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O Projeto na Câmara dos Deputados

• No dia 15 de fevereiro de 2012, o Deputado Valdir Colatto do PMDB-SC, apresenta o Projeto de Lei nº

3.234 de 2012, dispondo sobre o Sistema de Franquia Empresarial.

• Durante o ano de 2012 a ABF esteve na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio

(CDEIC) acompanhando a elaboração do parecer do relator Deputado Guilherme Campos (PSD-SP) e

apresentando suas sugestões de redação.

• Em Dezembro de 2012 o parecer do Relator Deputado Guilherme Campos, que concluiu pela

apresentação de um texto Substitutivo, incorporando as sugestões da ABF, sendo que o Projeto da Nova

Lei foi aprovado na CDEIC em abril de 2013, seguindo para à Comissão de Finanças e Tributação;
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O Projeto na Câmara dos Deputados

• Em julho de 2013, já na Comissão de Finanças e Tributação, o projeto foi designado para

relataria do Deputado Lúcio Vieira Lima PMDB/BA, sendo que a ABF teve 3 audiências com o

relator, levando subsídios para manutenção do texto aprovado na CDEIC.

• Nessa etapa a ABF defendeu a manutenção do texto para que não fosse caracterizada a

relação de consumo entre franqueador e franqueado e a inexistência de vínculo trabalhista.

• Em julho de 2015, o projeto foi aprovado na Comissão de Finanças e Tributação.
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O Projeto na Câmara dos Deputados

• Em agosto de 2015 o Projeto da Nova Lei chega Comissão de Constituição e Justiça

(CCJ), sendo designado o Deputado José Fogaça (PMDB/RJ) como relator, que

apresentou parecer no sentido de aprovar o texto substitutivo proposto pela CDEIC,

sendo o projeto de lei aprovado e remetido para o Senador Federal.
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O Projeto no Senado

• Em dezembro de 2015 o Projeto de Lei chega ao Senado Federal, recebe nova

numeração (PL 219/15), com a designação de seu primeiro relator, o Senador Dário

Berger PMDB/SC, etapa em que a ABF teve duas reuniões com o relator para

defender a aprovação do projeto.

• Apesar da apresentação do parecer favorável pelo relator, em julho de 2016, o

projeto não foi apreciado em virtude do afastamento desse da Comissão de

Constituição e Justiça e Cidadania.
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O Projeto no Senado

• Em agosto de 2018, o Presidente da Comissão de

Constituição, Justiça e Cidadania designou como

Relator da matéria o Senador Armando Monteiro,

atendendo a um pedido feito pela Conselheira da

ABF Cristina Franco;
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O Projeto no Senado
• No mês de maio de 2018, o relator Senador Armando

Monteiro, apresentou seu parecer com voto

favorável ao Projeto, que foi aprovado pela Comissão

de Constituição, Justiça e Cidadania, sendo

encaminhado à Comissão de Assuntos Econômicos –

CAE;

• Em fevereiro de 2019, o Projeto de Lei é distribuído a

uma nova relatora, a Senadora Katia Abreu (PDT/TO),

com quem a ABF se reuniu em várias ocasiões a fim

de defender a sua aprovação.
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O Projeto no Senado

• A relatoria apresentou parecer favorável à aprovação do Projeto de Lei, em maio de 2019, e

após teve sua aprovação na Comissão de Assuntos Econômico (CAE).

• Antes de o Projeto de Lei seguir para o plenário do Senador Federal, foi apresentada a

emenda nº 02 que tornaria obrigatória a formação de Conselho de Franqueados nas redes

com mais de 50 unidades.

• A ABF, então, se antecipou e apresentou uma nota técnica combatendo essa emenda, ao

argumento de que implicaria em excesso de regulação e apontando a inconstitucionalidade

da proposta.
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O Projeto no Senado
• Finalmente, após anos de trabalho, a votação no plenário do Senado foi pautada para o dia 6 de novembro

de 2019.

• No entanto, o Ministério da Economia, solicitou à Relatora, Senadora Kátia Abreu que apresentasse em

plenário uma emenda, que alteraria o Projeto de Lei, fazendo constar que a franqueadora, deveria ser

proprietária ou licenciada da marca.

• A ABF apresentou forte resistência, contatando a Senadora para informar que tal previsão era

desnecessária pois o tema já é tratado pela Lei de Propriedade Industrial e que tal proposta impacta

também o protocolo de Madri, ao qual o Brasil acabara de aderir.

• Com a rejeição da emenda nº 02, o Projeto de Lei foi aprovado no plenário do Senado Federal, no dia 6 de

novembro de 2019.
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A Sanção Presidencial

• Aprovado no Plenário do Senado Federal, o Projeto de Lei seguiu para a Presidência do Senado

Federal, a quem cabe realizar a remessa para a Presidência da República.

• Novos esforços se seguiram por parte da ABF, a fim de sensibilizar o Presidente do Senado Federal,

acerca da importância de realizar o envio célere do Projeto de Lei, já aprovado nas duas casas

legislativas, para a sanção presidencial.

• O Projeto de Lei aprovado segue para a sanção presidencial, novos esforços se intensificam por parte

da ABF e, finalmente, no dia 26 de dezembro de 2019, ocorre a sanção presidencial, com um veto, e

no dia 27 de dezembro de 2019, a Lei n.º 13.966 é publicada no Diário Oficial da União e entrará em

vigor decorridos 90 dias da publicação.
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Novoa Prado

Circular de Oferta de Franquia
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Art. 1º Esta Lei disciplina o sistema de franquia empresarial, pelo qual um franqueador autoriza por meio

de contrato um franqueado a usar marcas e outros objetos de propriedade intelectual, sempre

associados ao direito de produção ou distribuição exclusiva ou não exclusiva de produtos ou serviços e

também ao direito de uso de métodos e sistemas de implantação e administração de negócio ou sistema

operacional desenvolvido ou detido pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem

caracterizar relação de consumo ou vínculo empregatício em relação ao franqueado ou a seus

empregados, ainda que durante o período de treinamento.

• Outros objetos de propriedade intelectual: patentes e desenho industrial (Lei de Propriedade

Intelectual) e desenhos e projetos arquitetônicos (Lei de Direitos Autorais).

• Sem caracterizar relação de consumo: os consumidores continuam tendo o “direito” de processar

o dono da marca.

• Sem caracterizar vínculo empregatício: não significa que as relações de emprego possam ser
transformadas em franquia. Isso continua sendo fraude. Existe uma

probabilidade do mau uso da tecnologia da franquia para esse tipo

de simulação.
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§ 1º Para os fins da autorização referida no caput, o franqueador deve ser

titular ou requerente de direitos sobre as marcas e outros objetos de

propriedade intelectual negociados no âmbito do contrato de franquia, ou

estar expressamente autorizado pelo titular.

• Agora é necessário ter ao menos requerido a marca.

§ 2º A franquia pode ser adotada por empresa privada, empresa estatal ou

entidade sem fins lucrativos, independentemente do segmento em que

desenvolva as atividades.
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Art. 2º Para a implantação da franquia, o franqueador deverá fornecer ao interessado
Circular de Oferta de Franquia, escrita em língua portuguesa, de forma objetiva e
acessível, contendo obrigatoriamente:

I - histórico resumido do negócio franqueado;

• Continua valendo o princípio da transparência como drive. Importante relatar o
histórico da forma mais completa possível.

II - qualificação completa do franqueador e das empresas a que esteja ligado,
identificando-as com os respectivos números de inscrição no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica (CNPJ);

• O liame não é necessariamente societário com a exclusão da palavra “diretamente”

III - balanços e demonstrações financeiras da empresa franqueadora, relativos

aos 2 (dois) últimos exercícios;
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IV - indicação das ações judiciais relativas à franquia que questionem o
sistema ou que possam comprometer a operação da franquia no País, nas
quais sejam parte o franqueador, as empresas controladoras, o
subfranqueador e os titulares de marcas e demais direitos de propriedade
intelectual;

V - descrição detalhada da franquia e descrição geral do negócio e das
atividades que serão desempenhadas pelo franqueado;

VI - perfil do franqueado ideal no que se refere a experiência anterior,
escolaridade e outras características que deve ter,

obrigatória ou preferencialmente;
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VII - requisitos quanto ao envolvimento direto do franqueado na
operação e na administração do negócio;

VIII - especificações quanto ao:

a) total estimado do investimento inicial necessário

à aquisição, à implantação e à entrada em operação

da franquia;

b) valor da taxa inicial de filiação ou taxa de franquia;

c) valor estimado das instalações, dos equipamentos

e do estoque inicial e suas condições de pagamento;
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IX - informações claras quanto a taxas periódicas e outros valores a
serem pagos pelo franqueado ao franqueador ou a terceiros por
este indicados, detalhando as respectivas bases de cálculo e o que
elas remuneram ou o fim a que se destinam, indicando,
especificamente, o seguinte:

a) remuneração periódica pelo uso do sistema, da marca, de outros
objetos de propriedade intelectual do franqueador ou sobre os
quais este detém direitos ou, ainda, pelos serviços prestados pelo
franqueador ao franqueado

b) aluguel de equipamentos ou ponto comercial

c) taxa de publicidade ou semelhante

d) seguro mínimo
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X - relação completa de todos os franqueados, subfranqueados ou
subfranqueadores da rede e, também, dos que se desligaram nos últimos 24
(vinte quatro) meses, com os respectivos nomes, endereços e telefones.

XI - informações relativas à política de atuação territorial, devendo ser especificado:

a) se é garantida ao franqueado a exclusividade ou a preferência sobre determinado território
de atuação e, neste caso, sob que condições;

b) se há possibilidade de o franqueado realizar vendas ou prestar

serviços fora de seu território ou realizar exportações;

c) se há e quais são as regras de concorrência territorial

entre unidades próprias e franqueadas.

• Todas as regras de exploração do território devem ser aqui mencionadas.
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XII - informações claras e detalhadas quanto à obrigação do franqueado de
adquirir quaisquer bens, serviços ou insumos necessários à implantação,
operação ou administração de sua franquia apenas de fornecedores indicados e
aprovados pelo franqueador, incluindo relação completa desses fornecedores.

XIII - indicação do que é oferecido ao franqueado pelo franqueador e em quais
condições, no que se refere a:

a) Suporte

• Contemplar outras formas e ferramentas

tecnológicas de atendimento e controle.

• Hangout, Skype, EAD e outros.

b) supervisão de rede

c) serviços
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d) incorporação de inovações tecnológicas às franquias

e)treinamento do franqueado e de seus funcionários, especificando duração,

conteúdo e custos

f) manuais de franquia

g) auxílio na análise e na escolha do ponto onde será

instalada a franquia, e

h) leiaute e padrões arquitetônicos das instalações do franqueado, incluindo

arranjo físico de equipamentos e instrumentos, memorial descritivo,

composição e croqui.

• maior nível de informação sobre o detalhamento do projeto
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XIV - informações sobre a situação da marca franqueada e outros direitos de

propriedade intelectual relacionados à franquia, cujo uso será autorizado em

contrato pelo franqueador, incluindo a caracterização completa, com o

número do registro ou do pedido protocolizado, com a classe e

subclasse, nos órgãos competentes, e, no caso de cultivares, informações

sobre a situação perante o Serviço Nacional de Proteção de Cultivares

(SNPC).

• Cultivares (plantas geneticamente modificadas que levam

a alguma melhoria )

XV - situação do franqueado, após a expiração do contrato

de franquia, em relação a:



A Nova Lei de Franquias

a) know-how da tecnologia de produto, de processo ou de gestão,

informações confidenciais e segredos de indústria, comércio,

finanças e negócios a que venha a ter acesso em função da franquia.

• Especificação do que vem a ser know-how, no sentido de

reconhecer a amplitude do que é transmitido ao franqueado.

Exemplo.

b) implantação de atividade concorrente à da franquia.
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XVI - modelo do contrato-padrão e, se for o caso,
também do pré-contrato-padrão de franquia
adotado pelo franqueador, com texto completo,
inclusive dos respectivos anexos, condições e prazos
de validade.

XVII - indicação da existência ou não de

regras de transferência ou sucessão e,

caso positivo, quais são elas.
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XVIII - indicação das situações em que são aplicadas penalidades, multas
ou indenizações e dos respectivos valores, estabelecidos no contrato de
franquia.

• Resumo objetivo e claro das penalidades contratuais

XIX - informações sobre a existência de cotas mínimas de

compra pelo franqueado junto ao franqueador, ou a

terceiros por este designados, e sobre a possibilidade e as

condições para a recusa dos produtos ou serviços exigidos

pelo franqueador.

• E pedidos automáticos?
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XX - indicação de existência de conselho ou associação

de franqueados, com as atribuições, os poderes

e os mecanismos de representação perante o

franqueador, e detalhamento das competências

para gestão e fiscalização da aplicação dos

recursos de fundos existentes.

• Não adianta anexar apenas o estatuto do órgão.

• Necessário detalhar a existência e atribuições da associação de rede para
gestão de fundo de propaganda.
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XXII - indicação das regras de limitação à concorrência entre o
franqueador e os franqueados, e entre os franqueados, durante
a vigência do contrato de franquia, e detalhamento da
abrangência territorial, do prazo de vigência da restrição e das
penalidades em caso de descumprimento.

• Regras de exploração do território

• Regras para expansão da franquia

• Proteção para invasão de território
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XXII - especificação precisa do prazo
contratual e das condições de renovação,
se houver.

XXIII - local, dia e hora para recebimento
da documentação proposta, bem como
para início da abertura dos envelopes,
quando se tratar de órgão ou entidade
pública.
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§ 1º A Circular de Oferta de Franquia deverá ser entregue ao candidato a franqueado,
no mínimo, 10 (dez) dias antes da assinatura do contrato ou pré-contrato de franquia
ou, ainda, do pagamento de qualquer tipo de taxa pelo franqueado ao franqueador ou
a empresa ou a pessoa ligada a este, salvo no caso de licitação ou pré-qualificação
promovida por órgão ou entidade pública, caso em que a Circular de Oferta de
Franquia será divulgada logo no início do processo de seleção.

§ 2º Na hipótese de não cumprimento do disposto no § 1º,

o franqueado, poderá arguir anulabilidade ou nulidade

conforme o caso, e exigir a devolução de todas e quaisquer

quantias já pagas ao franqueador, ou a terceiros por este indicados, a título de

filiação ou de royalties, corrigidas monetariamente.
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AINDA SOBRE AS 
PENALIDADES...

Incluiu-se a previsão expressa quanto à possibilidade de nulidade
do Contrato de Franquia, antes a Lei apenas previa a sua
anulabilidade.

A nulidade não é suscetível de

confirmação, nem convalesce pelo

decurso do tempo.
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AINDA SOBRE AS PENALIDADES...

A anulabilidade possui o prazo de dois anos para o seu reconhecimento,
podendo ser convalidado até mesmo antes desse prazo.

Enunciado IV do Grupo de Câmaras Reservadas de

Direito Empresarial do TJ/SP:

“A inobservância da formalidade prevista no art. 4 da

Lei nº 8.955/94 pode acarretar a anulação do contrato

de franquia, desde que tenha sido requerida em prazo

razoável e que haja comprovação do efetivo prejuízo”.
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Art. 4º Aplica-se ao franqueador que omitir
informações exigidas por lei ou veicular
informações falsas na Circular de Oferta de
Franquia a sanção prevista no § 2º do art. 2º

desta Lei, sem prejuízo das sanções penais

cabíveis.
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QUAIS OS IMPACTOS?

Caso o Franqueador não cumpra com as exigências da
nova Lei de Franquia, omita ou veicule informações
falsas na COF, o Franqueado poderá:

• Exigir a devolução de todas quantias já pagas ao
Franqueador, ou a terceiros por este indicados, a título
de filiação ou de royalties, corrigidas monetariamente,
sem prejuízo de sanções penais
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QUAIS OS IMPACTOS?

Existe a prerrogativa de indenização por perdas e danos,

conforme o Código Civil:

“Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode
pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe
o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos,
indenização por perdas e danos”.
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Muito Obrigada!!

Melitha Novoa Prado

melitha@novoaprado.com.br
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SIDNEI AMENDOEIRA
Diretor Institucional ABF /

MMA Law

Reconhecimento expresso de 
entendimentos jurisprudenciais
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Arbitragem:

A nova lei de Franquia (Lei 13.966/2019), estabelece, em seu art. 7º,
§1º que “Os contratos de franquia obedecerão às seguintes condições:
(...) § 1º As partes poderão eleger juízo arbitral para solução de
controvérsias relacionadas ao contrato de franquia”.

Em tese, portanto, ficam garantidas as cláusulas arbitrais inseridas em
contratos de franquia. No entanto, algumas observações devem ser
feitas e alguns cuidados tomados.
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Arbitragem:
Para que seja possível instituir a arbitragem como
meio de solução de litígios em um contrato de
franquia, as partes devem firmar uma cláusula
compromissória arbitral “cheia” ou um compromisso
arbitral (art. 3º da Lei nº 9.307/96 - lei de arbitragem
- LA).
Em se tratando de contratos de adesão (art. 4º, §2º
LA), a cláusula compromissória para ter validade,
deve estar devidamente destacada (anexo ou
negrito), o que permitiria atestar a efetiva vontade
do aderente.



A Nova Lei de Franquias

Arbitragem:

Ademais, no Brasil vigora, como em outros países do
mundo, o princípio do kompetenz-kompetenz, ou
seja, o próprio árbitro é competente para resolver
eventuais questões sobre a própria competência.

O artigo 8º, §único, da LA dispõe que: “caberá ao
árbitro decidir, de ofício, ou por provocação das
partes, as questões acerca da existência, validade,
eficácia da convenção de arbitragem e do contrato
que contenha a cláusula compromissória”.
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Arbitragem:

O CPC, por sua vez, estabelece que as partes podem
submeter seus litígios a arbitragem (arts. 3º, §1º e
42).
Se uma das partes, porém, ajuizar demanda no
Poder Judiciário não poderá o juiz extingui-la de
ofício (art. 337, §5º).
Se, porém, o réu alegar a existência de convenção de
arbitragem em contestação, deverá fazê-lo (art. 337,
X). Do contrário, considera-se aceita a jurisdição
estatal (art. 337, §6º).
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Arbitragem:

Ocorre, porém, que em 2016, o STJ, apreciando
processo judicial iniciado por franqueado apesar do
contrato possuir cláusula arbitral “cheia”, de forma
equivocada em nosso sentir, considerou que:
(i) O contrato de franquia seria de adesão;
(ii) Assim sendo, poderia o juiz afastar a cláusula

arbitral como exceção ao principio da kompetz-
kompetz.
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Arbitragem:

2. O contrato de franquia, por sua natureza, não está sujeito às regras protetivas
previstas no CDC, pois não há relação de consumo, mas de fomento econômico.
3. Todos os contratos de adesão, mesmo aqueles que não consubstanciam
relações de consumo, como os contratos de franquia, devem observar o disposto
no art. 4º, § 2º, da Lei 9.307/96.
4. O Poder Judiciário pode, nos casos em que prima facie é identificado um
compromisso arbitral "patológico", i.e., claramente ilegal, declarar a nulidade dessa
cláusula, independentemente do estado em que se encontre o procedimento
arbitral.
5. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 1602076/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
15/09/2016, DJe 30/09/2016)
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Arbitragem:

Lê-se no v. acórdão: “Assim, com fundamento na doutrina e nos
julgamentos deste STJ, o contrato de franquia é inegavelmente um
contrato de adesão.
Quanto à diferenciação apresentada pela recorrida segundo a qual
contratos “por adesão” são distintos de contratos “de adesão”, entendo
que essa sutileza sintática é incapaz de representar alguma diferença
semântica relevante, pois o Direito não trata de forma distinta essas
duas supostas categorias.”
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Arbitragem:

E, ainda: “Como regra geral, a jurisprudência desta Corte Superior indica a
prioridade do juízo arbitral para se manifestar acerca de sua própria
competência e, inclusive, sobre a validade ou nulidade da cláusula arbitral.
Toda regra, porém, comporta exceções para melhor se adequar a situações
cujos contornos escapam às situações típicas abarcadas pelo núcleo duro da
generalidade e que, pode-se dizer, estão em áreas cinzentas da aplicação do
Direito. (...) Levando em consideração todo o exposto, o Poder Judiciário
pode, nos casos em que prima facie é identificado um compromisso arbitral
“patológico”, i.e., claramente ilegal, declarar a nulidade dessa cláusula
instituidora da arbitragem, independentemente do estado em que se
encontre o procedimento arbitral”.
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Arbitragem:

No ano seguinte, 18/05/2017, o mesmo STJ, julgou a

questão em sentido diametralmente oposto,

estendendo os efeitos (para cobrir o inadimplemento

contratual) de uma cláusula arbitral redigida de

forma dúbia (falando em interpretação de cláusulas

contratuais), não fazendo qualquer consideração

com relação a contratos de adesão e anulando todo

o processo judicial (RESP 1.597.658-SP, por maioria).
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Relação de consumo e vinculo 
empregatício:

A nova lei de Franquia (Lei 13.966/2019), também
estabelece, em seu art. 1º que o sistema de franquia
estabelece uma relação entre franqueador e
franqueado “sem caracterizar relação de consumo
ou vínculo empregatício em relação ao franqueado
ou a seus empregados, ainda que durante o período
de treinamento.”
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Relação de Consumo:
Nos contratos de franquia não está caracterizada relação de
hipossuficiência similar àquela que se verifica em contratos de consumo e
considerados como de adesão, especialmente em função do fato que a lei
de franquias, em seu artigo 3º, determina ao franqueador entregar ao
franqueado, no mínimo dez dias antes da celebração de qualquer
instrumento ou pagamento de qualquer taxa, uma Circular de Oferta de
Franquia (COF) com todos os dados e informações relativos à contratação,
especialmente com relação ao investimento e, ainda, as minutas do pré-
contrato e contrato de franquia padrão utilizados pela Franqueadora.

Até, por isso mesmo é que existem contratos padrões em franquia, como
decorrência da própria exigência legal de entrega de sua minuta
previamente quando da entrega da COF.

Como se vê, o franqueado teve a opção de escolher e a oportunidade de
analisar previamente o negócio em que estava a ingressar.
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Relação de Consumo:
Mesmo porque, não parece que o franqueado possa ser equiparado
ao “destinatário final”, nos termos do art. 2º do CDC.

Ora, em se adotando o conceito de destinatário final como aquele
que retira o bem do mercado, encerrando o circuito produtivo, o
franqueado certamente não é essa pessoa.

Ainda que, por interpretação extensiva, pense-se que o franqueado
se utiliza da franquia para seu trabalho profissional, não se pode
afirmar que o franqueado seja o destinatário final da franquia.

Ora, o objeto do contrato de franquia é exatamente criar meios
para a passagem dos produtos e serviços da franquia para o
mercado de consumo, utilizando-se a franqueadora, para tanto de
sua rede de franqueados.
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Relação de Consumo:
“Contrato de fiança. Relação entre o franqueador e franqueado. Lei nº 8.955/94. Código de

Defesa do Consumidor. Fiança. Exoneração. 1. A relação entre o franqueador e o

franqueado não está subordinada ao Código de Defesa do Consumidor. 2. Afastando o

acórdão a existência de moratória com base na realidade dos autos e em cláusula contratual,

não há espaço para acolher a exoneração da fiança, a teor das Súmulas nºs 5 e 7 da Corte,

ademais da falta de prequestionamento dos dispositivos indicados no especial. 3. Recurso

especial não conhecido. (REsp 687.322/RJ, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO,

TERCEIRA TURMA, julgado em 21.09.2006, DJ 09.10.2006 p. 287)”

Em sentido absolutamente similar: PROCESSO CIVIL - RECURSO ESPECIAL - EXCEÇÃO DE

INCOMPETÊNCIA - INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE CONTRATO DE ADESÃO - PARTES COM

CAPACIDADE FINANCEIRA, TÉCNICA E JURÍDICA PARA CONTRATAR - COMPETÊNCIA

TERRITORIAL - DOMICÍLIO DO RÉU - CRITÉRIO RELATIVO - DERROGAÇÃO PELAS PARTES -

PREVALECENTE O FORO DE ELEIÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 415.150/PE, Rel.

Ministro MASSAMI UYEDA, QUARTA TURMA, julgado em 02.08.2007, DJ 27.08.2007 p. 256)
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Relação de Consumo:
O que a nova lei de franquia não trata é da possível e
eventual responsabilidade solidária da Franqueadora
por danos causados pelo franqueado ao consumidor:

"Cabe às franqueadoras a organização da cadeia de
franqueados do serviço, atraindo para si a
responsabilidade solidária pelos danos decorrentes
da inadequação dos serviços prestados em razão da
franquia" (REsp 1.426.578/SP, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe
22/9/2015).
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A questão trabalhista:
RECURSO DE REVISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. CONTRATO DE
FRANQUIA. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 2º DA LEI Nº 8.955/94.
CONFIGURAÇÃO. PROVIMENTO. A teor da exegese do artigo 2º da Lei nº
8.955/94, o contrato de franquia celebrado entre franqueado e
franqueador se distancia da hipótese de terceirização. Naquela situação o
franqueado é livre para administrar seu negócio e contratar seus
próprios empregados assumindo os riscos da operação e, embora exista,
por parte do franqueador, orientação e repasse de tecnologia, não há
ingerência direta nos negócios do franqueado. A fiscalização existente é
mínima, apenas para se resguardar a própria marca repassada. Logo, não
há que se falar em prestação de serviços entre elas, tampouco em
responsabilidade subsidiária pelos créditos trabalhistas. Precedentes da
Corte. Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento.
(TST-RR-1170-78.2011.5.03.0077, 5ª. Turma do TST, j. 01/10/2014)
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A questão trabalhista:
"I - AGRAVO DE INSTRUMENTO - LEI 13.015/2014 - RELAÇÃO DE EMPREGO.
CONTRATO DE FRANQUIA. INEXISTÊNCIA. Ante possível violação dos artigos 2º e 3º
da CLT, dá-se provimento ao agravo de instrumento para mandar processar o
recurso de revista. Agravo de instrumento conhecido e provido. II - RECURSO DE
REVISTA. A Lei nº 8.955/94, que regula os contratos de franquia empresarial (
franchising ), e que expressamente afasta a configuração de vínculo de emprego
entre os contratantes, é clara no sentido de que o franqueador deverá prestar,
entre outros, serviços de orientação ao franqueado, proporcionar-lhe e a seus
empregados o necessário treinamento e até mesmo prestar auxílio na análise e
escolha do ponto onde será instalada a franquia, pelo que as sugestões e até
mesmo eventual auxílio financeiro do franqueador ao franqueado inserem-se na
variada gama de direitos e obrigações decorrentes dessa modalidade de
contrato, sem que se possa falar em relação de emprego. Recurso de revista
conhecido e provido" (RR-20202-17.2016.5.04.0352, 8ª Turma, Relator Ministro
Márcio Eurico Vitral Amaro, DEJT 08/11/2019).



A Nova Lei de Franquias

A questão trabalhista:
"AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE
REVISTA. CPC/1973. CONTRATO DE FRANQUIA. DESVIRTUAMENTO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MATÉRIA FÁTICA. O TRT consignou
entendimento de que, no contrato de franquia previsto na Lei nº
8.955/94, a relação comercial estabelecida entre franqueador e
franqueado não se identifica com terceirização de serviços.
Registrou que, na hipótese, " a ingerência era tamanha, da
franqueadora sobre a franqueada, que não se trata de mera
terceirização da atividade fim " e " a forte ingerência da Brasil
Telecom sobre a franqueada, mais especificamente sobre os
funcionários da franqueada, autorizam o reconhecimento da
responsabilidade solidária daquela. " Portanto, irreparável a
decisão agravada que aplicou o óbice da Súmula nº 126 do TST.
Agravo conhecido e não provido" (Ag-ARR-1080-16.2011.5.09.0041,
7ª Turma, Relator Ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, DEJT
29/11/2019).
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Sublocação do Ponto Comercial ao 
Franqueado
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Nova Lei de Franquias - Lei 13.996/19

“Art. 3º Nos casos em que o franqueador subloque ao franqueado o ponto
comercial onde se acha instalada a franquia, qualquer uma das partes terá
legitimidade para propor a renovação do contrato de locação do imóvel,
vedada a exclusão de qualquer uma delas do contrato de locação e de
sublocação por ocasião da sua renovação ou prorrogação, salvo nos casos de
inadimplência dos respectivos contratos ou do contrato de franquia.

Parágrafo único. O valor do aluguel a ser pago pelo franqueado ao
franqueador, nas sublocações de que trata o caput, poderá ser superior ao
valor que o franqueador paga ao proprietário do imóvel na locação originária
do ponto comercial, desde que:

I - essa possibilidade esteja expressa e clara na Circular de Oferta de Franquia e
no contrato; e

II - o valor pago a maior ao franqueador na sublocação não implique excessiva
onerosidade ao franqueado, garantida a manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro da sublocação na vigência do contrato de franquia”.
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Regras Gerais das Sublocação na Lei 
do Inquilinato - Lei 8.245/91

“Art. 13. A cessão da locação, a sublocação e o empréstimo do imóvel,
total ou parcialmente, dependem do consentimento prévio e escrito
do locador.

§ 1º Não se presume o consentimento pela simples demora do locador
em manifestar formalmente a sua oposição.

§ 2º Desde que notificado por escrito pelo locatário, de ocorrência de
uma das hipóteses deste artigo, o locador terá o prazo de trinta dias
para manifestar formalmente a sua oposição”.

➢STJ – 3ª Turma – 2018.
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Regras Gerais das Sublocação na Lei do 
Inquilinato - Lei 8.245/91

“Art. 14. Aplicam - se às sublocações, no que couber, as disposições
relativas às locações”.

“Art. 15. Rescindida ou finda a locação, qualquer que seja sua causa,
resolvem - se as sublocações, assegurado o direito de indenização do
sublocatário contra o sublocador”.

➢Neste caso o locador poderá requerer uma liminar para a
desocupação do imóvel em 15 dias, mediante prévia caução
equivalente a 3 meses de aluguel.
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Regras Gerais das Sublocação na Lei do 
Inquilinato - Lei 8.245/91

“Art. 16. O sublocatário responde subsidiariamente ao locador pela
importância que dever ao sublocador, quando este for demandado e,
ainda, pelos aluguéis que se vencerem durante a lide”.

➢Por outro lado, o sublocador obriga-se diretamente perante ao
locador, independentemente do adimplemento ou não do
sublocatário.
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Ação Renovatória de Contrato de Locação

“Art. 51. Nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá
direito a renovação do contrato, por igual prazo, desde que, cumulativamente:

I - o contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito e com prazo
determinado;

II - o prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos
dos contratos escritos seja de cinco anos;

III - o locatário esteja explorando seu comércio, no mesmo ramo, pelo prazo
mínimo e ininterrupto de três anos.

§ 1º O direito assegurado neste artigo poderá ser exercido pelos cessionários
ou sucessores da locação; no caso de sublocação total do imóvel, o direito a
renovação somente poderá ser exercido pelo sublocatário”.
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Ação Renovatória de Contrato de Locação

“§ 1º O direito assegurado neste artigo poderá ser exercido pelos
cessionários ou sucessores da locação; no caso de sublocação
total do imóvel, o direito a renovação somente poderá ser
exercido pelo sublocatário”.

➢Novidade: Mesmo no cenário de sublocação total, o
franqueador e/ou o franqueado poderão ingressar com a ação
renovatória, desde que preenchidos os requisitos legais. Atenção
que a própria empresa franqueadora deverá figurar como
sublocadora. Com o objetivo de evitar que o franqueado ajuíze a
ação renovatória, a recomendação é celebrar o contrato de
sublocação por prazo inferior a 5 anos.
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Ação Renovatória de Contrato de Locação

“Art. 71. Além dos demais requisitos exigidos no art. 282 do Código de
Processo Civil, a petição inicial da ação renovatória deverá ser instruída com:

(...)

Parágrafo único. Proposta a ação pelo sublocatário do imóvel ou de parte dele,
serão citados o sublocador e o locador, como litisconsortes, salvo se, em
virtude de locação originária ou renovada, o sublocador dispuser de prazo
que admita renovar a sublocação; na primeira hipótese, procedente a ação, o
proprietário ficará diretamente obrigado à renovação”.

➢Novidade: Com exceção das hipóteses de inadimplência dos contratos de
locação ou do contrato de franquia, as partes não serão excluídas das
avenças (locação e sublocação).
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Valor do Aluguel na Sublocação

“Art. 21. O aluguel da sublocação não poderá exceder o da locação; nas habitações
coletivas multifamiliares, a soma dos aluguéis não poderá ser superior ao dobro do
valor da locação.

Parágrafo único. O descumprimento deste artigo autoriza o sublocatário a reduzir o
aluguel até os limites nele estabelecidos”.

“Art. 43. Constitui contravenção penal, punível com prisão simples de cinco dias a seis
meses ou multa de três a doze meses do valor do último aluguel atualizado, revertida
em favor do locatário:

I - exigir, por motivo de locação ou sublocação, quantia ou valor além do aluguel e
encargos permitidos”;

➢Novidade: O sublocador/franqueador poderá cobrar do sublocatário/franqueado
locativo maior do que o aluguel pago por força do contrato de locação, desde que
conste a possibilidade na COF e não configure onerosidade excessiva.
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Obrigado!

Daniel Alcântara Nastri Cerveira
daniel@cerveiraadvogados.com.br
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Lei de Franquias: antes e depois
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QUADRO 
COMPARATIVO

LEI 8.955/94 x 
LEI 13.966/19
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LE I  Nº  8 .955/ 1 99 4 LE I  Nº  13 .966 / 20 1 9 COMENTÁ R IO S

Art. 1º Os contratos de franquia
empresarial são disciplinados por esta lei.

Art. 2º Franquia empresarial é o sistema
pelo qual um franqueador cede ao
franqueado o direito de uso de marca ou
patente, associado ao direito de
distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de
produtos ou serviços e, eventualmente,
também ao direito de uso de tecnologia de
implantação e administração de negócio
ou sistema operacional desenvolvidos ou
detidos pelo franqueador, mediante
remuneração direta ou indireta, sem que,
no entanto, fique caracterizado vínculo
empregatício.

Art. 1º Esta Lei disciplina o sistema de

franquia empresarial, pelo qual um

franqueador autoriza por meio de contrato

um franqueado a usar marcas e outros

objetos de propriedade intelectual,

sempre associados ao direito de produção

ou distribuição exclusiva ou não exclusiva

de produtos ou serviços e também ao

direito de uso de métodos e sistemas de

implantação e administração de negócio ou

sistema operacional desenvolvido ou detido

pelo franqueador, mediante remuneração

direta ou indireta, sem caracterizar relação

de consumo ou vínculo empregatício em

relação ao franqueado ou a seus

empregados, ainda que durante o período

de treinamento.

O conceito de franquia empresarial

foi aprimorado, deixando claro que

(i) não há relação de consumo entre

franqueado e franqueador e (ii) não

há vinculo empregatício entre

franqueadora e o franqueado ou os

seus empregados.

O novo conceito também deixa

claro que a franquia pressupõe a

distribuição de produtos ou serviços

e a cessão de know how
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LE I  Nº  8 .955/ 1 99 4 LE I  Nº  13 .966 / 20 1 9 COMENTÁ R IO S

Art. 1º Os contratos de franquia
empresarial são disciplinados por esta
lei.

Art. 2º Franquia empresarial é o sistema
pelo qual um franqueador cede ao
franqueado o direito de uso de marca
ou patente, associado ao direito de
distribuição exclusiva ou semi-exclusiva
de produtos ou serviços e,
eventualmente, também ao direito de
uso de tecnologia de implantação e
administração de negócio ou sistema
operacional desenvolvidos ou detidos
pelo franqueador, mediante
remuneração direta ou indireta, sem
que, no entanto, fique caracterizado
vínculo empregatício.

§ 1º Para os fins da autorização

referida no caput, o franqueador

deve ser titular ou requerente de

direitos sobre as marcas e outros

objetos de propriedade

intelectual negociados no âmbito

do contrato de franquia, ou estar

expressamente autorizado pelo

titular

Caso a franqueadora não seja a

titular na marca, deve estar

autorizada expressamente a

utilizá-la pelo seu respectivo

titular.
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LE I  Nº  8 .955/19 9 4 LE I  Nº  13 .966/2 0 19 CO MENTÁRIO S

Art. 1º Os contratos de franquia
empresarial são disciplinados por esta
lei.

Art. 2º Franquia empresarial é o sistema
pelo qual um franqueador cede ao
franqueado o direito de uso de marca ou
patente, associado ao direito de
distribuição exclusiva ou semi-exclusiva
de produtos ou serviços e,
eventualmente, também ao direito de
uso de tecnologia de implantação e
administração de negócio ou sistema
operacional desenvolvidos ou detidos
pelo franqueador, mediante
remuneração direta ou indireta, sem
que, no entanto, fique caracterizado
vínculo empregatício.

§ 2º A franquia pode ser adotada 
por empresa privada, empresa 
estatal ou entidade sem fins 
lucrativos, independentemente 
do segmento em que desenvolva 
as atividades.

Lei recepciona as franquias 
públicas e as franquias sociais
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LEI  Nº 8.955/1994 LEI  Nº 13.966/2019 COMENTÁRIOS

Art. 3º Sempre que o franqueador tiver
interesse na implantação de sistema de
franquia empresarial, deverá fornecer
ao interessado em tornar-se
franqueado uma circular de oferta de
franquia, por escrito e em linguagem
clara e acessível, contendo
obrigatoriamente as seguintes
informações:

Art. 2º Para a implantação da

franquia, o franqueador deverá

fornecer ao interessado Circular

de Oferta de Franquia, escrita em

língua portuguesa, de forma

objetiva e acessível, contendo

obrigatoriamente:
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LE I  Nº  8 .955/19 9 4 LE I  Nº  13 .966/2 0 19 CO MENTÁRIO S

I - histórico resumido, forma societária e
nome completo ou razão social do
franqueador e de todas as empresas a
que esteja diretamente ligado, bem como
os respectivos nomes de fantasia e
endereços;

II - balanços e demonstrações financeiras 
da empresa franqueadora relativos aos 
dois últimos exercícios;

I - histórico resumido do negócio

franqueado;

II - qualificação completa do

franqueador e das empresas a que

esteja ligado, identificando-as com

os respectivos números de

inscrição no Cadastro Nacional da

Pessoa Jurídica (CNPJ

III - balanços e demonstrações
financeiras da empresa
franqueadora, relativos aos 2 (dois)
últimos exercícios;
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LEI  Nº 8.955/1994 LEI  Nº 13.966/2019 COMENTÁRIOS

II - indicação precisa de todas as 
pendências judiciais em que estejam 
envolvidos o franqueador, as empresas 
controladoras e titulares de marcas, 
patentes e direitos autorais relativos à 
operação, e seus subfranqueadores, 
questionando especificamente o 
sistema da franquia ou que possam 
diretamente vir a impossibilitar o 
funcionamento da franquia;

IV - indicação das ações judiciais

relativas à franquia que

questionem o sistema ou que

possam comprometer a operação

da franquia no País, nas quais

sejam parte o franqueador, as

empresas controladoras, o

subfranqueador e os titulares de

marcas e demais direitos de

propriedade intelectual;

A lei não determinou que os

franqueadores informem a

existência de procedimentos

arbitrais

Disclosure da Lei de Franquias

X

Confidencialidade dos 

procedimentos arbitrais
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LE I  N º  8 . 955/1994 LE I  N º  13. 966/2019 COMEN TÁRIOS

V - descrição detalhada da franquia, descrição
geral do negócio e das atividades que serão
desempenhadas pelo franqueado;

V - perfil do franqueado ideal no que se refere
a experiência anterior, nível de escolaridade e
outras características que deve ter, obrigatória
ou preferencialmente;

VI - requisitos quanto ao envolvimento direto
do franqueado na operação e na administração
do negócio;

V - descrição detalhada da franquia e
descrição geral do negócio e das
atividades que serão desempenhadas pelo
franqueado;

VI - perfil do franqueado ideal no que se
refere a experiência anterior, escolaridade
e outras características que deve ter,
obrigatória ou preferencialmente;

VII - requisitos quanto ao envolvimento
direto do franqueado na operação e na
administração do negócio;
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LEI  Nº 8.955/1994 LEI  Nº 13.966/2019 COMENTÁRIOS

VII - especificações quanto ao:

a) total estimado do investimento
inicial necessário à aquisição,
implantação e entrada em operação da
franquia;

b) valor da taxa inicial de filiação ou
taxa de franquia e de caução; e

c) valor estimado das instalações,
equipamentos e do estoque inicial e
suas condições de pagamento;

VIII - especificações quanto ao:

a) total estimado do
investimento inicial necessário à
aquisição, à implantação e à
entrada em operação da franquia;

b) valor da taxa inicial de
filiação ou taxa de franquia;

c) valor estimado das
instalações, dos equipamentos e
do estoque inicial e suas condições
de pagamento;

Item “b” excluiu a “caução”
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LE I  Nº  8 .955/19 9 4 LE I  Nº  13 .966/2 0 19 CO MENTÁRIO S

VIII - informações claras quanto a taxas
periódicas e outros valores a serem pagos pelo
franqueado ao franqueador ou a terceiros por
este indicados, detalhando as respectivas bases
de cálculo e o que as mesmas remuneram ou o
fim a que se destinam, indicando,
especificamente, o seguinte:

a) remuneração periódica pelo uso do
sistema, da marca ou em troca dos serviços
efetivamente prestados pelo franqueador ao
franqueado (royalties);

b) aluguel de equipamentos ou ponto
comercial;

c) taxa de publicidade ou semelhante;

d) seguro mínimo; e

e) outros valores devidos ao franqueador ou
a terceiros que a ele sejam ligados;

IX - informações claras quanto a taxas

periódicas e outros valores a serem pagos

pelo franqueado ao franqueador ou a

terceiros por este indicados, detalhando

as respectivas bases de cálculo e o que

elas remuneram ou o fim a que se

destinam, indicando, especificamente, o

seguinte:

a) remuneração periódica pelo uso do
sistema, da marca, de outros objetos de
propriedade intelectual do franqueador
ou sobre os quais este detém direitos ou,
ainda, pelos serviços prestados pelo
franqueador ao franqueado;

b) aluguel de equipamentos ou ponto
comercial;

c) taxa de publicidade ou semelhante;

d) seguro mínimo;

Retirada a palavra “royalties”.

Necessário deixar claro que a

franqueadora se remunera através

dos royalties pela contraprestação

que disponibiliza aos seus

franqueados, que engloba a cessão

de uso de marca, de know how,

suporte, treinamento etc.

A atividade-fim do franchising

encerra obrigação de dar e não

obrigação de fazer
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LE I  Nº  8 .955/19 9 4 LE I  Nº  13 .966/2 0 19 CO MENTÁRIO S

IX - relação completa de todos os 
franqueados, subfranqueados e 
subfranqueadores da rede, bem como dos 
que se desligaram nos últimos doze meses, 
com nome, endereço e telefone;

X - em relação ao território, deve ser
especificado o seguinte:

a) se é garantida ao franqueado
exclusividade ou preferência sobre
determinado território de atuação e, caso
positivo, em que condições o faz; e

b) possibilidade de o franqueado realizar
vendas ou prestar serviços fora de seu
território ou realizar exportações;

X - relação completa de todos os

franqueados, subfranqueados ou

subfranqueadores da rede e, também, dos

que se desligaram nos últimos 24 (vinte

quatro) meses, com os respectivos nomes,

endereços e telefones;

XI - informações relativas à política de

atuação territorial, devendo ser

especificado:

a) se é garantida ao franqueado a
exclusividade ou a preferência sobre
determinado território de atuação e, neste
caso, sob que condições;

b) se há possibilidade de o franqueado
realizar vendas ou prestar serviços fora de
seu território ou realizar exportações;

c) se há e quais são as regras de
concorrência territorial entre unidades
próprias e franqueadas;

Lei atual amplia o prazo, de 12 para 24

meses

Lei atual determina que franqueador

indique se há regras de concorrência

territorial entre as unidades próprias e

as franqueadas

unidade própria pode significar

também a venda via e-commerce

Regras de delivery
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XI - informações claras e detalhadas quanto à
obrigação do franqueado de adquirir
quaisquer bens, serviços ou insumos
necessários à implantação, operação ou
administração de sua franquia, apenas de
fornecedores indicados e aprovados pelo
franqueador, oferecendo ao franqueado
relação completa desses fornecedores;

XII - informações claras e detalhadas

quanto à obrigação do franqueado de

adquirir quaisquer bens, serviços ou

insumos necessários à implantação,

operação ou administração de sua

franquia apenas de fornecedores

indicados e aprovados pelo

franqueador, incluindo relação

completa desses fornecedores;
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XII - indicação do que é efetivamente oferecido ao
franqueado pelo franqueador, no que se refere a:

a) supervisão de rede;

b) serviços de orientação e outros prestados ao
franqueado;

c) treinamento do franqueado, especificando
duração, conteúdo e custos;

d) treinamento dos funcionários do franqueado;

e) manuais de franquia;

f) auxílio na análise e escolha do ponto onde
será instalada a franquia; e

g) layout e padrões arquitetônicos nas
instalações do franqueado;

XIII - indicação do que é oferecido ao

franqueado pelo franqueador e em quais

condições, no que se refere a:

a) suporte;

b) supervisão de rede;

c) serviços;

d) incorporação de inovações
tecnológicas às franquias;

e) treinamento do franqueado e de seus
funcionários, especificando duração,
conteúdo e custos;

f) manuais de franquia;

g) auxílio na análise e na escolha do
ponto onde será instalada a franquia; e

h) leiaute e padrões arquitetônicos das
instalações do franqueado, incluindo
arranjo físico de equipamentos e
instrumentos, memorial descritivo,
composição e croqui;

Necessário incluir na COF previsão sobre a

adoção pelos franqueados de inovações

tecnológicas.

Especificar duração do treinamento inicial

do franqueado, seu conteúdo e custos

Especificar se franqueador fornece

memorial descritivo da unidade, croquis
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XIII - situação perante o Instituto
Nacional de Propriedade Industrial (INPI)
das marcas ou patentes cujo uso estará
sendo autorizado pelo franqueador;

XIV - informações sobre a situação

da marca franqueada e outros

direitos de propriedade

intelectual relacionados à

franquia, cujo uso será autorizado

em contrato pelo franqueador,

incluindo a caracterização

completa, com o número do

registro ou do pedido

protocolizado, com a classe e

subclasse, nos órgãos

competentes, e, no caso de

cultivares, informações sobre a

situação perante o Serviço

Nacional de Proteção de

Cultivares (SNPC);

”outros direitos de propriedade 
intelectual”: marcas, patentes, 
material didático, métodos de 
ensino etc.
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XIV - situação do franqueado, após a
expiração do contrato de franquia, em relação
a:

a) know how ou segredo de indústria a
que venha a ter acesso em função da
franquia; e

b) implantação de atividade concorrente
da atividade do franqueador;

XV - modelo do contrato-padrão e, se for o 
caso, também do pré-contrato-padrão de 
franquia adotado pelo franqueador, com 
texto completo, inclusive dos respectivos 
anexos e prazo de validade

XV - situação do franqueado, após a

expiração do contrato de franquia, em

relação a:

a) know-how da tecnologia de
produto, de processo ou de gestão,
informações confidenciais e segredos
de indústria, comércio, finanças e
negócios a que venha a ter acesso em
função da franquia;

b) implantação de atividade
concorrente à da franquia;

XVI - modelo do contrato-padrão e, se 
for o caso, também do pré-contrato 
padrão de franquia adotado pelo 
franqueador, com texto completo, 
inclusive dos respectivos anexos, 
condições e prazos de validade;

especificar mais detalhadamente quais

informações e métodos que o

franqueado não poderá utilizar após o

término ou a rescisão do contrato

Lei nova corrige terminologia

imprópria do item “b”: atividade do

franqueado X atividade da franquia
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XVII - indicação da existência ou

não de regras de transferência ou

sucessão e, caso positivo, quais

são elas;

XVIII - indicação das situações em

que são aplicadas penalidades,

multas ou indenizações e dos

respectivos valores, estabelecidos

no contrato de franquia;

Regras que normalmente

constam do contrato de

franquia devem ser

especificadas na COF
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XIX - informações sobre a existência de

cotas mínimas de compra pelo

franqueado junto ao franqueador, ou a

terceiros por este designados, e sobre a

possibilidade e as condições para a

recusa dos produtos ou serviços

exigidos pelo franqueador;

XX - indicação de existência de

conselho ou associação de

franqueados, com as atribuições, os

poderes e os mecanismos de

representação perante o franqueador,

e detalhamento das competências para

gestão e fiscalização da aplicação dos

recursos de fundos existentes;

Regras de fornecimento de produtos

devem ser detalhadas na COF:

- Cotas mínimas

- Regras para recusa de produtos ou

serviços

Indicar se há conselho ou associação

de franqueados na rede, seus

poderes (consultivo, deliberativo)

Fundo de Publicidade é gerido por

Conselho ou Associação?
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XXI - indicação das regras de limitação à concorrência

entre o franqueador e os franqueados, e entre os

franqueados, durante a vigência do contrato de franquia,

e detalhamento da abrangência territorial, do prazo de

vigência da restrição e das penalidades em caso de

descumprimento;

XXII - especificação precisa do prazo contratual e das

condições de renovação, se houver;

XXIII - local, dia e hora para recebimento da

documentação proposta, bem como para início da

abertura dos envelopes, quando se tratar de órgão ou

entidade pública.

Incluir informações nas regras de política

de atuação territorial

Regras de e-commerce, delivery

Penalidades caso franqueado infrinja

regras de concorrência

Dados que constam do contrato de 
franquia devem ser incluídos na COF
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Art. 4º A circular oferta de franquia
deverá ser entregue ao candidato a
franqueado no mínimo 10 (dez) dias
antes da assinatura do contrato ou pré-
contrato de franquia ou ainda do
pagamento de qualquer tipo de taxa
pelo franqueado ao franqueador ou a
empresa ou pessoa ligada a este.

§ 1º A Circular de Oferta de

Franquia deverá ser entregue ao

candidato a franqueado, no

mínimo, 10 (dez) dias antes da

assinatura do contrato ou pré-

contrato de franquia ou, ainda, do

pagamento de qualquer tipo de

taxa pelo franqueado ao

franqueador ou a empresa ou a

pessoa ligada a este, salvo no caso

de licitação ou pré-qualificação

promovida por órgão ou entidade

pública, caso em que a Circular de

Oferta de Franquia será divulgada

logo no início do processo de

seleção.

incluída exceção ao prazo de 
entrega da COF para o caso de 
licitações
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Parágrafo único. Na hipótese do não
cumprimento do disposto no caput
deste artigo, o franqueado poderá
arguir a anulabilidade do contrato e
exigir devolução de todas as
quantias que já houver pago ao
franqueador ou a terceiros por ele
indicados, a título de taxa de filiação
e royalties, devidamente corrigidas,
pela variação da remuneração
básica dos depósitos de poupança
mais perdas e danos.

§ 2º Na hipótese de não

cumprimento do disposto no

§ 1º, o franqueado poderá

arguir anulabilidade ou

nulidade, conforme o caso, e

exigir a devolução de todas e

quaisquer quantias já pagas ao

franqueador, ou a terceiros por

este indicados, a título de

filiação ou de royalties,

corrigidas monetariamente.

”anulabilidade ou nulidade,

conforme o caso”

Lei atual retirou a expressão

“mais perdas e danos”.

Aplicação do Art. 927 do

Código Civil: Aquele que, por

ato ilícito ( arts. 186 e 187 ),

causar dano a outrem, fica

obrigado a repará-lo.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm#art186
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Art. 3º Nos casos em que o franqueador

subloque ao franqueado o ponto

comercial onde se acha instalada a

franquia, qualquer uma das partes terá

legitimidade para propor a renovação do

contrato de locação do imóvel, vedada a

exclusão de qualquer uma delas do

contrato de locação e de sublocação por

ocasião da sua renovação ou prorrogação,

salvo nos casos de inadimplência dos

respectivos contratos ou do contrato de

franquia.

Inclui a possibilidade de o

franqueador sublocar o ponto

ao franqueado, cobrando

aluguel superior ao valor pago

ao proprietário do imóvel.
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Parágrafo único. O valor do aluguel a ser pago

pelo franqueado ao franqueador, nas

sublocações de que trata o caput, poderá ser

superior ao valor que o franqueador paga ao

proprietário do imóvel na locação originária do

ponto comercial, desde que:

I - essa possibilidade esteja expressa e clara na

Circular de Oferta de Franquia e no contrato; e

II - o valor pago a maior ao franqueador na

sublocação não implique excessiva

onerosidade ao franqueado, garantida a

manutenção do equilíbrio econômico-

financeiro da sublocação na vigência do

contrato de franquia.

informações sobre sublocação

devem constar da COF

Valor da sublocação pago a maior

pelo franqueado ao franqueador

não pode ser excessivamente

oneroso
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Art. 7º A sanção prevista no parágrafo único do
art. 4º desta lei aplica-se, também, ao
franqueador que veicular informações falsas na
sua circular de oferta de franquia, sem prejuízo
das sanções penais cabíveis.

Art. 9º Para os fins desta lei, o termo
franqueador, quando utilizado em qualquer de
seus dispositivos, serve também para designar
o subfranqueador, da mesma forma que as
disposições que se refiram ao franqueado
aplicam-se ao subfranqueado.

Art. 5º (VETADO).

Art. 4º Aplica-se ao franqueador que

omitir informações exigidas por lei ou

veicular informações falsas na Circular

de Oferta de Franquia a sanção prevista

no §2º do art. 2º desta Lei, sem

prejuízo das sanções penais cabíveis.

Art. 5º Para os fins desta Lei, as 
disposições referentes ao franqueador 
ou ao franqueado aplicam-se, no que 
couber, ao subfranqueador e ao 
subfranqueado, respectivamente.

Art. 6º (VETADO).
Art. 6º foi vetado, mas par. 2º do 
art. 1º manteve a possibilidade de 
empresa estatal adotar o sistema 
de franquia
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Art. 6º O contrato de franquia
deve ser sempre escrito e
assinado na presença de 2 (duas)
testemunhas e terá validade
independentemente de ser
levado a registro perante cartório
ou órgão público.

Art. 8º O disposto nesta lei aplica-
se aos sistemas de franquia
instalados e operados no
território nacional.

Art. 7º Os contratos de franquia obedecerão às seguintes

condições:

I - os que produzirem efeitos exclusivamente no território

nacional serão escritos em língua portuguesa e regidos pela

legislação brasileira;

II - os contratos de franquia internacional serão escritos

originalmente em língua portuguesa ou terão tradução

certificada para a língua portuguesa custeada pelo

franqueador, e os contratantes poderão optar, no contrato,

pelo foro de um de seus países de domicílio.

§ 1º As partes poderão eleger juízo arbitral para solução de

controvérsias relacionadas ao contrato de franquia.

§ 2º Para os fins desta Lei, entende-se como contrato

internacional de franquia aquele que, pelos atos

concernentes à sua conclusão ou execução, à situação das

partes quanto a nacionalidade ou domicílio, ou à

localização de seu objeto, tem liames com mais de um

sistema jurídico.

Legislador preocupou-se em

prever na lei os contratos

internacionais de franquia

Contratos internacionais:

contratantes podem optar

pelo foro de um de seus

países de domicilio

Possibilidade de as partes

elegerem juízo arbitral para

dirimir controvérsias:

reconhecimento das decisões

jurisprudenciais (precedentes

do STJ)
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Art. 10. Esta lei entra em vigor 60
(sessenta) dias após sua publicação.

Art. 11. Revogam-se as disposições
em contrário.

§ 3º Caso expresso o foro de opção no contrato

internacional de franquia, as partes deverão

constituir e manter representante legal ou

procurador devidamente qualificado e domiciliado

no país do foro definido, com poderes para

representá-las administrativa e judicialmente,

inclusive para receber citações.

Art. 8º A aplicação desta Lei observará o disposto na

legislação de propriedade intelectual vigente no

País.

Art. 9º Revoga-se a Lei nº 8.955, de 15 de

dezembro de 1994 (Lei de Franquia).

Art. 10. Esta Lei entra em vigor após decorridos 90

(noventa) dias de sua publicação oficial.

Aplica-se no caso de franqueador

internacional, que precisa

nomear representante

domiciliado no Brasil, com

poderes para representá-lo

administrativa e judicialmente.

Lei entra em vigor em

26.03.2020
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VETO da Lei nº 13.966/19  
“Art. 6º As empresas públicas, as sociedades de economia mista e as entidades controladas
direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios poderão adotar o
sistema de franquia, observado o disposto nesta Lei e na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993
(Lei de Licitações e Contratos), no que couber ao procedimento licitatório.

§ 1º A adoção do sistema de franquia pelas empresas públicas, sociedades de economia mista
e entidades referidas no caput deverá ser precedida de Oferta Pública de Franquia, mediante
publicação, pelo menos anualmente, em 1 (um) jornal diário de grande circulação no Estado
onde será oferecida a franquia.

§ 2º A Circular de Oferta de Franquia adotada pelas empresas públicas, sociedades de
economia mista e entidades referidas no caput deverá indicar, além dos requisitos previstos no
art. 2º desta Lei, os critérios objetivos de seleção do franqueado definidos pelo franqueador.

§ 3º Os critérios objetivos de seleção do franqueado referidos no § 2º sempre deverão ser
publicados juntamente à Oferta Pública de Franquia de que trata o § 1º.”
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Razões do veto

“A propositura legislativa, ao autorizar as empresas públicas, as
sociedades de economia mista e as entidades controladas direta
ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e
Municípios, a adotar o sistema de franquia, com obediência à Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei de Licitações), no que
couber ao procedimento licitatório, gera insegurança jurídica ao
estar em descompasso e incongruente com a Lei das Estatais (Lei
nº 13.303/2016), a qual dispõe que as empresas estatais realizam
procedimentos licitatórios com base neste marco regulatório.”



A Nova Lei de Franquias

Lei nº 13.966/19

“Art. 1º Esta Lei disciplina o sistema de franquia empresarial, pelo qual um
franqueador autoriza por meio de contrato um franqueado a usar marcas e outros
objetos de propriedade intelectual, sempre associados ao direito de produção ou
distribuição exclusiva ou não exclusiva de produtos ou serviços e também ao direito de
uso de métodos e sistemas de implantação e administração de negócio ou sistema
operacional desenvolvido ou detido pelo franqueador, mediante remuneração direta
ou indireta, sem caracterizar relação de consumo ou vínculo empregatício em relação
ao franqueado ou a seus empregados, ainda que durante o período de treinamento.

...

§ 2º A franquia pode ser adotada por empresa privada, empresa estatal ou entidade
sem fins lucrativos, independentemente do segmento em que desenvolva as
atividades.”
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“Art. 2º Para a implantação da franquia, o franqueador deverá fornecer ao
interessado Circular de Oferta de Franquia, escrita em língua portuguesa, de
forma objetiva e acessível, contendo obrigatoriamente:
…

XXIII - local, dia e hora para recebimento da documentação proposta, bem como
para início da abertura dos envelopes, quando se tratar de órgão ou entidade

pública.

§ 1º A Circular de Oferta de Franquia deverá ser entregue ao candidato a
franqueado, no mínimo, 10 (dez) dias antes da assinatura do contrato ou pré-
contrato de franquia ou, ainda, do pagamento de qualquer tipo de taxa pelo
franqueado ao franqueador ou a empresa ou a pessoa ligada a este, salvo no
caso de licitação ou pré-qualificação promovida por órgão ou entidade pública,
caso em que a Circular de Oferta de Franquia será divulgada logo no início do
processo de seleção.”
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Outros “vetos”
• Franquia empresarial é o sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de

uso de marca ou patente (art. 2º);

• COF por escrito (art. 3º, caput);

• Histórico resumido, forma societária e nome completo ou razão social do franqueador e de
todas as empresas a que esteja diretamente ligado, bem como os respectivos nomes de
fantasia e endereços (art. 3º, I);

• Valor da taxa inicial de filiação ou taxa de franquia e de caução (art. 3º, VII, b);

• Serviços de orientação e outros prestados ao franqueado (art. 3º, XII, b);

• Perdas e danos na hipótese de não cumprimento da entrega da COF no mínimo de 10 (dez)
dias antes da assinatura do contrato ou pré-contrato de franquia ou ainda do pagamento de
qualquer tipo de taxa pelo franqueado ao franqueador ou a empresa ou pessoa ligada a este
(art. 4º e parágrafo único); e

• O contrato de franquia deve ser sempre escrito e assinado na presença de 2 (duas)
testemunhas e terá validade independentemente de ser levado a registro perante cartório
ou órgão público (art. 6º).

• Experiência prévia da franqueadora



A Nova Lei de Franquias

ANDREA ORICCHIO

MAURÍCIO COSTA

DANIEL CERVEIRA

SIDNEI AMENDOEIRAMELITHA NOVOA PRADO

FERNANDO TARDIOLI
Moderador

Sessão de dúvidas



A Nova Lei de Franquias

Agradecemos a sua 

presença!


