar um olhar 
sobre o caso Apollo. Ele coloca uma das questões mais difíceis sobre 
os deveres de lealdade ampliados na rede. A finalidade de rede 
exige que, em casos de descontos diferenciados, a central repasse os 
descontos de compra obtidos a todos os franqueados? De modo mais 
geral: a finalidade de rede gera um dever da central de transferir 
todas as vantagens de rede para os membros da rede? Como já se 
discutiu anteriormente, essa questão coloca-se não apenas como 
problema de interpretação de cláusulas de apoio nos contratos de 
franquia, mas também como um problema estrutural geral de redes.

Como se afirmou, uma atribuição de vantagens à associação 
semelhante à do Direito das Sociedades não é o suficiente, pois, com 
a categoria da finalidade de rede, institucionaliza-se não somente a 
diferença em relação à finalidade do sinalagma, mas também a 
diferença em relação à finalidade social. Nas redes, não vale apenas 
a primazia do interesse coletivo em relação ao interesse individual, 
como acontece no Direito das Sociedades, mas sim o princípio do 

49 Sobre investimentos específicos à relação, KLEIN/SAFT. Journal of Law 
and Economics Contracts, 1985, p. 352

50 BGHZ 130, p. 196; BGH, NJW, 1995, p. 2490, 2492. Naturalmente, nesse 
caso, os problemas de causalidade são praticamente insolucionáveis.
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profit sharing, que, do ponto de vista econômico, caracteriza a posi-
ção especial das redes em relação ao contrato e à organização51. 
Enquanto, no Direito das Sociedades, existe o dever de orientação 
pelos lucros da associação, na rede existe, decididamente, um dever 
jurídico de aproveitamento da combinação de componentes descen-
tralizados e centralizados da orientação para o lucro. Esse princípio 
já está institucionalizado no descentralismo da própria organização 
reticular e reflete-se também em sua forma jurídica como uma 
pluralidade de contratos bilaterais. Mas, além disso, a função espe-
cial da finalidade de rede é obrigar a central de rede, especialmente, 
a manter a combinação entre orientações para o lucro centralizadas 
e descentralizadas. Em grande medida, isso exige que o centro leve 
em consideração os interesses individuais dos nós, um dever de 
apoio em prol dos nós, que nem sempre corresponde aos interesses 
do centro em absoluto, mas sim ao interesse da rede como um todo.

Aqui, é útil lançar um olhar sobre as leis que regem as relações 
de fornecimento just in time, pois o dever de profit sharing não se 
torna virulento apenas no sistema de franquia, mas também – e de 
modo especialmente marcado – no just in time. Toda a instituição 
perde suas vantagens de produtividade específica quando é enten-
dida como mera estratégia de preço da empresa focal, que busca 
apenas minimizar seus custos em detrimento dos fornecedores52. 
Os sistemas just in time, inspirados no modelo japonês, podem ser 
conduzidos pela idée directrice de uma repartição de lucros circuns-
tancial entre fornecedores e fabricantes: a empresa focal direciona, 
no processo global da rede, o lado material (pesquisa e desenvolvi-

51 Sobre o profit sharing típico de redes da perspectiva econômica, BRICKLEY/
DARK. Journal of Financial Economics, 1987, p. 411 e s.; NORTON. The 
Journal of Business, 1988, p. 202 e s.; DNES. In: JOERGES (org.). Franchising 
and the Law. 1991, p. 134 e s.

52 Uma análise institucional detalhada das exigências de cooperação intensas 
nos sistemas just in time, chegando à questão da repartição de lucro pode 
ser encontrada em LANGE (nota 37), p. 43 e s. Observações acertadas 
sobre juridificação dessas relações de cooperação da perspectiva das Ciên-
cias Sociais em CASPER. In: HALL/SOSKICE (org.). Varieties of Capitalism. 
2001, p. 397 e s.
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mento, montagem, garantia de qualidade, logística) e o lado rela-
cionado a valores (condições de fornecimento, preços). Ao mesmo 
tempo, ela vela por uma repartição justa dos valores produzidos em 
conjunto, a qual não pode ser fixada a priori, devendo ser decidida 
de acordo com as circunstâncias53. “Os fornecedores do sistema 
precisam trabalhar com uma autonomia tal que lhes permita con-
figurar sua organização da melhor forma, devendo, ao mesmo 
tempo, a distribuição de lucros ser descomplicada e ‘equitativa’”54. 
Esse aspecto de uma distribuição flexível e, ao mesmo tempo, “equi-
tativa” de custos e lucros é salientado de modo categórico, especial-
mente na literatura sobre ciência da organização, como pressupos-
to funcional dos sistemas just in time55. Na realidade, todavia, 
potenciais de poder influenciam o processo de profit sharing. É 
justamente por isso que a cooperação precisa ser preservada como 
força produtiva própria, que, através de estímulo ou concessão in-
crementa a produtividade conjunta. Analogamente, a apropriação 
de lucros, originados de aumentos de produtividade gerados em 
conjunto, é um processo antagonístico e conflituoso, que se altera 
permanentemente56. Para possibilitar as difíceis mediações do pa-
radoxo entre cooperação antagonística e relações de dependência 
assimétricas são necessárias institucionalizações jurídicas análogas. 
Elas têm sua base de autonomia privada nos princípios de obtenção 
de lucro e preço comuns, que são acordados regularmente e prati-
cados de acordo com as circunstâncias57. Diferentemente das relações 
jurídicas participativas, o fornecedor do sistema ou outros membros 
da rede costumam ser qualificados juridicamente como parte do 

53 BIEBER (nota 20), p. 122 e s.
54 LANGE (nota 37), p. 51.
55 SYDOW/WINDELER/KREBS/LOOSE/VON WELL. Organisation von 

Netzwerken. 1995, p. 80 e s.
56 BIEBER/SAUER. In: MENDIUS/WENDELING-SCHRÖDER (org.). Zulie-

ferer im Netz. 1991, p. 228 e s.; BIE BER. In: MALSCH/MILL (org.). ArBY-
TE: Modernisierung der Industriesoziologie? 1992, p. 271 e s.; BIE BER.  (nota 
20), p. 121 e s.; POHLMANN/APELT/BUROH/MARTENS. Industrielle 
Netzwerke. 1995.

57 A esse respeito, KULMS (nota 15), p. 129, 248, com outras remissões.
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contrato que participa não do faturamento, mas do lucro58. Em redes 
de just in time, a fixação jurídica de deveres de distribuição de lucros 
orientados para a finalidade de rede teria por objetivo essencial 
contribuir para a preservação da produtividade de relações de coo-
peração estáveis na organização que engloba toda a empresa59. Com 
isso, garante-se que os fabricantes não possam lançar seu risco 
comercial unilateralmente sobre os fornecedores. Mas ao mesmo 
tempo, isso também torna possível ajustar a “participação no lucro” 
do fornecedor para baixo, caso a situação do mercado se mostre 
desfavorável60.

De volta aos sistemas de franquia: neles, surge a problemática 
da distribuição de lucros, como fica claro no caso Apollo, especial-
mente quando a central, em determinadas relações externas da rede, 
pode usar a vantagem da associação perante partes contratuais 
externas, conseguindo negociar para a rede como um todo condições 
melhores, que, então, são concretizadas nos contratos individuais 
com os franqueados. Trata-se, essencialmente, como mostram os 
casos dos descontos diferenciados, de condições de compra favorá-
veis, na forma, por exemplo, de descontos por quantidade. Mas, 
muitas vezes, sistemas de franquia também obtêm créditos de ins-
tituições financeiras em condições mais favoráveis, devido à situação 
financeira da rede global. Créditos de fornecedores também são 
oferecidos com maior generosidade quando existe a expectativa de 
que o êxito do sistema seja realizado por alguns franqueados61. Do 
mesmo modo, é comum fabricantes pagarem ajudas de custo para 
publicidade à central franqueadora cujas mercadorias tenham sido 

58 Mack. Neuere Vertragssysteme in der Bundesrepublik Deutschland. 1975, p. 
143; KULMS (nota 15), p. 248.

59 O fato de isso ser não apenas um desiderato, mas também uma tendência 
observável na jurisprudência fica demonstrado, especialmente, nas análi-
ses de CASPER. In: HALL/SOSKICE (Hrsg.), Varieties of capitalism. 2001, 
p. 397 ff. que salientam a orientação dos tribunais pela produtividade de 
regimes contratuais inovadores que abrangem setores inteiros, especial-
mente sistemas just in time.

60 KULMS (nota 15), p. 249.
61 WEBER. JA, 1983, p. 349; BAYREUTHER (nota 24), p. 380.
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comercializadas com sucesso pela totalidade dos franqueados. Nes-
se caso também se coloca a questão sobre se essas ajudas de custo 
devem ser transferidas aos franqueados em sua totalidade62.

O que significa isso para a vantagem associativa no caso dos 
descontos diferenciados? Aqui, como já se afirmou acima, basear-se 
apenas na interpretação das cláusulas correspondentes das Condi-
ções Gerais do Negócio faz sentido apenas durante um período de 
transição. No máximo, quando as diversas Condições Gerais do 
Negócio são “adaptadas” à nova jurisprudência do BGH no sentido 
de enfraquecer, eliminar por completo ou excluir os deveres de 
transferência, a jurisprudência vê-se obrigada a decidir a questão 
baseando-se em estruturas comerciais objetivas. Todavia, uma al-
teração das Condições Gerais do Negócio em relações de trato su-
cessivo desse tipo, como é o caso da franquia, apenas será possível 
com a anuência da parte contrária. Contudo, se existirem relações 
de poder assimétricas, a central franqueadora poderá impor mais 
facilmente as alterações desejadas. Na realidade, foi justamente no 
caso Apollo que as cláusulas de transferências foram alteradas em 
prejuízo das franqueadas, logo após a instauração do processo. Para 
que os deveres de transferência venham a ser simplesmente elimi-
nados no futuro, haverá que se decidir com base no Direito objetivo 
se os deveres de lealdade do franqueador incluem um dever de 
transferência de descontos. Somente então, no máximo, é que o 
caráter de rede dos sistemas de franquia irá se tornar juridicamente 
relevantes. Se a prática dos formulários passar a excluir explicita-
mente até mesmo a transferência de descontos, surgirá o problema 
do controle judicial das Condições Gerais do Negócio, nos termos 
do art. 307 do Código Civil alemão. Ao menos, será preciso admitir 
uma desvantagem indevida, caso o franqueador tenha imposto ao 
franqueado um dever de aquisição, e, apesar disso, não repasse os 
descontos de compra integralmente. Como já se afirmou anterior-
mente, no caso Apollo, embora o BGH tenha fundamentado a de-

62 Vide OLG Munique, WiB, 1997, p. 1109; OLG Stuttgart de 16-2-2001 − 2 
U 218/99; BGH de 17-7-2001 − VIII ZR 59/01. A esse respeito, de modo 
geral, BÖHNER (nota 2), p. 109 e s.
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cisão na regra das cláusulas ambíguas ao interpretar a cláusula de 
apoio, ele inaugurou a argumentação na direção das estruturas de 
rede objetivas. Segundo o BGH, o que importa são as expectativas 
legítimas do franqueado, resultantes de “sua pertença a um sistema 
de franquia com forte poder de compra”. 

Por conseguinte, aqui também a finalidade de rede se torna 
um critério determinante. Como já se mostrou anteriormente, de 
acordo com a situação, a finalidade de rede impõe à central a obri-
gação ampliada de apoiar a rede como um todo, contanto que este-
ja agindo não apenas no âmbito do contrato sinalagmático, mas no 
âmbito da associação. No caso Apollo, o âmbito associativo é du-
plamente tangenciado de modo imediato nas negociações de com-
pra da central. Primeiramente: a encomenda não é feita para a ne-
cessidade própria da central e de seus pontos de venda, mas sim 
para toda a associação, portanto, para a necessidade de aquisição de 
cada um dos franqueados. De fato, a central não atua como repre-
sentante direta dos franqueados. Estes concluem seus contratos de 
compra de forma autônoma e em nome próprio com os fornecedores. 
Mas a central convenciona (em nome próprio) um contrato-quadro 
com os fornecedores para o sistema de franquia. Na decisão sobre 
o caso Apollo, o BGH esclareceu que “os descontos diferenciados 
fazem parte das reduções de preço que a apelada negociou com os 
fornecedores, inclusive para as compras de suas franqueadas, mas 
não transferiu para estas”63. Com isso, a constelação desloca-se para 
os arredores da representação indireta. Na qualidade de mandatária 
dos franqueados, a central conclui em nome próprio, mas no inte-
resse e por conta destes, esse contrato-quadro64. Em segundo lugar: 
a central aproveita-se do efeito associativo próprio – o poder de 
compra concentrado –, que só passa a existir com a interconexão dos 
franqueados com as filiais da central. Nas palavras do BGH: trata-se 
de “vantagens de compra..., que ela está autorizada a esperar obter 

63 BGH WRP 2003, 1448, 1451.
64 De modo geral, sobre a representação indireta de um mandatário, HEIN-

RICHS. Palandt. 2003: 62. ed., antes de § 104, nota marginal 25: antes de 
§ 164, nota marginal 6. 65. 
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em razão de sua pertença a um sistema de franquia com forte poder 
de compra”65. Por conseguinte, na rede, as negociações da central 
com os níveis comerciais anteriores enquadram-se inequivocamen-
te no âmbito associativo. Logo – e apenas no que se refere ao acor-
do com os fornecedores –, ela é, como formula de modo contunden-
te o OLG de Frankfurt, “mandatária subordinada a comando” dos 
franqueados66. Essa dependência hierárquica invertida não está, de 
modo nenhum, em contradição com o poder de direção que a central 
exerce sobre os franqueados em outras situações. Como se salienta, 
especialmente, no conceito de “contrato simbiótico”, em intercone-
xões, são frequentes essas relações de preservação de interesses 
reciprocamente assimétricas, que podem fundamentar poderes de 
direção, os quais, conforme o setor, vão num e noutro sentido67.

Em princípio, pode-se ver uma violação de dever por parte da 
central já no fato de ela não ter divulgado os descontos diferenciados 
abertamente para os franqueados68, mas sim, bem nos moldes da 
prática fraudulenta dos kick backs, ter recebido o reembolso da dife-
rença dos fornecedores apenas posteriormente e sem conhecimen-
to das franqueadas. O BGH também torna isso claro na decisão 
sobre o caso Apollo, impondo à central um dever de informar sobre 
os descontos acordados69. Como age dentro do âmbito da associação, 
ela está sujeita aos deveres de informação, claramente intensificados 
em comparação com aqueles existentes num contrato bilateral. Ora, 
as exigências da finalidade de rede vão além dos meros deveres de 
divulgação. Em particular, a finalidade de rede requer aqui que 
possíveis ganhos de eficiência sejam realizados também de facto 

65 BGH, WRP, 2003, p. 1448, 1451.
66 OLG Frankfurt 11 U (caderno) 55/00, p. 24 (no prelo).
67 SCHANZE. In: JOERGES (org.). Franchising and the law. 1991, p. 69; 

SCHANZE. JITE, 1993, p. 691 e s.; ZWECKER, JA, 1999, p. 164.
68 Em um caso semelhante, em que se tratava de ajudas de custo para publi-

cidade da montadora de veículo em relação a uma empresa de locação de 
veículos franqueada, o OLG de Munique (WiB, 1997, p. 1109) condenou a 
central franqueadora a informar sobre as ajudas de custo para publicidade. 

69 BGH, WRP, 2003, p. 1448, 1450.
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entre os membros através de efeitos de rede, pois faz parte do sen-
tido econômico de um sistema de franquia que vantagens de rede 
obtidas no setor de compras tenham impacto na venda de merca-
dorias pelos franqueados. Nas palavras do BGH: “... é evidente que 
para a obtenção ‘dos melhores resultados comerciais’ na concorrên-
cia com os fornecedores, revestem-se de relevância determinante, 
também e em especial, condições favoráveis de aquisição”70. É jus-
tamente nessas vantagens de compra que se realizam as chances da 
associação, que proporcionam aos membros do sistema de franquia 
vantagens na concorrência em relação a comerciantes individuais 
que não são membros da franquia. Contudo, os ganhos de eficiên-
cia na rede global somente têm impacto quando os franqueados, por 
sua vez, podem efetivamente oferecer a mercadoria a preços mais 
baixos, em razão do desconto por quantidade obtido na compra. 
Aqui podem ser invocados, adicionalmente, os princípios do profit 
sharing nos sistemas just in time acima discutidos, que permitem 
concluir que, em geral, em redes, existe uma obrigação de distribuir 
entre os membros as vantagens provenientes da interconexão. A 
central viola essa obrigação, oriunda da finalidade de rede, de pro-
mover a eficiência do sistema global quando embolsa grande parte 
dos descontos.

Nessa regra, a dupla imputação singular acima esboçada reali-
za-se como consequência jurídica típica da associação contratual71. 
A quem são imputados riscos, condutas, prejuízos e lucros na rede? 
Ao membro individual, à central ou à rede como um todo, com pos-
terior distribuição proporcional? Diferentemente de um contrato 
social, que, em geral, prevê uma imputação coletiva, o contrato de 
franquia impõe, em princípio, uma distribuição da imputação entre 
central, de um lado, e membro, de outro. Em compensação, a finali-
dade de rede – como princípio regulador da “colisão contratual”72 – 
altera essa imputação “automática” se o âmbito contratual for ultra-
passado, atingindo-se o âmbito associativo. Como se mostrou 

70 BGH, WRP, 2003, p. 1448, 1451.
71 TEUBNER (nota de rodapé 6), 3º cap., V.
72 A esse respeito, análise elucidativa em AMSTUTZ (nota 12), p. 174 e s.
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anteriormente, o desconto por quantidade enquadra-se no âmbito 
associativo. Portanto, entra em jogo a dupla imputação específica das 
redes. Por isso, afinal, o desconto não deve ser atribuído automati-
camente à rede, mas sim, em primeiro lugar, como “vantagem de 
rede”, à associação como um todo, para depois ser distribuído entre 
os membros, segundo o princípio do igual tratamento, e entre estes 
e a central, de acordo com critérios de equidade. 

Concluindo, existe, então, um dever de transferência da central 
de franquia perante os franqueados em relação a todos os descontos 
que ela houver negociado para o sistema de franquia com os forne-
cedores do sistema de franquia. Isso não resulta meramente das 
diferentes cláusulas de apoio contidas nas Condições Gerais do 
Negócio. O dever de transferência é, antes, um dever associativo do 
franqueador, que tem seu fundamento na interconexão entre os 
membros da franquia e que vai além de meros contratos individuais. 
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