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RESUMO 
 

 

 

 

CORREIA, Ticiana Benevides Xavier. O contrato de franquia: uma análise de sua 
dinâmica jurídica sob a ótica da boa-fé objetiva. 2010. 88 f. Dissertação (Mestrado 
em Direito) - Programa de Pós-Graduação em Direito, Centro de Ciências Jurídicas / 
FDR, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2010. 
 

 

 
O contrato de franquia tem sido analisado pela doutrina com ênfase no estudo de 
sua estrutura, ou seja, de seus elementos, requisitos e cláusulas essenciais e 
acidentais. Esta pesquisa trata do contrato de franquia sob uma perspectiva 
dinâmica, à luz da boa-fé objetiva, acrescentando à tradicional análise estática do 
contrato de franquia uma leitura contemporânea e mais atualizada. Essa perspectiva 
dinâmica decorre da idéia de obrigação como processo. Se o desenvolvimento de 
cada relação obrigacional decorrente da franquia é visto como um todo complexo, 
concatenado em posições ativas e passivas na esfera tanto do credor quanto do 
devedor, impondo deveres anexos, alem dos deveres principais de prestação, em 
um desenvolvimento dinâmico e casuístico, permite-se um exame mais flexível do 
contrato e de suas prestações e que pode ser adaptado a novas necessidades do 
mercado de franquia. Os estudos sobre franquia não têm explorado 
significativamente a aplicação da boa-fé a este contrato. Por isso, estuda-se a 
dinâmica jurídica do contrato de franquia em conformidade com os pressupostos 
extraídos da boa-fé objetiva, delimitando sua problemática e suas possibilidades 
mais recentes. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 

CORREIA, Ticiana Benevides Xavier. Franchising: an analysis of its legal dynamics 
under the optics of the objective good-faith. 2010. 88 f. Dissertation (Master Degree 
of Law) - Programa de Pós-Graduação em Direito, Centro de Ciências Jurídicas / 
FDR, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2010. 
 
 
 
 
 
Franchising has been analyzed in literature with emphasis in the study of its 
structure, its elements, essential and accidental requirements and clauses. This 
research deals with franchising under a dynamic perspective of the objective good-
faith, adding to the traditional static analysis of franchising a contemporary vision. 
This dynamic perspective elapses of the idea of obligation as a process. 
Franchising obligation must be described as a unity of duties imposed to creditor and 
debtor, including attached duties that cannot be identified with the main duties. From 
this dynamic development emerges a flexible exam of this contract that adapts to the 
current needs of the franchising market. The studies about franchising have not 
significantly explored the application of the good-faith to this contract. Therefore, 
franchising is examined according to the requirements extracted from the objective 
good-faith, delimiting its problematic and its more recent possibilities. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Franchising. Legal dynamics. Objective good faith. 
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INTRODUÇÃO 
 

A transição do direito dos atos de comércio para o direito de empresa assinala 

a absorção, no campo jurídico, de uma nova realidade do mercado. A atividade 

econômica se torna massificada, exige especialização e capacidade de atender a 

exigências de um público seletivo e exposto à padronização de empreendimentos de 

grande porte. 

Em variadas áreas de atuação, as grandes empresas se expandem por todo o 

planeta e forçam empresários locais a uma competição em que, sem a adoção de 

uma estrutura técnica complexa e atualizada, dificilmente poderão manter seus 

negócios em andamento. 

O contrato de franquia, ou franchising, mediante a cessão do uso da marca e 

a prestação de assistência técnica para a reprodução de procedimentos 

operacionais, oferece a possibilidade de satisfazer às duas necessidades 

contrapostas, permitindo uma expansão mais rápida de empreendimentos bem-

sucedidos e dando ao empreendedor iniciante a opção de agregar seu capital a um 

projeto empresarial já testado. 

Apesar de sua grande utilização, o contrato de franquia passou muitos anos 

como figura atípica na legislação brasileira. Somente em 1994 passou a ter uma lei 

que o regulamentasse. 

Mesmo com a enorme difusão deste tipo de negócio, e com mais de quinze 

anos da promulgação da lei, a franquia ainda não possui um estudo mais detalhado 

de sua dinâmica funcional, que é geralmente posta em segundo plano nos trabalhos 

sobre o tema. 

Geralmente o contrato de franquia é analisado pela doutrina com ênfase no 

estudo de sua estrutura, ou seja, de seus elementos, requisitos e cláusulas 
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essenciais e acidentais. Esta pesquisa trata do contrato de franquia sob uma 

perspectiva dinâmica, à luz da boa-fé objetiva, acrescentando à tradicional análise 

estática do contrato de franquia uma leitura contemporânea e mais atualizada. 

Visa-se estudar o contrato de franquia a partir de seu contexto histórico e de 

sua adoção pelo ordenamento pátrio, com análise do tratamento legislativo conferido 

à franquia. 

Este objetivo inicial tem o propósito de delinear o surgimento do negócio de 

franquia, estabelecendo os seus marcos iniciais, e estudá-lo já na regulamentação 

que lhe foi atribuída pelo legislador nacional, delimitando a origem e o raio de 

abrangência da norma positivada. 

No ponto central do trabalho, será examinado o princípio da boa-fé objetiva e 

suas funções operativas no direito privado brasileiro. 

O princípio da boa-fé desempenha um papel significativo no direito brasileiro 

das obrigações, em especial a partir do Código de Defesa do Consumidor e do 

Código Civil de 2002. Os estudos sobre franquia não têm explorado 

significativamente a aplicação da boa-fé a este contrato, o que aponta para o 

interesse de realizar esta aproximação. 

Por isso, pretende o trabalho estudar a dinâmica jurídica do contrato de 

franquia em conformidade com os pressupostos extraídos da boa-fé objetiva, 

delimitando sua problemática e suas possibilidades mais recentes. 

 O contrato de franquia ainda é menos estudado no direito brasileiro do que 

seria esperado pela freqüência de sua utilização prática. Boa parte da literatura é da 

década de 90, quando foi promulgada a Lei 8955/94. Desta forma, a atualidade do 

problema e a possibilidade de renovação que o trabalho pode trazer a este contrato, 
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associada à velocidade das mudanças nas relações empresariais conferem 

relevância ao tema.  

 Para desenvolvimento da dissertação, será utilizada análise da literatura e 

exame da jurisprudência pertinentes, que receberão um tratamento crítico.  

No primeiro capítulo, será estudada a estrutura do contrato de franquia, sua 

origem, suas espécies, além de rápida análise sobre a função social da empresa. 

Será apresentado um breve resumo sobre como surgiu o contrato de franquia, 

que em sua origem trazia já boa carga do atual instituto, enfocando as mudanças 

pela qual a franquia passou até ser utilizada e regulamentada no Brasil. 

Serão analisadas também neste capítulo as espécies de franquia, mostrando 

as diversas feições que este negócio pode assumir e destacando os elementos 

essenciais a todas. 

Examinar-se-á, por fim, a função social da empresa no contrato de franquia, 

decorrente da aplicação da função social da propriedade a esta relação contratual. 

Amplamente aplicada pela jurisprudência, a função social da empresa, retira a 

imagem de que a única finalidade da empresa é a obtenção de lucro para os sócios, 

e reconhece que ela desempenha importante papel na economia e nas políticas 

sociais, de modo que a manutenção da atividade interessará não só aos sócios, 

como aos trabalhadores, consumidores e a toda a sociedade. 

O atendimento à função social definirá o tratamento a ser empregado quando 

a empresa passar por dificuldades, se de incentivo, ou de restrição. 

O segundo capítulo traz a perspectiva legislativa do contrato de franquia, por 

meio de uma visão geral da lei, analisando-se a circular de oferta de franquia, o 

contrato preliminar e o contrato definitivo de franquia e a previsão de invalidade do 

contrato. 
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A Lei 8955/94, que estabeleceu as regras básicas do contrato de franquia no 

Brasil, antes figura atípica, tratou quase que exclusivamente da circular de oferta. 

Neste documento, com base no princípio disclosure, o franqueador deve 

prestar todas as informações referentes ao negócio, de modo que os candidatos a 

franqueados façam sua opção com consciência da real situação e das perspectivas 

do contrato a ser celebrado.  

A circular servirá de base para a elaboração do contrato preliminar e do 

contrato definitivo, que, via de regra, são contratos de adesão. A prestação de 

informações falsas ou alteração no contrato de pontos relevantes da circular que 

levaram o franqueador a optar pelo negócio importarão em quebra da confiança. 

Após a circular de oferta as partes poderão celebrar um contrato preliminar, 

que serve como um contrato de experiência, para capacitação do franqueado e 

avaliação pelo franqueador de seu futuro parceiro. Neste contrato preliminar devem 

constar os requisitos essenciais ao contrato principal e ele servirá de garantia para a 

execução do contrato definitivo. 

O terceiro capítulo aborda o princípio da boa-fé em sentido objetivo e suas 

quatro dimensões operativas: a de cânone interpretativo; a de parâmetro do 

exercício de posições jurídicas, a de fonte criadora de deveres anexos e a de 

fundamento para revisão do contrato. 

 Pretende-se, por fim, mostrar algumas perspectivas do contrato de franquia 

que não são analisadas mais recorrentemente pela doutrina, permitindo uma 

compreensão mais precisa de sua utilização na prática empresarial e dos conflitos a 

que a sua normatização positiva dá causa, com melhores resultados quanto à sua 

disciplina atual. 
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CAPÍTULO 1 - A ESTRUTURA DO CONTRATO DE FRANQUIA EM  

PERSPECTIVA TEÓRICA 

 

1.1 ORIGEM DO NEGÓCIO DE FRANQUIA E SUA ADOÇÃO NA PRÁTICA 

BRASILEIRA 

 

Alguns autores atribuem a origem do contrato de franquia à época das 

grandes navegações, quando os reis “franqueavam” navios para que, em seu nome 

e sob suas armas, os navegadores buscassem novas terras, novos produtos e por 

conseqüência mais riquezas. Outros vêem o surgimento da franquia na idade média, 

quando a igreja católica permitia que os senhores feudais cobrassem e coletassem 

impostos em seu nome, deixando com eles parte do valor coletado como forma de 

remuneração (BARROSO, 2002, p. 13). 

Contudo, somente em 1860, nos Estados Unidos, é que surgiu um contrato 

mais semelhante à atual franquia. A Singer Sewing Machine resolveu expandir sua 

participação no mercado, ampliando seu território de vendas a varejo, com pouco 

investimento. Para isso, estabeleceu alguns padrões, denominou as lojas de Singer 

e convocou alguns comerciantes independentes, ofertando-lhes uma série de 

franquias e transferência de know how, para que esses comerciantes, usando a 

marca Singer, vendessem seus produtos. A implantação das lojas e as operações 

eram feitas pelos comerciantes, com capital próprio. Com esta estratégia a Singer 

passou a ser conhecida em quase todo o território americano e muitos comerciantes 

conseguiram manter seus negócios com menor grau de risco (CRUZ, 1993, p. 3-4).  
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Essa expansão da Singer levou outras empresas a adotar o sistema de 

franquia ainda no século XIX, como a General Motors, em 1898 e a Coca-cola, em 

1899 (ANDRADE, 1998, p. 14).  

A partir destas experiências, diversas empresas de variados ramos de 

atividade passaram a formar redes por todo o território norte-americano, como a 

rede de supermercados Piggly Wiggly, a Hertz rent a car e a Texaco (CRUZ, 1993, 

p. 4). 

Após a segunda guerra mundial dois grupos se destacavam na sociedade 

americana: os indivíduos oriundos dos campos de batalha e os que ficaram nos 

Estados Unidos e se desenvolveram economicamente com a indústria bélica. Os 

egressos dos campos de batalha buscavam se reinserir nas atividades profissionais, 

mas tinham independência econômica com os bônus pagos aos ex-combatentes, o 

que os impedia de trabalharem como simples assalariados. Além disso, devido ao 

tempo em que ficaram fora, tinham dificuldade no comércio. Já os que lucraram com 

a guerra, procuraram aproveitar este material humano na expansão de seus 

negócios.  

O contrato de franquia foi um meio encontrado pelas empresas para atender 

aos interesses de todos. Representava uma técnica de comercialização de certos 

produtos para incrementar e facilitar a venda dos mesmos.  

A Small Business Administration, órgão do governo federal americano, 

subordinado ao Departamento de Comércio, passou a facilitar financiamentos para 

os ex-combatentes, para abertura de seus próprios negócios, gerando um enorme 

crescimento das franquias (CRUZ, 1993, p. 5-6). 

No Brasil, a primeira empresa a desenvolver um sistema semelhante ao da 

atual franquia foi a Calçados Stella. No início de século XX Artur de Almeida 



 14 

Sampaio obtinha bons resultados com sua fábrica de calçados em Salvador. A 

popularidade e as boas vendas do produto o estimularam a expandir a marca para o 

interior. Ele selecionou os melhores representantes e descentralizou os negócios, 

sem investir na instalação dos novos pontos comerciais. Os franqueados já 

possuíam o ponto e a freguesia, ele apenas cedia os calçados e as placas com o 

logotipo, antecipando a padronização visual (CRUZ, 1993, p. 6).  

Estavam presentes os conceitos básicos da franquia atual: escolha correta 

dos franqueados, descentralização administrativa e financeira e trabalho sob uma 

mesma marca. Porém, os contratos eram verbais, baseados no espírito de parceria 

e na colaboração (BARROSO, 2002, p. 20). 

Após esta experiência, outras franquias surgiram no país, porém, somente na 

década de 80, é que este tipo de negócio ganhou força. Nesta década o país passou 

por uma crise econômica, que gerou a quebra de pequenas empresas, achatamento 

salarial e desemprego. Diante desta situação, empresas de prestígio precisavam 

expandir sua rede de distribuição a baixo custo e pessoas com um pequeno capital 

disponível queriam assumir negócios próprios sem grande risco (CRUZ, 1993, p. 8-

9). 

Com o advento do Plano Cruzado, em 1986, as aplicações no mercado 

financeiro rendiam juros de apenas 0,5% ao mês, o que levou muitos investidores a 

aplicar em pequenas empresas, gerando incremento no número de franquias no 

país (ANDRADE, 1998, p. 16). 

A conjuntura da década de 80 levou ao crescimento acelerado das franquias 

no Brasil. À época, porém, não existia legislação referente a este tipo de negócio. 

Diante da falta de regulamentação, as associações nacionais assumiram a função 

de disciplinar e controlar as atividades de franquia. Suas orientações, contudo, não 
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tinham poder coercitivo, pois não possuíam força de lei, inexistindo sanção por seu 

descumprimento. Buscava-se a conscientização dos contratantes, e sua obediência 

a princípios éticos e morais (REDECKER, 2002, p. 34-35). 

Após a apresentação de diversos projetos de lei sobre o tema, em 15.12.1994 

foi promulgada a Lei n.°8955, que dispõe sobre o co ntrato de franquia empresarial. 

Já existem, entretanto, propostas de alteração desta lei e se estuda a possibilidade 

de editar uma nova lei que confira mais segurança aos contratantes e traga mais 

transparência às operações de franquia empresarial (REDECKER, 2002, p. 34-35).  

A franquia se desenvolveu e modificou-se ao longo do tempo, visando atender 

às necessidades do mercado, e permanece em constante mutação. O objetivo de 

seus idealizadores era apenas a expansão comercial, ou seja, distribuir produtos por 

mais mercados, hoje seu contrato abrange vários tipos de negócio e engloba uma 

série de bens a serem tutelados, como marca, know how, cessão de direitos, etc. De 

tal sorte, legislação que trate deste instituto deve ter em conta sua característica 

dinâmica. 

Atualmente, com a estabilidade econômica do Brasil, a franquia se mostra um 

bom investimento, de risco relativamente baixo e sem a necessidade de grande 

disponibilidade de capital. Isto tem incentivado diversos investidores de pequeno e 

médio porte a procurar a franquia gerando novo crescimento desse tipo de negócio.  

 

1.2 ESPÉCIES DE FRANQUIA 

 

A franquia pode ser classificada sob quatro formas diferentes, a depender da 

atividade a ser realizada pela empresa: franquia de distribuição, franquia de 

produtos, franquia de serviço ou franquia industrial. 
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Na franquia de distribuição o franqueador produz, ou seleciona com rigor 

empresas para fabricar os bens a serem comercializados sob sua marca. O 

franqueado compromete-se a distribuir esses produtos por meio de seus 

estabelecimentos, de acordo com a formatação especificada pelo franqueador 

(SIMÃO FILHO, 1997, p. 46).  

Em uma franquia de produtos o franqueador produz bens de êxito testado e 

reconhecido no comércio. O franqueado assegura a distribuição e a venda destes 

produtos no território nacional ou internacionalmente. Caso terceirize parcialmente a 

produção, o franqueador será responsável pela qualidade dos produtos perante 

franqueados e consumidores (REDECKER, 2002, p. 66). 

Quando o objeto da franquia é a prestação de serviços o franqueado oferece 

ao consumidor serviço similar ao prestado pelo franqueador, atendendo aos 

mesmos padrões que tornaram a marca conhecida (SIMÃO FILHO, 1997, p. 45). 

Qualquer tipo de serviço pode ser objeto de franquia: hotelaria, lavanderia, 

aluguel de veículos, academias, salões de beleza, cursos de idiomas, etc.  

Por envolver um certo grau de pessoalidade, em algumas atividades como 

serviços médicos, psicológicos, contábeis, entre outros, o franqueador deve ter o 

máximo cuidado ao escolher  o franqueado e fixar as especificações do serviço, bem 

como realizar um acompanhamento mais intenso da atividade. Esses cuidados 

visam garantir que seja prestado ao consumidor serviço o mais próximo possível do 

prestado pela pessoa ou grupo de pessoas que tornou o serviço famoso. Além 

disso, deve ser informado ao consumidor que o serviço será prestado pelo 

franqueado, para que ele decida se vai ou não contratar, caso entenda que não 

serão prestados os mesmos serviços. Tudo deve ser pensado para que o 

consumidor não tenha prejuízo com a opção (SIMÃO FILHO, 1997, p. 45-46). 
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A franquia industrial refere-se à fabricação de produtos, importando numa 

colaboração tanto industrial quanto comercial. Tanto franqueado quanto franqueador 

são empresas industriais. O franqueador transfere a tecnologia, a comercialização e 

a distribuição dos produtos ao franqueado, enquanto este se compromete a fabricar 

os produtos nos exatos termos do acordo firmado, para posterior comercialização. 

Em regra esses contratos envolvem licença de marca combinada com licença de 

produção fundamentada em patente e/ou know how técnico e comercial 

(REDECKER, 2002, p. 66).  

A doutrina fala ainda num tipo de franquia não muito comum no Brasil, a 

franquia financeira. Nesta modalidade de franquia estão dissociadas as funções de 

investimento e de gestão. Permite-se que investidores apliquem seu capital em 

estabelecimentos franqueados e gozem de seu rendimento, sem que assumam 

responsabilidade pelo negócio. Ou seja, o investidor não assume o papel de 

franqueado. Maria de Fátima Ribeiro chama este tipo de franquia de “modalidade de 

aplicação”, observando que nem sempre é fácil para o franqueador recrutar 

franqueados que possuam ao mesmo tempo as características esperadas e os 

fundos necessários (RIBEIRO, 2001, p. 224-227). 

O tipo de franquia em que se enquadra o negócio interfere diretamente nas 

cláusulas que integrarão o contrato, e por conseqüência, nos direitos e deveres das 

partes, além da responsabilidade por defeitos no produto ou serviço.  

Diante de tal fato, os deveres decorrentes da boa-fé são distintos, a depender 

do tipo de franquia a ser adotado no contrato. Da mesma forma, o grau de 

vulnerabilidade do franqueado oscila a depender da espécie escolhida. 
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1.3 FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA E FRANQUIA 

 

Existem na empresa não apenas os interesses internos, das pessoas que 

contribuem diretamente para o funcionamento desta, como os sócios capitalistas e 

os trabalhadores. Estão também presentes interesses externos, reconhecidos pela 

legislação pátria, que devem ser respeitados: os interesses da comunidade em que 

esta empresa atua (LEMOS JÚNIOR, 2008, p. 154).  

Esses interesses externos ao exercício da atividade empresarial são 

reconhecidos, tutelados e promovidos por meio do princípio da função social da 

empresa. 

A função social da empresa decorre da aplicação do princípio da função 

social da propriedade sobre o poder de controle empresarial (LEMOS JÚNIOR, 

2008, p. 154). 

O Estado, que cada vez mais se afasta da intervenção direta na economia, 

por imposição da própria Carta Magna, depende da empresa privada para a criação 

e manutenção de empregos, que em última instância representam desenvolvimento 

e progresso. A empresa não é mais vista apenas como fonte de lucros para os 

acionistas, ela passou a ser importante parceira do Estado no implemento de 

políticas econômicas e sociais (LEMOS JÚNIOR, 2008, p. 216). 

A empresa assume atualmente o papel de centro de convergência de 

interesses subjetivos do empresário, dos trabalhadores e do Estado (LEMOS 

JÚNIOR, 2008, p. 219).  

A continuidade das atividades da empresa atende não só ao interesse do 

empresário, como aos dos trabalhadores e de todo o universo de consumidores, 

bem como da economia (AMARAL, 2008, p. 148). 
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Por consistir num todo organizado de bens de produção, voltado a 

determinada atividade econômica, gerido de maneira profissional e com a finalidade 

de produzir riqueza à sociedade, a empresa é uma propriedade dinâmica. Sendo 

propriedade dinâmica, e considerando a importante função que assume atualmente 

na economia, a ela deve ser aplicado o princípio da função social da propriedade 

(AMARAL, 2008, p. 112-113).  

Luiz Fernando do Amaral traz exemplo de aplicação da função social da 

propriedade à empresa, ou seja, da função social da empresa: 

 
 
Não se pode admitir que uma empresa cumpriu sua função social 
quando desmatou floresta com enorme biodiversidade e criou, a 
posteriori, uma área que ostenta somente uma espécie vegetal. Tal 
atitude não há de se enquadrar no conceito da verdadeira função 
social, já que esta deve se ater à continuidade da vida equilibrada de 
nossa sociedade através da sustentabilidade de nosso progresso. 
(AMARAL, 2008, p. 119) 
  

A análise de cumprimento da função social surge no conflito entre interesses 

de proprietários e de terceiros e o efetivo controle do atendimento à função social 

será feito no exame do caso concreto (TEPEDINO; SCHREIBER, 2006, p. 107). 

O mesmo procedimento deve ser adotado quanto à análise da função social 

da empresa. No exercício dinâmico da atividade empresarial, é preciso determinar 

se há ou não o respeito aos interesses de terceiros envolvidos e ao interesse 

público, como forma de legitimar o desenvolvimento do projeto econômico ou impor-

lhe correções por meio de restrições juridicamente fundamentadas. 

A jurisprudência já vem aplicando o princípio da função social da empresa, 

como se verifica das decisões abaixo transcritas, compiladas por Luiz Fernando do 

Amaral (AMARAL, 2008, p. 148-152). 
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MANDADO DE SEGURANÇA - Ato Judicial – Impetração pela 
imprensa oficial do estado contra ato praticado pelo Meritíssimo Juiz 
da 1ª Vara Especial de Falências e recuperações judiciais de São 
Paulo – Decisão que determina a publicação de aviso no Diário 
Oficial, recomendando que editais e relação de credores tenham 
publicidade na internet – Alegação de violação a direito líquido e 
certo da autarquia de promover a publicidade oficial, quando 
determinada na Lei n.º11101/2005 – Carência de ação afastada – 
Legitimidade ativa e interesse processual da Imprensa Oficial, como 
terceiro prejudicado, atacar decisão em processo no qual não é 
parte, nem interessada – Ação mandamental conhecida – 
Interpretação das regras que determinam a publicação dos editais, 
avisos e relações dos credores no Diário Oficial, sob a ótica do 
princípio constitucional da função social e preservação da empresa – 
Ponderação de fins e de princípios – Altos custos da publicidade 
oficial – Maior densidade de peso do princípio da preservação da 
empresa em face do postulado da publicidade pela Imprensa Oficial 
– Segurança denegada (Mandado de Segurança n.º486.339-4/0-00 – 
São Paulo – Câmara Especial de Falências e recuperações Judiciais 
de Direito Privado – Relator: Pereira Calças – 27.06.07 – V.U. – Voto 
n.º12971). 
 
 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Princípio é esse de grande 
sabedoria e relevo social, que a nova Lei de Falências (Lei 
n.11.101/2005) consagrou em seu art.47, “in verbis”: “A recuperação 
judicial tem por objetivo a superação da situação de crise econômico-
financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte 
produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos 
credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua 
função social e o estímulo à atividade econômica (Agravo de 
Instrumento n.359.785-4/0-00 – Mirassol – 4ª Câmara de Direito 
Privado – Relator: Carlos Biasotti – 28.04.05 – V.U.) 
 
 
 
FALIMENTAR. TEORIA DA DESCONSIDERAÇÃO DA 
PERSONALIDADE JURÍDICA CABIMENTO. DESVIO DO OBJETO 
E DA FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA. INOBSERVÂCIA DA LEI E 
DO CONTRATO SOCIAL. LIMITAÇÃO DA ABRANGÊNCIA DA 
RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS INACEITÁVEL. 
Quando o ente de direito mercantil não possui fundos líquidos, nem 
ativo circulante, ou ativo mobilizado e imobilizado suficientes para 
solver suas obrigações, está insolvente.  Verificada a causa da 
insolvência pela má conduta dos sócios empresários, é correta a 
aplicação da teoria da “disregard doctrine”, para se declarar lata a 
responsabilidade dos mesmos. Caso em que houve desvio do 
patrimônio social e, após, doações a terceiros, visando eludir 
incidências de possível ineficácia dos atos fraudatórios ao crédito 
público. Sentença confirmada em parte (Apelação Cível 
n.70006210553, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Clarindo Favretto, Julgado em 04/09/2003). 
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Agravo de instrumento. Apuração dos haveres do sócio pré-morto. 
Havendo disposição expressa no contrato social a respeito da 
apuração dos haveres de sócio pré-morto, esta deve ser observada. 
Não cabe a intervenção do poder judiciário na empresa, sob pena de 
inviabilizar a sua continuidade. A medida que determina o depósito 
judicial de valores da sociedade vai de encontro à função social da 
empresa, consagrada no Código Civil. Agravo Provido (Agravo de 
instrumento n.700011065398, Oitava Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Antônio Carlos Stangler Pereira, Julgado em 
19.05.2005). 
 
 
 

A propriedade da empresa está resguardada contra o abuso, mas o Estado 

deve defender o núcleo empresarial, para que este não pereça de forma 

injustificável (PAZ JÚNIOR, 2007, p. 209). 

A função social não é um obstáculo à existência da atividade empresarial, que 

é também protegida pelo princípio constitucional da livre iniciativa. Contudo, sobre a 

empresa tem que existir um controle, ela deve respeitar a função social da 

propriedade, para atender a interesses que vão além da esfera jurídica individual do 

empresário e atingem a toda a sociedade.  

Segundo Perlingieri a propriedade privada e a empresa exercem função mais 

geral no ordenamento constitucional, a de garantir a liberdade de iniciativa, contra 

investidas de absolutismo estatal, incompatíveis com o livre desenvolvimento da 

pessoa e suas liberdades de expressão e associação, ainda que representem 

atividade civil de divergência e contestação (PERLINGIERI, 2008, p. 483). 

A empresa que atende à função social tem tutela plena, é estimulada pelo 

sistema e recebe incentivos, inclusive em momentos de crise, como na recuperação 

judicial e na falência, sob uma perspectiva contemporânea. 

A Constituição não confere garantias à propriedade, simplesmente, as 

garantias são conferidas apenas à propriedade que cumpre sua função social 

(TEPEDINO; SCHREIBER, 2006, p. 105-107). 
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A mesma situação pode ser transposta para a função social da empresa. Tal 

fato refletiria em interdições; restrições ou encerramento de atividades; livre penhora 

do pagamento; restrições na contratação com a Administração Pública; negativa de 

alvarás, permissões e autorizações administrativas; suspensão de benefícios 

tributários, etc. 

É preciso ter cuidado para não deturpar a função social da empresa. 

Atividades que aparentemente promovem direitos coletivos podem ser nocivas ao 

interesse social.  

O princípio da função social da empresa, se mal empregado, poderia permitir 

a continuidade de um trabalho inaceitavelmente arriscado aos empregados ou a 

manutenção de uma atividade ilícita como o “jogo do bicho”, apenas porque geraria 

empregos e renderia tributos. 

Geração de empregos ou recolhimento de impostos não podem servir de 

pretexto para fomentar atividades ilícitas, ambientalmente nocivas, promoventes de 

restrição aos direitos trabalhistas ou à dignidade humana de empresários, 

trabalhadores, colaboradores ou clientes. 

Gustavo Tepedino e Anderson Schereiber trazem decisão que exemplifica a 

situação acima, um acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que invocou a 

função social como razão legitimadora da conduta da administração pública na 

apreensão de máquinas de bingo e outros jogos eletrônicos. (TEPEDINO; 

SCHREIBER, 2006, p. 107). 

Desde que cumpra sua função social, entretanto, a empresa terá a garantia 

de proteção pelo ordenamento jurídico (TEPEDINO; SCHREIBER, 2006, p. 109). 

 
 
À propriedade que cumpre sua função social, o ordenamento jurídico 
atribui ampla proteção. Em nível constitucional, tutela-se, por 
exemplo, a inviolabilidade do domicílio e limita-se a possibilidade de 
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desapropriação, procurando-se assegurar a justa indenização. Em 
nível infraconstitucional, o Código Civil de 2002, como já fazia o 
código anterior, assegura, por exemplo, ao proprietário, o direito a 
reivindicar o bem de sua propriedade de quem quer que injustamente 
o detenha. A intensa tutela da propriedade privada se vislumbra 
também no Código Penal, que tipifica uma série de condutas que 
representam crimes praticados contra a propriedade privada, como o 
roubo, o furto e a apropriação indébita. 
 

 

Em razão do cumprimento da função social, devem ser protegidos os meios 

de produção e os contratos de trabalho decorrentes da empresa. Isso pode autorizar 

até mesmo penhora parcial no faturamento para evitar o prejuízo à sobrevivência da 

empresa. É o que se extrai do trecho abaixo (PAZ JÚNIOR, 2007, p. 212-213):  

 

A partir do momento que as empresas têm uma função social a ser 
comprida, notadamente na geração de riqueza para o Estado e como 
fonte de distribuição de bem estar social pela valorização do trabalho 
humano, o poder dever do empregador em manter tais atividades lhe 
gera o direito de exigir a defesa pelo Estado da integridade da 
empresa, notadamente quando age dentro dos requisitos de boa fé 
objetiva,não praticando atos de fraude, sofrendo apenas os riscos 
inerentes à atividade econômica, hoje em escala mundial. 
Portanto nos processos de execuções onde o juiz constatar que o 
crédito do trabalho irá colocar em risco a sobrevivência da empresa, 
deverá ponderar a situação fática com base nos princípios a serem 
protegidos de forma a determinar a penhora não da totalidade do 
crédito de uma única vez, mas um percentual de seu faturamento 
mensal, possibilitando a efetividade do direito individual lesado 
(fundamentada no princípio da proteção do trabalhador) em harmonia 
com a manutenção dos meios de produção da empresa em face da 
função social a ela inerente (princípio da função social).  

  

A função social exige parâmetros para o exercício da atividade de empresa e 

podem resultar sanções quando de seu desrespeito, mas impõe um princípio de 

conservação. 

Ambos – sanção e conservação da empresa – são cruciais na franquia, 

sobretudo quando da extinção ou suspensão do exercício dos direitos do 

franqueado. 
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Em momentos de crise da franquia, a função social será o critério para 

determinar se o ordenamento jurídico vai ou não tutelar a posição do franqueado. 

Por exemplo, o cumprimento de cláusulas contratuais das quais decorram reajustes 

da taxa de franquia, elevação de metas, expansão dos negócios ou reforma do 

estabelecimento pode ser suspenso para evitar ameaça ao equilíbrio dos negócios e 

conseqüente descumprimento da função social. 

Em situação mais graves, planos de recuperação judicial só deverão ser 

deferidos a empresas que atendam à função social e tais planos devem ser 

estruturados de forma a atender a este princípio. 
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CAPÍTULO 2 - A ESTRUTURA DO CONTRATO DE FRANQUIA EM  

PERSPECTIVA LEGISLATIVA 

 

2.1 VISÃO GERAL DA LEI 

 

A Lei 8955 de 15 de dezembro de 1994 dispõe sobre o contrato de franquia 

empresarial. Esta lei teve por fundamento o projeto 318/91, que foi, dentre os muitos 

projetos de lei apresentados sobre o tema, o que se mostrou mais aperfeiçoado e 

sintonizado com a realidade negocial que envolve a franquia1.  

Diz-se que a lei das franquias teve por base este projeto porque dele foram 

mantidos diversos artigos de indiscutível importância para a fixação de um contrato 

com características próprias (SIMÃO FILHO, 1997, p. 87-90). Ademais, como observa 

Adalberto Simão Filho: 

 

(...) esse projeto estaria mais em condições de atingir os anseios não 
só dos partícipes do sistema, como também daqueles que são 
indiretamente envolvidos, como os consumidores, pois a 
obrigatoriedade de informações claras e precisas sobre o negócio 
seria preponderante para que, a curto prazo, os maus empresários 
do sistema fossem afastados definitivamente à medida que não 
estariam capacitados para cumprir os mecanismos previstos no 
projeto. (SIMÃO FILHO, 1997, p. 90) 

 

 Até a edição da Lei 8955/94 o contrato de franquia era considerado um 

contrato atípico, inominado (ANDRADE, 1998, p. 22). Sendo contrato de natureza 

mercantil, originado dos usos e costumes, e carente de uma disciplina legislativa 

especial, era regulado pelos princípios e regras gerais do sistema, que permitem a 

                                                           
1 Antes deste projeto, diversos outros foram apresentados, mas acabaram rejeitados. Luiz Felizardo 
Barroso apresenta um estudo detalhado das normas e projetos que antecederam a edição da Lei 
8955/94 (2002, p. 109-170). 
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adoção de estruturas contratuais novas, ainda não reguladas pela lei, com base em 

dispositivo de conteúdo similar ao que hoje determina o art.425 do Código Civil.2 

 Diante da ausência de legislação específica que regulasse a matéria, as 

associações nacionais gerenciavam o sistema, buscando disciplinar o mercado por 

meio de um processo de conscientização dos participantes. Visavam a obediência 

das operações a um princípio ético e moral, cujos fundamentos se encontravam 

estampados em Códigos Deontológicos (SIMÃO FILHO, 1997, p. 87; REDECKER, 

2002, p. 34-35).  

Com a lei, passa-se a ter regras cogentes, a complementar e orientar os 

preceitos puramente éticos. 

 Entretanto, Thomaz Saavedra entende que a lei é omissa e lacunosa, pois 

trata quase que exclusivamente da circular de oferta da franquia. Em razão disto, 

considera o contrato de franquia ainda atípico, já que, em princípio, as partes estão 

livres para estabelecer suas cláusulas e condições, uma vez que a lei não faz 

referência a cláusulas contratuais essenciais, como prazo do contrato, condições de 

resilição e cessão do contrato (SAAVEDRA, 2005, p. 18-19). 

 Contrariando a opinião acima, Vera Helena de Mello Franco, dentre outros 

autores, entende que o contrato, sendo regulado por lei, é típico (FRANCO, 2009, p. 

241). 

De fato, a velocidade de transformação do contrato de franquia não permite 

que a lei especifique detalhes a respeito das cláusulas ou outros institutos, sob pena 

de engessar o contrato, ou de rapidamente tornar-se obsoleta. 

                                                           
2 Art.425. É lícito às partes estipular contratos atípicos, observadas as normas gerais fixadas neste 
Código. Deve ser observado que “de qualquer forma, a tipicidade nunca foi aberta totalmente, a 
doutrina sempre se preocupou em estabelecer parâmetros de aferição dos chamados contratos 
atípicos, para serem aceitos pelo ordenamento jurídico. Afastar-se-iam, os interesses meramente 
individuais, contingentes, variáveis, contraditórios, socialmente imponderáveis. Ao contrário, seriam 
dignos de tutela jurídica os interesses práticos e sociais duradouros.” (LÔBO, 1986, p. 77) 
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2.2  A CIRCULAR DE OFERTA DE FRANQUIA 

 

O franqueador se utiliza comumente da mídia como forma de angariar novos 

franqueados (MILMAN, 1996, p. 67). As estratégias de marketing da publicidade, 

contudo, podem levar os interessados a se envolver no processo de franquia sem 

pleno conhecimento das circunstâncias que envolvem o negócio, fato que pode 

gerar para estes interessados prejuízos consideráveis. 

O franqueado, não raramente, é uma pessoa carente de experiência 

comercial, motivo principal que o leva a optar por se integrar a uma rede já 

estabelecida no mercado e que oferece grandes perspectivas de êxito, mantendo 

sua independência jurídica e patrimonial. Perante estas e tantas outras vantagens o 

potencial franqueado se mostra disposto a aceitar qualquer proposta do 

franqueador, mesmo que esta seja enganosa (RIBEIRO, 2001, p. 65). 

A fim de se estabelecer uma disciplina preventiva para evitar que pessoas 

incompetentes ou maliciosas ingressem neste negócio, foi introduzido na franquia o 

princípio do disclosure (REDECKER, 2002, p. 83). 

Este instituto foi transposto do mercado de capitais, onde era empregado 

sobretudo na compra e venda de ações das sociedades abertas, para o contrato de 

franquia. O disclosure consiste na revelação total e sincera dos dados empresariais 

no mercado de capitais e no de franquias empresariais (BARROSO, 2002, p. 46-48).  

Essencialmente, ao iniciar o processo de recrutamento de candidatos a 

franqueados, o franqueador tem o dever de revelar todas as informações acerca do 

negócio, permitindo que a opção seja exercida com liberdade e conhecimento das 

condições atuais do franqueador e as reais perspectivas do negócio (REDECKER, 

2002, p. 83-84). 
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Este dever de informação tem por função restabelecer o equilíbrio de forças 

entre o franqueador, geralmente uma grande ou média empresa, e o potencial 

franqueado, comumente um indivíduo, ou uma micro ou pequena empresa 

(BARROSO, 2002, p. 61-62). 

A fórmula comercial da franquia apresenta vantagens tanto para o 

franqueador como para o franqueado. Todavia, como em todo negócio, também 

existem riscos para ambos (REDECKER, 2002, p. 82). É por isso que: 

 

Esta obrigação de informação a cargo do franquiador tem limites; não 
se tratará de uma obrigação que garanta o êxito comercial do 
franquiado, dado que este está sujeito, como qualquer comerciante, 
ao risco de sua actividade, não podendo imputar automaticamente o 
insucesso de sua empresa ao franquiador. Por outro lado, se não se 
pretende que esta forma de equilibrar a situação das partes na 
celebração do contrato de franquia conduza a um desequilíbrio 
prejudicial para o franquiador, deve ter-se em consideração a 
obrigação de confidencialidade que impende sobre o franquiado. A 
não ser assim, dado que não está patenteado, o saber-fazer do 
franquiador não beneficia de protecção específica e pode ser imitado; 
mas não é tudo: os dados atinentes à própria situação estratégica da 
empresa franquiadora podem chegar ao conhecimento de seus 
concorrentes. (RIBEIRO, 2001, p. 71)  

 

 

Na Lei 8955/94 o disclosure foi materializado na circular de oferta da franquia, 

que deve ser entregue, obrigatoriamente, a todo e qualquer interessado na aquisição 

de uma franquia (REDECKER, 2002, p. 84). 

O franqueador deverá informar na circular, por escrito e em linguagem clara e 

acessível3: 1. seu histórico, a forma societária sob a qual está organizado e as 

empresas coligadas; 2. sua situação financeira nos dois últimos exercícios; 3. 

pendências judiciais em que ele ou suas coligadas estejam envolvidos; 4. sobre o 

negócio a ser franqueado; 5. o perfil do franqueado; 6. o montante a ser investido; 7. 

                                                           
3 Compilação feita por Saavedra (2005, p. 10) a partir de adaptação do art. 3º da Lei 8955/94. 
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valor das taxas de franquia, royalties e publicidade; 8. relação de todos os 

franqueados com nome, endereço e telefone, inclusive dos que se desligaram nos 

doze últimos meses; 9. se há garantia de exclusividade territorial; 10. relação de 

fornecedores do sistema e se há possibilidade do franqueado adquirir produtos em 

fornecedores de sua escolha; 11. os serviços que prestará ao franqueado; 12. a 

situação da marca perante o INPI – Instituto Nacional Propriedade Industrial; 13. a 

situação do franqueado na expiração do contrato, com relação ao Know how 

fornecido pelo franqueador e o empreendimento que venha a realizar em atividade 

concorrente; 14. o modelo do contrato padrão de franquia, com texto completo, 

inclusive dos respectivos anexos e prazo de validade. 

A franquia é um contrato intuito personae, por esta razão, um dos requisitos 

da circular é a indicação do perfil do “franqueado ideal”, no que se refere a 

experiência anterior, nível de escolaridade e outras características que deve possuir, 

obrigatória ou preferencialmente (FERNANDES, 2000, p. 129). 

Para receber a circular de oferta, o candidato a franqueado deve antes 

preencher a ficha cadastral. O franqueador só oferecerá negócio àqueles que 

tiverem sua ficha aprovada. É na ficha cadastral, portanto, que primeiro surge o 

caráter personalíssimo do contrato de franquia (SAAVEDRA, 2005, p. 6-7). 

Quanto à natureza da circular de oferta de franquia, pode-se dizer que: 

 

Não tem, pois, a COF caráter de proposta, pois constitui o que 
Orlando Gomes chama de meio de comunicação através do qual o 
declarante se mostra propenso apenas a realizar contratos, querendo 
simples aproximação. Por não ser a COF uma declaração receptícia 
de vontade, não tem o franqueado o direito potestativo de concluir o 
contrato que lhe foi enviado como minuta. (SAAVEDRA, 2005, p. 
6-7) 
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 Afirmar que a circular não tem natureza de proposta significa negar a ela 

caráter vinculante. No Código Civil, a proposta feita com seriedade e de forma 

completa tem sempre o caráter da obrigatoriedade, vinculando o proponente à 

celebração do contrato, de acordo com as condições estipuladas, se assim desejar o 

aceitante (TEPEDINO; BARBOZA; MORAES, 2006, p. 39). Nisso difere das 

negociações preliminares, ou tratativas, usualmente descritas pela doutrina como 

sondagens prévias das quais não surge responsabilidade ou vinculação para as 

partes (PEREIRA, 2007, p. 37)4. 

 Embora a circular de fato não se enquadre na categoria de proposta, a ela 

não pode ser negada a atribuição de efeitos jurídicos, que mais à frente se verão 

adequadamente fundamentados na necessidade de tutela da confiança do 

franqueado, em decorrência do princípio da boa-fé objetiva. 

 

2.3  CIRCULAR E CONTRATO: CORRELAÇÃO E POSSIBILIDADES 
INTERPRETATIVAS 

 

A interpretação contratual pode ser feita de forma subjetiva ou objetiva. Na 

interpretação subjetiva busca-se a “comum intenção” das partes sobre as 

declarações e comportamentos a elas referidos no contrato (ROPPO, 1988, p. 172).  

Quando o intérprete não puder reconstruir de modo satisfatório esta “comum 

intenção”, persistindo uma obscuridade ou ambigüidade, pode se socorrer de outros 

cânones interpretativos, que embora não se fundem na “comum intenção” 

                                                           
4 Jorge Lobo entende que o franqueado é consumidor do produto ou serviço fabricado ou vendido 
pelo franqueador, estando, pois, protegido pelo Código de defesa do consumidor, seja na fase pré-
contratual ou na fase contratual (LOBO, 1994, p. 40-44). 
Não assiste razão à teoria citada. A relação da franquia é inter-empresarial, o franqueado firma o 
contrato para dar continuidade à inserção de produção ou serviço no mercado de consumo. É 
necessário, porém, perceber que apesar de não se tratar de relação de consumo, existe uma 
vulnerabilidade do franqueado frente ao franqueador. A identificação dessa posição mais fraca não 
deve levar à aplicação equivocada do código de defesa do consumidor a uma relação entre 
empresários que não é de consumo, mas sim a buscar nos instrumentos do direto privado os meios 
para proteger o franqueado e readequar o equilíbrio de forças no contrato.  
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perseguida, dão ao contrato, entre os sentidos expostos em juízo pelas partes, 

aquele que melhor corresponda a valores de objetiva sensatez, equidade e 

funcionalidade. São estes cânones que constituem a interpretação objetiva (ROPPO, 

1988, p. 172). 

Podemos citar como meios de interpretação objetiva5: o princípio da 

conservação do contrato; o emprego dos usos do lugar em que o contrato foi 

concluído, e se uma das partes for empresário, o lugar da sede da empresa; ou 

ainda o princípio de que as cláusulas ambíguas contidas nas condições gerais do 

contrato, ou nos modelos padronizados utilizados por um dos sujeitos para regular 

de modo uniforme uma série de relações homogêneas com uma massa de outros 

sujeitos, se interpretam no sentido mais favorável à parte à qual são impostas; a 

regra de que o contrato deve ser entendido no sentido menos gravoso para o 

obrigado; e, por fim, a interpretação do contrato segundo a boa-fé. 

Em síntese: 

 

De tudo resulta um novo modo de pensar a hermenêutica contratual. 
O intérprete não mais – ou não mais apenas – se vê às voltas da 
“comum intenção” dos contratantes. Cabe-lhe agora compreender o 
ajuste, considerando a racionalidade econômica e estratégica do 
“sistema contratual” no qual eventualmente alocados os singulares 
acordos; atentar para as circunstâncias que ditaram a sua 
conformação e para a posição social concreta dos contraentes, pois 
o princípio da desigualdade material convive com o da igualdade 
formal; ter presentes os motivos que ensejaram o ato comunicativo, 
percebendo, no espírito e na letra do Código Civil, o relevantíssimo 
papel reservado às “circunstâncias do caso”. (MARTINS-COSTA, 
2005, p. 136) 
 

 

A interpretação do contrato em suas lacunas e ambigüidades será à luz da 

boa-fé, sempre se levando em conta o disposto na circular. O contrato não pode 

                                                           
5 Esses exemplos de interpretação objetiva foram reunidos por Enzo Roppo (1988, p. 173) a partir de 
artigos do Código Civil italiano, mas são perfeitamente aplicáveis em nosso ordenamento. 
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contrariar a estrutura básica da franquia, prevista na circular, sob pena de causar 

desequilíbrio na relação franqueado/franqueador. Este equilíbrio poderá ser 

restabelecido por meio da interpretação. 

A interpretação do contrato de franquia pela boa-fé poderá ser utilizada, por 

exemplo, na resolução de conflitos decorrentes dos deveres anexos.  

O franqueado pode causar grave dano ao franqueador, pois terá o know how 

da atividade, diante disto, não pode o franqueado, após o término do contrato, abrir 

negócio similar, ou assessorar terceiro neste intento, etc.  

Muitos desses deveres são convertidos em cláusula do contrato, mas mesmo 

que não estivessem previstos seriam válidos e aplicados, pois estão inseridos no 

conteúdo do princípio da boa-fé.  

Saavedra diz que a circular não tem efeito vinculante, por não configurar uma 

proposta (SAAVEDRA, 2005, p. 11). Apesar disso, a circular é de suma importância 

no contrato de franquia, porque dela se originam expectativas tuteladas pela boa-fé. 

É com base na circular de oferta que o franqueado decide se entrará ou não 

na rede franqueada, iniciando uma série de investimentos para a celebração do 

negócio. Mesmo sendo o contrato mais amplo, mais detalhado, com informações 

que nem sempre o franqueado entende bem, o instrumento deve se ater ao que foi 

previsto na circular, pois gerou uma série de expectativas. 

O contrato deve ser vinculado ao que foi oferecido na circular, para que o 

franqueado não se surpreenda com condições não informadas e não imaginadas. O 

franqueador não pode colocar exigências técnicas que frustrem a expectativa gerada 

pela circular, sob pena de ruptura da confiança. 

Por sua natureza padronizada, o contrato de franquia é celebrado, em regra, 

por meio de contrato de adesão. Tratando-se de contrato de adesão, aplica-se o 
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artigo 423 do Código Civil, segundo o qual o contrato por adesão deve ser 

interpretado de forma mais favorável ao aderente, ou seja, o franqueado, sempre 

que se estiver diante de cláusula ambígua ou contraditória. 

Além dos casos de ambigüidade ou contraditoriedade em que se aplica o 

artigo mencionado, a boa-fé poderá incidir como parâmetro de interpretação do 

contrato, como meio de devolver o equilíbrio ao contrato de franquia, e proteger a 

confiança do franqueado sempre que esta for frustrada pelo conteúdo imposto pelo 

franqueador. 

As cláusulas contratuais são dispostas pelo franqueador, com a finalidade de 

proteger seu sistema de franquia. Embora o franqueado seja um comerciante 

independente, o franqueador, parte economicamente mais forte, impõe a ele sua 

política, como métodos de vendas, promoções, preços, aparência de seu pessoal, 

forma de sinal distintivo ao público, etc. (REDECKER, 2002, p. 46). 

Os franqueados são submetidos a um estatuto que não permite substanciais 

diferenças a quem integra a organização da rede. Assim, diante da circular 

apresentada pelo franqueador, o franqueado só pode tomar uma de duas possíveis 

decisões: aceitar a proposta em bloco ou desistir de contratar. Nesse sentido, o 

contrato de adesão se aperfeiçoa pelo consentimento livre do aderente 

(REDECKER, 2002, p. 46). 

Nos contratos standard a regra é a tutela interventiva para a proteção do 

hipossuficiente (ROPPO, 1988, p. 328). Essa tutela do contratante mais fraco 

decorre da própria Constituição (PRATA, 1982, p. 106) e deve guiar a interpretação. 

O contrato de adesão constitui uma declaração unilateral de vontade dirigida 

não mais a um indivíduo, mas a uma coletividade indeterminada. Como 
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conseqüência, o contrato deverá ser interpretado como lei, ou seja, no interesse da 

coletividade a que se destina (LÔBO, 1986, p. 71). 

As cláusulas essenciais a todos os contratos de franquia são o prazo do 

contrato, a delimitação do território e da localização, as taxas de franquia, as quotas 

de vendas, o direito de o franqueado vender a franquia, o cancelamento ou extinção 

do contrato (CRUZ, 1993, p. 35). 

Preferencialmente o contrato de franquia deverá ser celebrado por tempo 

determinado. Este tempo deverá ser suficiente para garantir que o franqueado 

recupere o investimento, e tenha uma margem de lucro (FERNANDES, 2000, p. 

118).  

Se for celebrado por tempo indeterminado, facultada a resilição unilateral, 

será aplicado o art. 473, parágrafo único do Código Civil, que tem a seguinte 

redação: 

Art. 473. A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou 
implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra 
parte. 

Parágrafo único. Se, porém, dada a natureza do contrato, uma das 
partes houver feito investimentos consideráveis para a sua execução, 
a denúncia unilateral só produzirá efeito depois de transcorrido prazo 
compatível com a natureza e o vulto dos investimentos. 

 

Esse dispositivo tem grande relevância no contrato de franquia, pois os 

investimentos são sempre de grande monta. 

Após o término do contrato celebrado por tempo determinado podem ocorrer 

cinco hipóteses: a extinção do contrato por seu termo; a recondução tácita por igual 

período por expressa previsão contratual; renovação do contrato com a celebração 

de novo ajuste entre as partes; prorrogação do contrato por menor, igual ou maior 
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prazo, de acordo com um termo aditivo; prosseguimento do contrato por tempo 

indeterminado (LOBO, 1994, p. 66). 

A delimitação do território é indispensável para que o franqueado saiba 

exatamente onde exercerá suas atividades. Esse território pode corresponder a um 

país, um grupo de estados, um só estado, uma região, uma cidade, uma parte de 

uma cidade, um bairro, ou mesmo uma área em um determinado shopping center. 

Se houver exclusividade na área, deve ficar claro se é apenas quanto a outros 

franqueados ou se também se refere ao próprio franqueador, bem como a negócios 

independentes, que embora não integrem a rede, tem fornecimento de produtos pelo 

franqueador. Por fim, é importante fixar no contrato se o franqueado terá ou não 

direito de preferência à aquisição de outra franquia a ser instalada em localidade 

próxima à sua área de atuação, vez que, contando com determinada clientela, 

sofrerá prejuízos com a instalação da nova franquia (FERNANDES, 2000, p. 119-

120). 

O preço de aquisição do pacote de franchise será fixado conforme diversos 

parâmetros a serem obedecidos pelo franqueador como a força mercadológica 

ostentada pela marca; o nível de formatação, qualidade da assistência técnica a ser 

prestada, gastos com o desenvolvimento do produto ou serviço objeto do franchise, 

tecnologia desenvolvida, etc. (SIMÃO FILHO, 1997, p. 68). 

O preço pode adquirir várias formas no contrato de franquia, assim, como 

elemento essencial do contrato, todos os pagamentos a cargo do franqueado devem 

constar do contrato, nos termos em que foram informados na circular de oferta da 

franquia: 

 

A discriminação exata dos valores e as condições de pagamento 
tornam-se ainda de maior relevância quando se considera que, em 
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virtude da complexidade do contrato, inúmeras remunerações, a 
títulos diversos (transferência de know-how, aquisição dos produtos e 
equipamentos, publicidade, seguro, etc.), são cobradas do 
franqueado que, diante de quantias inusitadas e exorbitantes a 
serem pagas, pode, deparando com a ameaça de ruína financeira, 
requerer que seja decretada a anulabilidade do contrato por falta de 
elemento essencial. (FERNANDES, 2000, p. 118) 

 

 

A primeira forma de preço a ser pago pelo franqueado é a taxa inicial de 

filiação, royalties, esse pagamento é feito para o ingresso na cadeia de distribuição 

formada e recebimento dos benefícios explicitados no contrato. Outro preço cobrado 

é o pagamento sobre as vendas de produtos e serviços, consiste em uma 

percentagem a ser fixada pelo franqueador, porém os parâmetros utilizados para a 

fixação deverão ser informados ao franqueado. Podem também existir outros 

pagamentos, como uma taxa de publicidade com fim institucional de intensificar a 

publicidade relacionada à marca e seus produtos e serviços, a ser rateada entre as 

unidades franqueadas; ou uma cobrança secundária de pequenas porcentagens 

sobre o lucro mensal ou bruto, que integra o preço total da obrigação, destinada à 

formação de um fundo de auxílio aos franqueados com vistas ao desenvolvimento 

de novos produtos e melhoria das técnicas de formatação (SIMÃO FILHO, 1997, p. 

68-69). 

Outra cláusula importante refere-se à cessão de direitos. Com a celebração 

do contrato será transferida a propriedade imaterial do franqueador, consistente em 

know-how, marca, patente, métodos e sistemas, etc., obrigando-se o franqueado a 

dela se utilizar nos moldes do manual operativo. O know-how é um bem de natureza 

intangível, formado pela universalidade de regras, conhecimento e práticas 

desenvolvidas pelo franqueador, não patenteadas e derivadas da experiência deste. 

Poderá ser cedido por contrato com cláusula expressa de absoluto segredo a ser 

respeitada pelo franqueado, sob pena de rescisão contratual e indenização por 
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perdas e danos. O licenciamento das marcas, insígnias e sinais distintivos 

registrados pelo franqueador obriga o franqueado a bem utilizar-se das mesmas, 

conservando-as e cuidando para que não caiam em desuso, em benefício de toda a 

cadeia. O contrato pode prever a exploração de patente, devidamente registrada no 

INPI, os procedimentos para essa exploração deverão estar previstos com detalhes, 

para preservação dos direitos inerentes a este tipo de propriedade imaterial. A 

abrangência dos métodos operacionais e sistemas a serem cedidos pelo 

franqueador e operados pelo franqueado também deverá estar incluída no contrato 

(SIMÃO FILHO, 1997, p. 69-70). 

Além destas, outras cláusulas são comumente inseridas nos contratos: o 

direito do franqueador de proibir ao franqueado a venda de quaisquer produtos que 

não forem feitos, aprovados ou indicados pelo franqueador; a realização de um 

mínimo de vendas dos produtos franqueados; a obrigação do franqueado de manter 

suas portas abertas ao público durante certos dias e horas; direito de inspeção pelo 

franqueador nos livros do franqueado; participação do franqueado nas despesas de 

publicidade do franqueador; aprovação pelo franqueador dos anúncios locais feitos 

pelo franqueado; seguro das mercadorias a ser feito pelo franqueado em 

companhias indicadas pelo franqueador; o direito do franqueador de adquirir os 

negócios do franqueado; o direito do franqueador proibir ao franqueado certas 

modalidades de vendas; aprovação pelo franqueador das compras de equipamentos 

feitas pelo franqueado; a submissão de balanços financeiros periódicos do 

franqueado ao franqueador e manutenção do franqueado de quotas mensais ou 

anuais de vendas; depósito pelo franqueado de todo o apurado em suas vendas em 

um banco indicado pelo franqueador; obrigação do franqueado de manter um 

serviço especial de contabilidade realizado por empresas indicadas pelo 
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franqueador; proibição do franqueado de fazer qualquer negócio enquanto vigorar a 

franquia; uso obrigatório pelos empregados do franqueado de uniformes aprovados 

pelo franqueador (CRUZ, 1993, p. 35). 

As cláusulas indicadas são apenas algumas das inúmeras que poderão 

constar no contrato de franquia. Na realidade, cada franqueador cria seu contrato de 

acordo com as cláusulas que entende importantes. Isso ocorre porque esse tipo de 

negócio envolve tantas atividades diferentes, assumindo tão diversas formas e 

modalidades, que se torna impossível estabelecer um contrato padrão. Contudo, as 

cláusulas que figurarem no contrato deverão obedecer ao que foi delineado na 

circular, e as rupturas da confiança serão tuteladas pela boa-fé. 

 

2.4  CONTRATO PRELIMINAR E CONTRATO DEFINITIVO DE FRANQUIA 
 

Antes de assinar o contrato de franquia propriamente dito, as partes podem 

elaborar um contrato preliminar, ou pré-contrato. 

Na fase pré-contratual estabelecem-se as bases para uma futura negociação, 

podendo a franquia já estar em funcionamento, ainda que de forma experimental, 

representando um período de testes, findo o qual as partes poderão ou não celebrar 

o contrato definitivo (MILMAN, 1996, p. 71-72). 

Este instrumento preliminar é firmado com a finalidade de permitir uma melhor 

capacitação do interessado e conferindo a ele uma avaliação mais completa dos 

aspectos operacionais da franquia de que vai fazer parte, o que reduz o risco de 

insatisfação (SIMÃO FILHO, 1996, p. 59-60).  

Assim, “a pré-franquia constitui um instrumento negocial apto a verificar a 

possibilidade de estabelecer uma futura relação de franquia entre as partes, com a 

fixação de um período de experiência limitado no tempo.” (RIBEIRO, 2001, p. 137) 
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O contrato prévio é bastante comum neste tipo de negócio, e pode ter 

diversas vantagens. Pode servir para conferir ao franqueado prazo para localizar um 

ponto comercial, para testá-lo durante o treinamento e verificar se está capacitado a 

operar o empreendimento, para se ter mais tempo de analisar a ficha cadastral do 

franqueado, ou, já de má fé, para que o franqueador receba adiantado uma parte da 

taxa de franquia, financiando-se às custas do candidato, sem pagar juros 

(SAAVEDRA, 2005, p. 152). 

Uma cláusula normalmente prevista é a do dever de sigilo. Ele será exigido 

durante todo o contrato preparatório, porém, se o contrato definitivo não for firmado, 

a obrigação de segredo persistirá para o candidato a franqueado. Proíbe-se, em 

regra, a divulgação de informações obtidas, a utilização do know how e até mesmo 

impõe-se a não-concorrência. Este dever poderá ser garantido por meio da 

estipulação uma prestação pecuniária que ficará em poder do franqueador enquanto 

vigorar a cláusula (RIBEIRO, 2001, p. 138). 

O Código Civil regula o pré-contrato nos artigos 462 e seguintes, exigindo que 

nele constem os requisitos essenciais, entre os quais não se encontra a forma, do 

contrato prometido (SAAVEDRA, 2005, p. 151-152). 

O contrato preliminar servirá para o franqueado de garantia extra para a 

execução do contrato definitivo, caso o franqueador se negue a cumpri-lo, podendo 

resultar em perdas e danos. Ao franqueador caberão os mesmos direitos, na 

ausência de cláusula de arrependimento, poderá exigir do candidato a execução do 

contrato definitivo e acioná-lo por perdas e danos decorrentes da não efetivação do 

negócio (SAAVEDRA, 2005, p. 152). 

O contrato de franquia propriamente dito, ou seja, o contrato definitivo: 
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(...) é um contrato por adesão, com cláusulas gerais, uniformes, 
abstratas e imutáveis, às quais o franqueado adere ou não, ao 
assiná-lo. Deve o contrato de franquia ser também comutativo, sendo 
oneroso e sinalagmático, uma vez que ele se aperfeiçoa só e 
exclusivamente pelo assentimento de ambas as partes, pela 
convergência das vontades do franqueador e do franqueado. 
(BARROSO, 2002, p. 63) 
 

 

 Cláusula típica do contrato de franquia é a que dispõe que o fundo de 

comércio da unidade franqueada está vinculada à marca do franqueador, dela 

dependendo, e constituindo também propriedade do franqueador. Por conseqüência, 

é corriqueira a proibição de que o franqueado venha a competir com o franqueador. 

É comum a inserção no contrato de ressalva quanto ao direito de compra pelo 

franqueador dos ativos imobilizados, instalações e equipamentos do negócio 

franqueado por um valor inferior ao contábil ou ao preço de mercado. Evita-se com 

isso indenizar o franqueador por seu fundo de comércio (SAAVEDRA, 2005, p. 80). 

 A doutrina mais recente reconhece a franquia como uma estrutura plurilateral, 

com objetivo de explorar um negócio comum, como uma rede de empresas. 

Aproxima-se assim a cessação da franquia à extinção societária, não se restringindo 

ao mero rompimento de um contrato empresarial. Este posicionamento se funda no 

fato de que, o objetivo das partes não se limita a uma permuta de prestações, 

consiste na soma de esforços e patrimônios para um resultado comum, em que cada 

contratante obterá seus ganhos (SAAVEDRA, 2005, p. 81). 

 Contraditoriamente o franqueador pretende que o franqueado construa um 

fundo de comércio para o negócio em comum, mas no momento da extinção do 

contrato o impede de participar do que ajudou a construir (SAAVEDRA, 2005, p. 82-

83). É de se levar em conta que: 
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A participação do franqueado no patrimônio da rede é aferida pelo 
preço das horas e do esforço por ele despendidos na implementação 
do negócio, no desenvolvimento da clientela, no atendimento aos 
consumidores e na construção de um valor para o empreendimento 
como um negócio em andamento (going concern). A operação da 
franquia pelo franqueado gera um fundo de comércio, de natureza 
intangível, que não equivale apenas ao valor contábil do seu negócio. 
(SAAVEDRA, 2005, p. 82)  

 

 Certos aspectos da franquia a aproximam de uma forma societária, como a 

colaboração para o desenvolvimento de um negócio comum que confere a ela um 

caráter análogo ao de multilateralidade.  

A aplicação das regras do contrato empresarial à extinção da franquia não 

corresponde ao caráter multilateral deste contrato, não atendendo ao equilíbrio das 

partes, posto que pode causar severo ônus para uma em detrimento da outra.  

Apenas com o reconhecimento de sua plurilateralidade, e a utilização de 

alguns dos dispositivos pertinentes à desconstituição societária, tais problemas 

seriam afastados. 

   

2.5  A PREVISÃO LEGAL DE INVALIDADE 
 

A circular de oferta de franquia tem por finalidade garantir maior transparência 

ao franqueado quanto ao negócio que pretende desenvolver. Para que não assuma 

qualquer responsabilidade da qual não tenha pleno conhecimento, a Lei 8955/94 

determina, em seu art. 4º, que esta circular seja apresentada dez dias antes da 

assinatura do contrato, preliminar ou definitivo (FERNANDES, 2000, p. 137) ou 

ainda do pagamento de qualquer taxa pelo franqueado ao franqueador ou a 

empresa ou pessoa ligada a este. 

O parágrafo único do art. 4º prevê que se este prazo mínimo não for 

cumprido, o negócio poderá ser desfeito, e o franqueador obrigado a devolver todas 



 42 

as quantias recebidas a título de taxa de filiação e royalties devidamente corrigidos, 

mais perdas e danos. 

É causa de invalidade do contrato de franquia é a veiculação de informações 

falsas. O art. 7º da lei sob análise imputa como anulável o contrato que se seguir a 

informações falsas veiculadas pelo franqueador na circular de oferta, com a mesma 

obrigação de restituir, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. 

Esse dever de transparência é também encontrado no Código Civil. O art.138 

deste diploma estabelece que é anulável o negócio jurídico quando emanado de erro 

substancial, como na hipótese do art.4º da lei de franquia. São anuláveis ainda os 

atos jurídicos praticados com dolo (art.145 CC), bem como a omissão dolosa 

(art.147 CC), caso do art.7º, (SAAVEDRA, 2005, p. 16). 
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CAPÍTULO 3 - O PRINCÍPIO DA BOA-FÉ EM SENTIDO OBJET IVO E SUAS 

DIMENSÕES OPERATIVAS: A DINÂMICA DO CONTRATO DE FRA NQUIA6 

 

3.1 BOA-FÉ OBJETIVA E OBRIGAÇÃO COMO PROCESSO 

 

Para se entender a boa-fé objetiva como hoje é posta, há que se ter em 

mente sua contextualização com o conceito de obrigação, que é seu pressuposto 

essencial. 

A compreensão da idéia de boa-fé objetiva, com os efeitos e conseqüências 

que hoje lhe são imputados só é possível a partir da superação da idéia clássica de 

obrigação, através da sua visualização como um verdadeiro processo obrigacional, 

na linha da doutrina mais atual. 

Tradicionalmente, a obrigação era vista como mera relação de crédito e 

débito, representando um poder unilateral do devedor de exigir do credor o 

desempenho de uma determinada prestação: “o direito do credor contra o devedor, 

tendo por objeto determinada prestação.” (MONTEIRO, 1978, p. 11) 

Exemplo disso é a definição de obrigação que se encontra usualmente na 

doutrina: 

 
Em sentido técnico, pois, a obrigação, como a correspondente 
obligatio da terminologia romana, exprime em regra principal e geral 
a relação jurídica pela qual uma pessoa (devedor) está adstrita a 
uma determinada prestação para com outra (credor), que tem direito 
de a exigir, obrigando a primeira a satisfazê-la. (RUGGIERO, 1958, 
p. 16) 

                                                           
6 O contrato de franquia é, em regra, analisado pela doutrina com ênfase no estudo de sua estrutura, 
ou seja, de seus elementos, requisitos e cláusulas essenciais e acidentais. Neste terceiro capítulo 
será estudado o contrato de franquia a partir de uma visão dinâmica, com enfoque nos efeitos 
determinados pela boa-fé objetiva, que influencia todo o processo de criação, interpretação, 
desenvolvimento e revisão de posições jurídicas ativas e passivas, decorrentes do contrato. Visto 
como um todo orgânico, em movimento, o contrato de franquia pode ser compreendido de forma mais 
completa e com isso o debate ganha elementos para sua atualização, possibilitando a solução de um 
número maior de problemas, nem sempre enfrentados pela doutrina majoritária. 
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Este conceito clássico de obrigação é tão arraigado que muitos autores ainda 

o consideram inteiramente aplicável nos dias de hoje, identificando nisto uma linha 

de continuidade com o direito romano (por exemplo, RUGGIERO, 1958, p. 16). 

Por esta razão, a doutrina italiana vem tentando atestar a existência de uma 

crise da obrigação como categoria a-histórica, buscando, em uma perspectiva 

funcional a identificação da teoria da relação obrigacional coerente com o direito dos 

dias de hoje (assim, PERLINGIERI, 2008, p. 901-904). 

Passando a relação obrigacional a ter uma feição atual, desvinculando-se do 

modelo clássico, conclui-se que a obrigação assume um modelo diferente de acordo 

com o momento histórico, não existindo um conceito único e imodificável para este 

instituto. 

A exigência de funcionalização chama atenção do jurista para o caso concreto 

e suas necessidades, adaptando o processo obrigacional de acordo com a realidade 

específica analisada.  

Por isto já se observou que “uma coisa é a obrigação voltada para a 

realização de uma exigência da pessoa (pense-se na obrigação assumida no 

interesse da família), outra coisa são as obrigações assumidas por uma sociedade 

por ações com fins lucrativos” (PERLINGIERI, 2008, p. 913). 

Deve ser levado em conta, além dos sujeitos concretos, o objeto sobre o qual 

recai a obrigação, cujas circunstâncias interferem no desenvolvimento do processo 

obrigacional e na tutela disponibilizada pelo ordenamento jurídico. Por isso se afirma 

que: 

 
É nestes quadros que se torna importante distinguir aquelas 
situações patrimoniais – especificamente as relações contratuais – 
qualificadas em função de sua utilidade existencial, como tal 
entendido o grau de imprescindibilidade da aquisição ou utilização 
pessoal do bem em questão para a conservação de um padrão 
mínimo de dignidade de quem dele necessita. A destinação do bem 
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objeto do contrato é um elemento fundamental na determinação do 
relativo poder negocial dos contratantes, e por isso deve ser levado 
em conta na solução do conflito de interesses que eventualmente 
sobrevenha. (NEGREIROS, 2002, p. 452-453) 
 

 

Jorge Cesa Ferreira da Silva destaca que a definição tradicional de obrigação 

não está incorreta, mas se mostra por demais restritiva. Afirma que o conceito 

clássico engloba apenas a obrigação principal do contrato, deixando ao desabrigo as 

obrigações paralelas que podem advir desta relação. Diante de tal carência surgiu a 

necessidade de se formular uma nova e mais abrangente concepção de relação 

jurídica obrigacional (SILVA, 2002, p. 57-61). 

Em razão disto, nasceu a tese da complexidade intra-obrigacional, da relação 

obrigacional complexa, da obrigação como processo, da dinâmica obrigacional, 

dentre outras nomenclaturas que lhe são empregadas.  

Desenvolvendo esta idéia, a complexidade intra-obrigacional manifesta não 

um simples dever de prestar, contraposto a uma pretensão creditícia, e sim diversos 

elementos jurídicos dotados de autonomia, criando, a partir de uma unidade, uma 

realidade composta (CORDEIRO, 2001, p. 586). 

Em síntese, segundo esta noção, a obrigação deixou de consistir 

simplesmente no direito do credor de exigir uma prestação do devedor. Passou a ser 

reconhecida como uma série de atos interdependentes, destinados ao 

adimplemento. 

Neste contexto que se pode chamar de relação jurídica total, a relação 

obrigacional passa a congregar vários deveres de prestação e de conduta, com 

direitos formativos para ambas as partes, dentre outras situações jurídicas, 

assumindo credor e devedor a postura de colaboradores recíprocos (GAMA, 2008, 

p. 59). 
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Esta idéia de obrigação como uma ordem de cooperação foi exposta com 

pioneirismo no Brasil por Clovis do Couto e Silva: 

 
 
A inovação que permitiu tratar a relação jurídica como uma totalidade 
realmente orgânica, veio do conceito do vínculo como uma ordem de 
cooperação, formadora de uma unidade que não se esgota na soma 
dos elementos que a compõem. 
 
Dentro dessa ordem de cooperação, credor e devedor não ocupam 
mais posições antagônicas, dialéticas e polêmicas. Transformando o 
“status” em que se encontravam, tradicionalmente, devedor e credor, 
abriu-se espaço ao tratamento da relação obrigacional como um 
todo. (COUTO E SILVA, 1976, p. 8) 

 

Diante das observações acima, percebe-se que também a visão quanto aos 

sujeitos foi modificada. O devedor não é mais visto apenas como aquele que tem o 

dever de prestar algo e o credor como aquele que tem o direito de exigir. Supera-se 

a concepção da disciplina das obrigações como estatuto do credor: “a cooperação 

substitui a subordinação e o credor se torna titular de deveres genéricos ou 

específicos de cooperação para o adimplemento pelo devedor.” (PERLINGIERI, 

2008, p. 913) 

Ambos têm uma série de deveres que, reunidos, contribuem para a satisfação 

da obrigação. Diante disto, o devedor passa a ter também direito de exigir do credor 

o cumprimento dos deveres a este impostos, abandonando a antiga posição 

exclusivamente passiva. 

Estes deveres, não confundidos com o dever principal de prestação que toca 

ao devedor, são os chamados deveres anexos, secundários ou laterais, que se 

juntam a direitos potestativos, sujeições, ônus jurídicos, expectativas jurídicas, 

formando a estrutura complexa que é o processo obrigacional (COSTA, 2000, p. 63). 

Diante desta perspectiva, Anderson Schreiber e Gustavo Tepedino afirmam 

que o direito contemporâneo, em atenção ao caráter dinâmico da obrigação e 



 47 

reconhecendo nesta relação jurídica um fim econômico e social que a justifica, exige 

das partes atuação em conformidade com a boa-fé objetiva, com lealdade e 

confiança recíprocas. Fixa-se assim, com a boa-fé, um standard de comportamento 

para as partes em toda relação obrigacional. (TEPEDINO; SCHREIBER, 2008, p. 17) 

É por esse motivo que a idéia da boa-fé objetiva só pode ser compreendida 

adequadamente a partir da concepção da obrigação como processo, pois é 

justamente a boa-fé que estabelece o aspecto funcional da obrigação e dá ensejo ao 

surgimento das obrigações anexas impostas a credor e devedor. 

Doutrina e jurisprudência reconhecem a boa-fé como princípio jurídico que 

fundamenta o direito civil e mais especificamente a teoria das obrigações. Sendo um 

princípio, não precisaria sequer estar expressa no ordenamento para surtir efeitos, 

tem valor intrínseco. Aliás, assim foi reconhecida e aplicada por muito tempo, uma 

vez que a boa-fé só veio a ter formulação legislativa expressa com o Código de 

Defesa do Consumidor (NEGREIROS, 1998, p. 83-87). 

A boa-fé apresenta duas conotações radicalmente diversas, a objetiva e a 

subjetiva. 

Menezes Cordeiro define a boa-fé subjetiva como “um estado de ignorância 

desculpável, no sentido de que, o sujeito, tendo cumprido com os deveres de 

cuidado impostos pelo caso, ignora determinadas eventualidades.” (CORDEIRO, 

2001, p. 516) 

A boa-fé subjetiva representa, pois, uma crença errônea ou ignorância, 

quanto à existência de uma situação regular, seja pelo estado de desconhecimento, 

seja pela aparência do ato que levou a parte a incorrer em erro. Secundariamente, 

pode significar, no direito contratual, a vinculação ao pactuado (MARTINS-COSTA, 

1998, p. 411-412).  
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A boa-fé objetiva, por sua vez está relacionada a uma conduta esperada da 

parte, a uma regra de atuação em que se respeitam deveres de honestidade, 

lealdade e retidão para com a as expectativas legítimas da outra parte (MARTINS-

COSTA, 1998, p. 412; CORDEIRO, 2001, p. 586). 

Adota-se a boa-fé como: 

 
(...) uma regra de conduta, de ordem geral: em cada situação 
concreta há uma idéia, comum e inescusável ao homo medio, que 
traça as diretrizes de como ele deve se portar, além de criar em seu 
íntimo uma convicção de previsibilidade sobre a atuação dos outros 
em relação àquela conjuntura. Pois não seria seguro nem razoável, 
que, sob o olhar complacente do Direito, pairasse entre as pessoas 
um eterno ponto de interrogação sobre a conduta dos outros, num 
hobbesiano cenário de desconfiança generalizada. (LEWICKI, 2000, 
p. 57) 
 

 

A boa-fé objetiva é aplicável em todas as fases do contrato, desde os 

contatos iniciais entre as partes, passando pelo desenvolvimento do vínculo e sua 

interpretação, atingindo até mesmo deveres posteriores à prestação (SILVA, 2002, 

p. 52). 

Na fase anterior ao nascimento dos deveres de prestação, a boa-fé confere 

validade jurídica a relações ainda não juridicamente perfeitas no sentido técnico e 

justifica a responsabilidade pré-contratual. Durante o decorrer do vínculo, molda seu 

conteúdo normativo criando e extinguindo situações jurídicas subjetivas conforme o 

desenrolar fático da relação, origina os chamados deveres laterais e fornece a base 

teleológica para a interpretação do contrato (SILVA, 2002, p. 53-54). 

Neste quadro, a boa-fé objetiva pode assumir três funções: a de diretriz 

interpretativa, a fator de restrição do exercício abusivo de posições jurídicas e a de 

fonte criadora de deveres anexos. 

Essas funções serão estudadas a seguir. 
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3.2 A BOA-FÉ COMO CÂNONE INTERPRETATIVO-INTEGRATIVO 

 

 Em termos gerais, a boa-fé quando empregada como critério hermenêutico, 

diz respeito à interpretação do negócio jurídico7 sempre no sentido mais conforme à 

lealdade e à honestidade entre as partes, impedindo ainda interpretações maliciosas 

e destinadas a prejudicar a contraparte (SCHREIBER, 2007, p. 86-87). 

 Nesta função a boa-fé consiste num parâmetro a ser observado pelo juiz para 

extrair no caso concreto a vontade das partes, a partir do conteúdo do negócio 

jurídico. Ou ainda, as lacunas serão supridas pelo intérprete da norma legal ou 

contratual levando em conta qual seria o comportamento de boa-fé para aquela 

situação (DANTAS JÚNIOR, 2009, p. 224). 

A investigação realizada por meio da boa-fé não se detém à mera explicitação 

volitiva das partes ao tempo da constituição do ato, vai mais além, pois alcança a 

relação obrigacional em toda a sua complexidade, abrangendo mesmo as 

conseqüências não previstas (ROSENVALD, 2007, p. 88). 

É de se destacar que a atuação do princípio da boa-fé como cânone 

interpretativo não se restringe a casos de lacuna ou de particular ambigüidade ou 

obscuridade de alguma cláusula. Admite-se sua invocação mesmo quando existir 

cláusula expressa no contrato, como critério para limitar a aplicação desta cláusula, 

ou mesmo impugnar sua validade (NEGREIROS, 2002, p. 137-138). 

Sendo um princípio, a boa-fé não pode ter seu conteúdo e valoração 

previamente fixados, dependendo das circunstâncias do caso concreto. Esta 

indefinição dá margem a críticas, uma vez que as mesmas circunstâncias, 

                                                           
7 Este item tratará sobre a boa-fé como diretriz hermenêutica. Para um estudo mais amplo sobre o 
método da interpretação contratual, abrangendo não só o cânone da boa-fé, mas também outras 
discussões próprias da matéria, poderá ser consultado o artigo de Judith Martins Costa (2005, p. 127-
155). 
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levantadas num caso concreto podem conduzir a resultados opostos, 

comprometendo a segurança jurídica (NEGREIROS, 1998, p. 224-227). 

 Todavia, essa valorização da circunstância concreta não pode representar um 

empecilho à aplicação da boa-fé, pois resultaria num esvaziamento do conteúdo 

deste princípio. É o que conclui Tereza Negreiros: 

 
 
(...) a boa-fé, como princípio que é, há de configurar-se 
abstratamente, ainda que se reconheça que sua aplicação não 
admite um raciocínio do tipo lógico-subsuntivo, mas que será 
necessariamente influenciada pelas circunstâncias que informem a 
relação concreta sobre a qual incida. (NEGREIROS, 1998, p. 232) 

 

Não se afirma aqui que a concreção do princípio não permite em absoluto a 

fixação de parâmetros prévios, em razão da relevância das circunstâncias 

específicas do caso. Existe uma delimitação mínima, pois a interpretação por meio 

da boa-fé impõe a consideração da finalidade da relação jurídica, finalidade esta que 

será analisada à luz das circunstâncias concretas. Em suma, a boa-fé é invocada 

como fundamento para identificar, a partir das circunstâncias concretas, a finalidade 

da relação jurídica sub judice e condicionar sua interpretação a essas circunstâncias 

(NEGREIROS, 1998, p. 233).  

A função de integração da vontade das partes assume relevante papel nos 

contratos inominados. Ante a ausência de tratamento legislativo específico, torna-se 

mais provável que as partes deixem de regular alguns dos desdobramentos deste 

contrato. A necessária complementação destas normas será realizada com base na 

boa-fé (DANTAS JÚNIOR, 2009, p. 227). 

O artigo 113 do Código Civil traz cláusula geral e cogente, que confere ao 

magistrado um espectro amplo, por meio do qual poderá se limitar à hermenêutica 

do caso, bem como estender a operação a ponto de, através da integração do 
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negócio jurídico criar deveres anexos ou limitar o exercício de direitos subjetivos. Em 

razão disso a boa-fé deverá ser aplicada em conjunto com os demais princípios 

contratuais (ROSENVALD, 2007, p. 90-91). 

Com isso, reúne-se num só parâmetro, o de boa fé, toda uma série de 

critérios de interpretação de que o jurista se socorre na exegese contratual, como a 

equidade, a vedação do enriquecimento sem causa e ao abuso de direito, a 

solidariedade social, etc. (MARTINS-COSTA, 1998, p. 436). 

Deve ser lembrado que a classificação das funções da boa-fé obedece a 

“tipos ideais”, na prática, as funções se complementam, tornando-se difícil, muitas 

vezes, definir no caso concreto em que função o princípio está sendo empregado 

(NEGREIROS, 2002, p. 140). Deste modo: 

 
 
Deve-se anotar que esta finalidade é posta em termos sociais e não 
individuais, donde se justifica que a sua consideração resulte em 
deveres não necessariamente reconduzíveis à vontade das partes. 
Na verdade, mesmo quando limitada aparentemente a uma função, 
interpretativa, a boa-fé acaba por configurar-se como uma fonte de 
deveres ou de limitação a direitos subjetivos. (NEGREIROS, 1998, 
p. 235) 
 
 

Por isso, a atividade interpretativa pode levar ao reconhecimento de abuso de 

direito ou ao estabelecimento de deveres anexos, como mais abaixo se verá.  

 

3.3 A BOA-FÉ COMO PARÂMETRO DO EXERCÍCIO DE POSIÇÕES JURÍDICAS 

 

Essa função está intimamente ligada à teoria do abuso de direito, segundo a 

qual o exercício excessivo de um direito é equiparado a um ilícito (art. 187 do Código 

Civil). Evita-se, assim, que um direito reconhecido seja utilizado para lesar os 

interesses do outro envolvido na relação obrigacional. 
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 A origem da teoria do abuso de direito é comumente atribuída à jurisprudência 

francesa, reportando-se aos julgados da falsa chaminé e de Clément-Bayard x 

Coquerel.8 

O caso da falsa chaminé foi julgado pela corte de apelação de Colmar em 

1855. Um proprietário, com o intuito único de prejudicar seu vizinho construiu em 

seu terreno uma falsa chaminé, que não lhe traria qualquer proveito, privando o 

confinante de luz e ventilação.  

De acordo com o Código Civil francês o proprietário tinha o gozo e disposição 

da propriedade da maneira mais absoluta. A argumentação do réu foi no sentido de 

que apenas se utilizava de suas prerrogativas proprietárias, uma vez que construíra 

nos limites de seu terreno. O tribunal, em decisão inovadora, não acatou a tese, 

determinou a demolição da chaminé, bem como a reparação dos danos causados 

ao vizinho. 

O segundo julgado diz respeito a ação movida por Clément-Bayard contra seu 

vizinho Coquerel. Este último ergueu hastes de madeira de dezesseis metros de 

altura em sua propriedade, visando impedir que seu confinante fizesse uso de seus 

dirigíveis e para forçar a venda do terreno por preço elevado. Em 1915 a corte de 

cassação condenou o réu a retirar as hastes e a indenizar o autor pelos danos 

causados a seus dirigíveis, sendo empregada a expressão abuso do direito de 

propriedade. 

A noção de abuso de direito constante das decisões anteriores, como análise 

dos civilistas clássicos, ainda é subjetivista, assim: 

 

Foi sempre admitido pela doutrina e pela jurisprudência que aquele 
que comete uma falta exercendo o seu direito, empenha a sua 

                                                           
8 Os julgados aqui mencionados são analisados com mais vagar por Eduardo Jordão (JORDÃO, 
2006, p. 57-63). 



 53 

responsabilidade: assim nos casos de violação das leis e 
regulamentos, como nos de imprudência e negligência. Não se falava 
então em abuso de direito, mas unicamente em culpa, e afastava-se 
a máxima neminem laedit qui suo jure utitur, fazendo notar que 
ninguém pode pretender exercer um direito quando se torna culpado 
duma falta. É de notar que a expressão abuso do direito se tenha 
afirmado no momento em que a teoria tradicional sobre a 
responsabilidade civil era discutida e que nos autores que lançaram a 
expressão tenham sido também os defensores duma teoria 
alargando a responsabilidade civil. (RIPERT, 2002, p. 169)      

 

Como visto acima, essa visão inicial do abuso de direito não se fundava ainda 

na boa-fé objetiva, e sim na violação culposa dos limites de um direito subjetivo, 

conduzindo ao dano sofrido por um terceiro. 

A doutrina atual afasta o abuso de direito desta visão subjetivista, 

entendendo-o como uma disfuncionalidade jurídica, uma distorção de um 

comportamento que seria, a princípio, permitido pelo direito, mas que é 

desempenhado de forma anormal, não sendo recepcionado pelo sistema jurídico. 

Disfuncionalidade é justamente ir além, no exercício de um direito, do âmbito 

permitido pelo sistema (CORDEIRO, 2001, p. 880-882). 

O que diferencia esta visão de disfuncionalidade da teoria clássica é 

justamente o fato de que a intenção do agente é abstraída, não se perquirindo 

acerca de dolo ou culpa. O que importa é averiguar se o agente realmente foi além 

do que deveria no exercício do direito, sendo supérflua a análise de sua intenção. 

Para caracterizar a disfuncionalidade, ou seja, verificar se o sujeito agiu com 

excesso no exercício de um direito, o critério adotado hoje é o da boa-fé objetiva. 

(MARTINS-COSTA, 1998, p. 456) 

 Tal noção mostra-se, contudo, incompleta, uma vez que engloba apenas o 

direito subjetivo em sentido estrito. Por isso, Menezes Cordeiro propõe, em lugar da 

expressão abuso de direito, a terminologia “exercício inadmissível de posições 

jurídicas”, que abrange todas as posições jurídicas: direitos formativos ou 
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potestativos, deveres, pretensões, obrigações, ações e exceções (CORDEIRO, 

2001, p. 898). 

No Código Civil o abuso de direito está regulado no art.187: 

 
 
Art.187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao 
exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim 
econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. 

 

Apesar de expressamente enquadrar o abuso de direito como ato ilícito, este 

artigo não deve ser interpretado literalmente. A doutrina mais atual entende que o 

abuso de direito não pode ser classificado como ato ilícito, na realidade, ele 

consistiria em categoria autônoma, em razão de seus pressupostos específicos e da 

aplicabilidade diversa da conferida ao ato ilícito. 

É oportuno apresentar a distinção entre estes institutos: 

 
 
O que diferencia as duas espécies de atos é a natureza da violação a 
que eles se referem. No ato ilícito, o sujeito viola diretamente 
comando legal, pressupondo-se então que este contenha previsão 
expressa daquela conduta. No abuso, o sujeito aparentemente age 
no exercício do seu direito, todavia há uma violação dos valores que 
justificam o reconhecimento deste mesmo direito pelo ordenamento. 
Diz-se, portanto, que no primeiro há inobservância dos limites lógico-
formais e, no segundo, axiológico-materiais. Em ambos o agente se 
encontra no plano da antijuridicidade: no ilícito esta resulta da 
violação da forma, no abuso, do sentido valorativo. Em síntese, o ato 
abusivo está situado no plano da ilicitude, mas com o ato ilícito não 
se confunde, tratando-se de categoria autônoma de antijuridicidade. 
(CARPENA, 2002, p. 371) 

 

Seguindo esta interpretação, embora tenha outra natureza e finalidade, o 

abuso de direito gera as mesmas sanções do ato ilícito, como dever de indenizar o 

dano decorrente do abuso e pode acarretar outras sanções, como nulidade de 

negócios jurídicos, perda de direitos, desconsideração da personalidade jurídica 

(JORDÃO, 2006, p. 122-123). 
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Dentro do abuso de direito são identificadas outras figuras típicas que podem 

ser encaradas como modalidades do exercício abusivo de direitos. Essas figuras 

são: venire contra factum proprium, supressio e tu quoque.  

A máxima nemo potest venire contra factum proprium exprime o exercício 

inadmissível de uma posição jurídica em contradição com o comportamento 

anteriormente assumido pelo exercente. Para a sua configuração, pois, são 

necessários, por parte de um mesmo sujeito, dois comportamentos lícitos e 

sucessivos, o primeiro (factum proprium), contudo, sendo contrariado pelo segundo 

(CORDEIRO, 2001, p. 742-745). 

O fundamento técnico-jurídico não se encontra na contradição entre as 

condutas, mas na proteção da confiança da contraparte, que viu suas legítimas 

expectativas frustradas por um comportamento contraditório. Expectativas estas que 

se originaram de uma conduta prévia da outra parte (ROSENVALD, 2007, p. 137). 

Esse instituto se volta à tutela da confiança, não se pressupõe 

necessariamente a má-fé ou a negligência culpável como elementos da expectativa 

criada na outra parte, motivo pelo qual se relaciona o venire contra factum proprium 

à boa-fé objetiva (MARTINS-COSTA, 1998, p. 469).  

O venire contra factum proprium tem por fim, como dito, a tutela da confiança. 

Seus pressupostos devem, pois, ser definidos e orientados a partir desta função. 

Sendo assim, apresentam-se quatro pressupostos para a aplicação da proibição ao 

comportamento contraditório: um factum proprium, ou seja, uma conduta inicial; a 

legítima confiança de outrem na conservação do sentido objetivo desta conduta; um 

comportamento contraditório deste sentido objetivo, que viola a confiança; e um 

dano, efetivo ou potencial, em decorrência desta contradição (SCHREIBER, 2007, p. 

131-132). 
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O factum proprium refere-se a um acontecimento derivado da atuação 

humana, uma conduta, um comportamento não vinculante à luz do direito positivo. 

Só se torna vinculante a partir do momento em que gerar uma confiança legítima em 

sua conservação. Não se exige também que seja juridicamente relevante ou eficaz. 

Basta que possa repercutir na esfera alheia, gerando legítima confiança 

(SCHREIBER, 2007, p. 132-137). 

A confiança perquirida não é um estado psicológico, subjetivo, daquele que 

sofre os efeitos do comportamento contraditório. Corresponde mais a uma adesão 

ao sentido extraído do factum proprium. Essa adesão deve ser aferida caso a caso, 

mas não requer demonstração absolutamente rigorosa, podendo a própria existência 

de um prejuízo sugerir a confiança no comportamento inicial (SCHREIBER, 2007, p. 

141-143). 

Essa confiança deve ser legítima, ou seja, deve emanar do comportamento 

antecedente. Não se confunde com crença absoluta e incontestável na atuação 

coerente da outra parte. Embora existindo um resguardo natural quanto à efetiva 

correção de comportamento da contraparte, diante das circunstâncias concretas 

surge a legítima expectativa de não-contradição. Em razão disso, a ressalva 

expressa de possibilidade de comportamento contraditório potencialmente exclui a 

legitimidade da confiança. Pode-se excluir também a legitimidade nas hipóteses em 

que a lei autoriza expressamente a contradição do próprio comportamento, bem 

como diante de comprovada má-fé por parte daquele que invoca a aplicação do 

venire contra factum proprium (SCHREIBER, 2007, p. 141-144). 

Por comportamento contraditório se entende uma conduta aparentemente 

lícita, que contrarie uma conduta anterior. A contradição consistiria numa 

incompatibilidade objetiva entre os dois comportamentos:  
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quando uma pessoa, em termos que, especificamente, não a 
vinculem, manifeste a intenção de não ir praticar determinado acto e, 
depois, o pratique e quando uma pessoa, de modo, também, a não 
ficar especialmente adstrita, declare pretender avançar com certa 
actuação e, depois, se negue. (CORDEIRO, 2001, p. 747) 

 

Diz-se que a incompatibilidade é objetiva porque não se afere a intenção do 

agente ao praticar os atos. Além disso, analisa-se objetivamente a confiança que se 

diz despertada por quem invoca o venire contra factum proprium (SCHREIBER, 

2007, p. 144-149).  

Para a incidência do instituto, a contradição deve gerar imediata ruptura da 

confiança. De tal sorte, a incoerência entre os comportamentos anterior e posterior 

deve ser aferida sob o prisma da confiança gerada (SCHREIBER, 2007, p. 149), 

pois “a confiança permite um critério de decisão: um comportamento não pode ser 

contraditado quando ele seja de molde a suscitar a confiança nas pessoas.” 

(CORDEIRO, 2001, p. 756).  

Também deve ser destacada a importância da sucessão lógico-temporal entre 

os dois comportamentos. Em regra, a doutrina exige que o comportamento 

contraditório suceda àquele que contradiz. O lapso temporal entre um e outro, 

entretanto, é irrelevante (SCHREIBER, 2007, p. 149-150).  

Isso implica que podem existir comportamentos contraditórios próximos entre 

si e comportamentos contraditórios espaçados no tempo, produzindo-se o mesmo 

efeito jurídico, desde que o estado de confiança seja igualmente rompido, apesar da 

diferença entre as situações. 

A maior parte da doutrina rejeita a incidência do venire contra factum proprium 

quando os comportamentos contraditórios são simultâneos, uma vez que, nestes 

casos, a confiança legítima ainda não se teria formado. A simultaneidade dos 

comportamentos afastaria o caráter de legitimidade da confiança, e a situação teria 
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de ser solucionada por outros meios jurídicos como a repressão ao dolo e à fraude 

(SCHREIBER, 2007, p. 150-151). 

Todavia, há quem entenda possível a aplicação do venire contra factum 

proprium quando as condutas forem simultâneas. O fundamento para esta posição 

esta na idéia de que a confiança que se pretende tutelar não se forma no momento 

da prática da conduta, e sim no momento de sua repercussão sobre o titular da 

confiança. Desta forma, se a repercussão da conduta sobre o titular da confiaça se 

deu em momento posterior ao da prática pelo exercente, seria possível a incidência 

da proibição do comportamento contraditório em condutas simultâneas 

(SCHREIBER, 2007, p. 150-152). 

Por fim, visa-se com o venire contra factum proprium prevenir ou reparar 

danos àquele que legitimamente confiou na coerência alheia. O dano não precisa 

ser efetivo, o simples potencial lesivo dá ensejo à aplicação do instituto. Nesses 

casos, o comportamento contraditório será obstado, evitando-se qualquer prejuízo. 

Uma vez que o dano já se tenha concretizado, o instituto assume efeito reparatório, 

impondo o desfazimento da conduta anterior ou o ressarcimento pecuniário, 

conforme o caso (SCHEREIBER, 2007, p. 152-154)  

A suppressio consiste na perda da faculdade de se exercitar um direito, ou 

seja, na sua supressão, em razão do não exercício pelo titular durante algum tempo, 

gerando na outra parte a confiança de que este direito não mais seria exercido 

(DANTAS JÚNIOR, 2009, p. 389-390). 

Não se busca com a suppressio penalizar o não exercício de um direito, visa-

se proteger a outra parte, que legitimamente confiou que aquele direito não seria 

exercido (GONÇALVES, 2008, p. 50). Tanto é assim, que não se faz necessária a 

investigação de dolo ou culpa por parte do titular não-exercente do direito, sendo a 
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deslealdade apurada objetivamente, com base na ofensa à tutela da confiança 

(ROSENVALD, 2007, p. 139). Diante disto, pode-se afirmar que: 

 
 
(...) para caracterizar a perda de um direito, seu exercício retardado 
deve significar uma injustiça para a outra parte, quer em sentido 
distributivo, por inflingir-lhe uma desvantagem desconexa perante o 
ordenamento jurídico, quer em sentido comutativo, por lhe acarretar 
um prejuízo desproporcional ao benefício arrecadado pelo exercente. 
De todo modo, analisa-se a alteração na esfera da contra-parte, 
diante do não exercício do direito pelo outro, protegendo-se sua 
confiança de que não haveria mais exercícios. (GONÇALVES, 2008, 
p. 50) 

 

Devido à relevância dos efeitos do tempo sobre a relação jurídica na 

suppressio, é pertinente fazer uma comparação entre esta e os institutos da 

prescrição e da decadência.9 

A diferença essencial se encontra no fato de que os prazos prescricionais e 

decadenciais estarem fixados na lei, enquanto na suppressio os prazos são 

aplicados pelos tribunais, e altamente variáveis, oscilando de acordo com as 

circunstâncias concretas.  

Chega-se até a afirmar que a principal função da suppressio, nos 

ordenamentos que a admitem, é a de temperar o rigor dos prazos legais, que em 

geral são longos, pois foram estabelecidos por legislação de épocas menos 

dinâmicas.  

Sobre este ponto, Anderson Schreiber faz importante indagação: qual seria o 

resultado do confronto, em um caso concreto, entre os prazos legais e a incidência 

da suppressio?  

Em resposta à questão, o autor recomenda, de início, a distinção entre os 

casos de prescrição e os de decadência. Na prescrição é admissível a variação dos 

                                                           
9 Utilizaremos para análise do tema, por sua abordagem mais completa e atual, o texto de Anderson 
Schreiber (SCHEREIBER, 2007, p. 190-193).  
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prazos por meio de suspensão e interrupção, enquanto a decadência, considerada 

matéria de ordem pública, tem prazos sempre inalterados. 

Não se pode considerar de imediato a confiança surgida do não exercício de 

um direito sujeito a um prazo legal como legítima. Ao menos em tese o sujeito deve 

conhecer o prazo previsto para o exercício deste direito. Assim, não pode um 

terceiro, com pleno amparo do direito, alegar a violação de expectativa legítima 

desse não exercício em prazo inferior ao da lei. 

   Esta visão, porém, reduziria a aplicação da suppressio às hipóteses de 

exercício de posições jurídicas em que não exista prazo fixado em lei. Em nosso 

ordenamento, contudo, isso não ocorre com tanta freqüência, uma vez que o artigo 

205 do Código Civil traz cláusula geral de prescrição: 

 
Art.205. A prescrição ocorre em 10 (dez) anos, quando a lei não lhe 
haja fixado prazo menor. 

 

A solução nos casos em que ao simples decurso do tempo se somem 

comportamentos do titular do direito ou circunstâncias de fato, imputáveis a ele ou 

não, que justifiquem uma tutela da boa-fé objetiva, é que o valor da segurança, que 

inspira os prazos prescricionais, ceda em favor da tutela da confiança, em uma 

espécie de prescrição de fato. 

Assim, mesmo existindo prazo legal para o exercício do direito é possível a 

aplicação da suppressio nas seguintes hipóteses: se somado ao não-exercício ou 

omissão houve comportamento comissivo do titular do direito inspirador da 

confiança; ou se circunstâncias do não-exercício puderem gerar a confiança de 

terceiros mesmo na ausência de qualquer comportamento do titular.  

Obviamente a ponderação deverá ser feita diante do caso concreto. Deve-se 

sempre analisar a conduta do beneficiário para verificação desta boa-fé: 
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O beneficiário tem de integrar uma previsão de confiança, ou seja, 
deve encontrar-se numa conjuntura tal que, objetivamente, um 
sujeito normal acreditaria quer no não exercício superveniente do 
direito da contraparte, quer na excelência do seu próprio direito. 
Subjectivamente, ele deve estar de boa-fé, no sentido de não ter 
consciência de prejudicar outrem e de ter acatado os deveres de 
indagação que, no caso, ocorressem. (CORDEIRO, 2001, p. 824) 

 

Também relacionada aos efeitos do tempo sobre as relações jurídicas e 

contraposta à suppressio temos a surrectio. Retomando a idéia de que na 

suppressio não se busca punir o titular pelo não exercício do direito, mas sim 

proteger a boa-fé do outro sujeito, a surrectio consiste justamente no surgimento de 

direitos para esse sujeito cuja boa-fé se procura defender A limitação ao exercício de 

um direito subjetivo de uma pessoa faz nascer uma nova posição jurídica para a 

contraparte. Pode-se então dizer, que a surrectio corresponde ao exame da 

suppressio sob a ótica daquele cuja confiança é protegida (DANTAS JÚNIOR, 2009, 

p. 405).  

É pressuposto da surrectio a manutenção de uma situação jurídica por certo 

tempo, uma atuação de acordo com o direito que vai surgir. Faz-se indispensável 

uma previsão de confiança, a concorrência da culpa ou risco do prejudicado, a boa-

fé subjetiva do beneficiário, e a ausência de outras soluções impostas pelo direito, 

como a obrigação de indenizar ou restituir (GONÇALVES, 2008, p. 50).  

A regra tu quoque representa uma vedação àquele que viola determinada 

norma e depois tenta dela se favorecer exercendo situação jurídica decorrente desta 

mesma norma. Em razão do descumprimento de seus deveres o sujeito não pode 

exigir os direitos decorrentes da norma violada, sob pena de abuso. Aqui o que 

importa é o nexo entre a obtenção indevida do direito e seu posterior exercício 

abusivo (ROSENVALD, 2007, p. 141). 
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É comum encontrar alusões ao tu quoque nos casos em que uma parte, após 

violar uma norma, pretende exercer posição jurídica que esta mesma norma lhe 

assegura, caracterizando emprego desleal de critérios valorativos diversos para 

situações substancialmente idênticas. Exemplo disso seria a decisão do Supremo 

Tribunal de Justiça português, que rejeitou a alegação do comprador de um 

automóvel de nulidade do contrato por falta de assinatura, uma vez que o contrato 

fora enviado e o próprio comprador deixara de devolvê-lo, e há muito se encontrava 

na posse do veículo (SCHREIBER, 2007, p. 183-184). 

Assim como o venire contra factum proprium o tu quoque também traz em si 

uma idéia de contradição, incoerência, mas neste caso, relacionada à valoração 

diferente de situações objetivamente muito similares ou idênticas (SCHREIBER, 

2007, p. 184).   

Tanto o tu quoque quanto o venire contra factum proprium são espécies da 

teoria dos atos próprios, em que se reconhece a existência de um dever de conduta 

uniforme por parte dos contratantes, afastando-se a duplicidade de comportamento. 

A diferença entre eles se verifica na análise da conduta do sujeito. Quando o 

comportamento posterior se mostrar incompatível com as atitudes indevidas 

anteriormente tomadas estamos diante do tu quoque. Por outro lado, caso se 

verifique que ambos os comportamentos isoladamente considerados não importam 

em irregularidade, mas se tomados em conjunto consubstanciam quebra de 

confiança, tem-se o venire contra factum proprium (NEGREIROS, 2002, p. 142). 

Diante desta semelhança, parte da doutrina classifica o tu quoque como 

subespécie do venire contra factum proprium:  

 
 
É de se reconhecer, contudo, que parte dos autores enfatiza o tu 
quoque, por suas próprias origens históricas, um aspecto intenso de 
deslealdade, de aproveitamento, de malícia, que, quando não dá ao 
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instituto um caráter subjetivista, parece dirigi-lo mais à sanção de 
quem o pratica, do que à proteção da confiança depositada por 
outras pessoas na sua coerência. Ao adotar-se tal orientação, 
surgiria entre o tu quoque e o venire contra factum proprium uma 
distinção tão relevante, que tornaria forçoso apartar as duas figuras, 
sem embargo da possibilidade de se enquadrar sob a tutela do 
venire contra factum proprium, todos os casos de tu quoque, em que, 
por conta da incoerência de critérios valorativos, a confiança de uma 
das partes restasse violada. Insistindo-se, todavia, em uma 
concepção de tu quoquevoltada também à tutela objetiva da 
confiança, como parece ser mais adequado à contemporânea 
preocupação com o reflexo social dos comportamentos, o instituto se 
converte em uma subespécie ou hipótese especial de venire contra 
factum proprium. (SCHREIBER, 2007, p. 185) 

 

Além do princípio da boa-fé, o tu quoque age ainda sobre o princípio da 

justiça contratual, não só evitando que o contratante faltoso se beneficie de sua falta, 

como também resguardando o equilíbrio das prestações. Nesta função de 

preservação do sinalagma contratual o tu quoque se assemelha à exceptio non 

adimpleti contractus. Nestes casos, existe uma relação de interdependência entre as 

prestações, mas a exceptio só será aplicada se facilitar a execução do contrato, uma 

vez que o limite natural de atuação é o princípio da boa-fé, sob pena de exercício 

abusivo do direito (ROSENVALD, 2007, p. 142). 

 

3.4 EXERCÍCIO DE POSIÇÕES JURÍDICAS DECORRENTES DA FRANQUIA E 

SEU CONTROLE PELA BOA-FÉ 

 

A teoria do controle das posições jurídicas é importante no contrato de 

franquia, pois se trata contrato de estrutura complexa, que envolve uma série de 

posições jurídicas distintas e que está em constante desenvolvimento.  

Um contrato como o de compra e venda, por exemplo, gera quase que 

exclusivamente os deveres recíprocos de pagar o preço e de transferir o domínio do 

bem. Na franquia, contudo, tanto o franqueador quanto o franqueado assumem uma 
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variada gama de direitos e deveres, que deixa clara a possibilidade mais ampla de 

vir a ocorrer abuso, sob a aparência de exercício de algum direito específico. 

Essa conduta abusiva pode ser praticada por qualquer das partes. Embora o 

franqueado, em geral, seja a parte mais vulnerável da relação, também ele pode 

exercer abusivamente direitos decorrentes do contrato. 

Pode-se exemplificar a conduta abusiva no contrato de franquia nas seguintes 

hipóteses, evidentemente não exaustivas:  

A) O franqueador faz constar previsão de que o franqueado adquira matéria-

prima de um fornecedor específico, a fim de manter o padrão de qualidade 

do produto. Se este fornecedor elevar os preços consideravelmente acima 

dos praticados no mercado, valendo-se dessa vinculação, o franqueado 

pode, caso identifique fornecedor de matéria-prima de qualidade idêntica e 

mesmas especificações exigidas pelo franqueador, e que cobre preço 

compatível com o de mercado, pedir a substituição do fornecedor 

exclusivo, imposto no contrato. Diante da equivalência da matéria-prima 

fornecida, a qualidade do produto está garantida, de modo que não é 

razoável que o franqueador mantenha a exclusividade de fornecimento, 

pois a cobrança de cumprimento desta cláusula, embora represente o 

exercício de um direito do franqueador, trará prejuízo desnecessário ao 

franqueado, constituindo abuso de direito. 

B) Situação semelhante ocorre quando o contrato exige que o franqueado 

adquira de um fornecedor que antes tinha filial na zona da franquia e 

depois fecha essa filial, aumentando o custo de aquisição do produto em 

razão do frete. A exigência de continuidade é abusiva se, como no 
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exemplo anterior, for possível obter de fornecedor diverso do indicado no 

contrato produto que atenda perfeitamente às exigências contratuais. 

C) Nos contratos que prevêem reforma periódica do estabelecimento a 

exigência de cumprimento deste dever em momentos de crise pode 

caracterizar abuso de direito, pois este ônus pode agravar ainda mais a 

situação financeira do franqueado, ou mesmo inviabilizar a continuidade 

da empresa. 

D) A utilização do estabelecimento pelo franqueado para venda de produto 

não compatível com a franquia, mesmo que não haja proibição expressa 

no contrato, pois o exercício da liberdade de atuação passa a ser também 

abusivo. 

 

O abuso pode se dar inclusive na utilização de exceções. É possível ocorrer, 

por exemplo, na hipótese em que o franqueado descumpre dever constante do 

contrato e o franqueador alega a exceção do contrato não cumprido para evitar a 

execução de alguma obrigação sua como a prestação de assistência técnica, 

haveria abuso de posição jurídica na modalidade de exceção, uma vez que há uma 

desproporção entre o inadimplemento do franqueado e a suspensão da prestação 

de assistência. 

Como se disse, o contrato de franquia está em permanente desenvolvimento, 

isso significa que no curso da relação de franquia é possível que novas posições 

jurídicas surjam, fato que torna inviável a normatização de todas as condutas 

referentes a esse contrato e exige a cuidadosa verificação do exercício regular ou 

abusivo destas prerrogativas.  
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3.5 A BOA-FÉ COMO FONTE CRIADORA DE DEVERES ANEXOS 

 

 Seguindo a noção de obrigação complexa, da relação obrigacional podem 

surgir outros deveres que não aqueles previstos inicialmente no negócio jurídico. 

Esses deveres são chamados de anexos, laterais, acessórios, instrumentais, dentre 

outra denominações empregadas. Em razão do exposto se afirma: 

 
 
A simples contemplação de uma obrigação dá, pela interpretação da 
sua fonte, um esquema de prestação a efectivar. Mas isso é possível 
com danos para o credor ou com o sacrifício desmesurado para o 
devedor. O direito não admite tais ocorrências; comina deveres – e, 
como se advinha, poderão ser muitos e variados – destinados a que, 
na realização da prestação, tudo se passe de modo considerado 
devido. São os deveres acessórios baseados na boa-fé. 
(CORDEIRO, 2001, p. 592) 

 

 Os deveres laterais possuem fontes diferentes das dos deveres de prestação 

ou principais. A fonte normativa essencial dos deveres anexos é o princípio da boa-

fé, quando este não se limita apenas a impor uma prestação, mas a impedir danos à 

pessoa ou aos bens da outra parte, bem como garante um adimplemento de forma 

qualitativa e que objetivamente melhor satisfaça o credor, e menos onere o devedor. 

Quanto às fontes fáticas, os deveres anexos não nascem da declaração de vontade, 

gênese do contrato, mas sim do conjunto de circunstâncias decorrentes do acordo 

(SILVA, 2002, p. 106-108). 

Como conseqüência desta procedência das circunstâncias fáticas, os deveres 

anexos não são previamente estipulados, dependem do desenvolvimento da relação 

obrigacional de suas características ou necessidades (SILVA, 2002, p. 106-108). 

Os deveres acessórios podem ser verificados em todas as fases do contrato, 

desde a pré-contratual até a pós-contratual, passando pela fase contratual 

propriamente dita. 



 67 

Na fase pré-contratual “o princípio geral da boa-fé obriga aos que intervierem 

em negociações preliminares ou tratativas o comportamento com diligência e 

consideração aos interesses da outra parte, respondendo pelo prejuízo que lhe 

causarem.” (LÔBO, 2005, p. 81) 

Mesmo após a extinção de uma obrigação os deveres laterais podem subsistir 

entre as partes. A confiança surgida entre os contratantes deve ser mantida, embora 

a obrigação já se tenha extinguido, a fim de que o escopo contratual não seja 

frustrado (CORDEIRO, 2001, p. 628-631). Um exemplo disto seria o dever de sigilo 

exigido durante a execução da obrigação e que persiste mesmo após seu término. 

Certos deveres acessórios destinados a acompanhar a obrigação persistem, 

ainda que o direito negue eficácia ao negócio jurídico: 

 
 
A nulidade do negócio, portanto, não tem o condão de afastar todas 
as pretensões dela decorrentes, visto que ela só afasta os deveres 
vinculados á validade do negócio. Todos os deveres decorrentes da 
incidência da boa-fé sobre conjunto fático do contrato, vinculados ao 
plano de existência, são mantidos e eficazes. (SILVA, 2002, p. 101-
102)  

 

 Os deveres anexos podem ser impostos tanto ao devedor como ao credor. 

Tal se deve ao fato de que as esferas jurídicas de ambas as partes podem ser 

atingidas pelo comportamento violador da confiança da contraparte. Protege-se aí a 

relação jurídica, e não o objetivo buscado pelas partes nesta relação, daí a 

importância de se separarem os deveres laterais da vontade das partes (SILVA, 

2002, p. 102-103). 

 Menezes Cordeiro propõe a classificação destes deveres em: deveres 

acessórios de proteção, deveres acessórios de esclarecimento e deveres acessórios 

de lealdade (CORDEIRO, 2001, p. 604-606). Jorge Cesa Ferreira da Silva utiliza a 

mesma classificação, aplicando nomenclatura um pouco diversa, e que entendemos 
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mais completa: deveres de proteção, deveres de lealdade e cooperação e deveres 

de informação e esclarecimento (SILVA, 2002, p. 106-119).  

 Os deveres de proteção consistem num compromisso entre as partes de, 

enquanto durar a relação jurídica, evitar danos mútuos a suas pessoas e a seus 

patrimônios (CORDEIRO, 2001, p. 604). 

É possível identificar ainda nos deveres anexos uma eficácia protetora de 

terceiros, pela qual certos negócios jurídicos compreenderiam entre seus efeitos 

deveres a serem cumpridos perante pessoas estranhas à relação jurídica 

(CORDEIRO, 2001, p. 619-621). 

 Pode existir também uma eficácia protetora a cargo de terceiros. Nesta 

hipótese formam-se deveres na esfera jurídica de um terceiro para com uma das 

partes. Para que isto ocorra, contudo, é indispensável que o terceiro tenha uma 

ligação especial com a parte (CORDEIRO, 2001, p. 624-625).  

Menezes Cordeiro fornece o exemplo do terceiro que reside com o locatário e 

que teria deveres de proteção para com o locador (CORDEIRO, 2001, p. 625), 

deveres estes que se mostram severos em comparação com outro indivíduo que 

não estivesse nesta mesma posição. 

Por não se limitarem exclusivamente à proteção das partes, configuram os 

deveres laterais mais independentes dos deveres principais. Em razão desta 

independência alguns autores contestam sua inclusão no campo contratual (SILVA, 

2002, p. 110-111), posição conservadora, que não tem sido acolhida pelos autores 

mais recentes que tratam da boa-fé objetiva. 

Esses deveres podem ser encontrados na execução de qualquer contrato, 

mas é na responsabilidade pré-contratual que se tornam mais visíveis, vez que não 
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se corre o risco de confundi-los com algum dever de prestação (SILVA, 2002, p. 

109).  

 Em sua classificação, Menezes Cordeiro refere-se aos deveres de lealdade 

como aqueles em que as partes se obrigam a, na pendência contratual, a se 

absterem de condutas que possam falsear o objetivo do negócio ou desequilibrar as 

prestações (CORDEIRO, 2001, p. 606). 

 Considerando-se o exposto, deveres de lealdade seriam aqueles em que as 

partes deixam de praticar atos comissivos ou omissivos que possam frustrar alguma 

expectativa contratual. De acordo com imposições da boa-fé as partes devem atuar 

como parceiros, mesmo defendendo interesses contrapostos (SILVA, 2002, p. 112). 

 Por sua vez, os deveres de cooperação não se restringem à abstenção de 

condutas impeditivas ou inibitórias, abrangem condutas positivas, que facilitem o 

cumprimento da obrigação, sendo certo que “o antagonismo foi substituído pela 

cooperação, tido como dever de ambos os participantes, e que se impõe aos 

terceiros.” (LÔBO, 2005, p. 93)  

 O fim buscado pela obrigação é que definirá em que medida será necessária 

a cooperação no caso concreto. Tal situação justifica o fato de serem os deveres de 

cooperação tão fortemente influenciados pelos deveres principais, embora com eles 

não se confundam. Os deveres anexos de cooperação se referem a circunstâncias 

fáticas e jurídicas não relacionadas à prestação e ganham relevância na execução 

obrigacional ou após ela (SILVA, 2002, p. 114). 

 Menezes Cordeiro define os deveres laterais de esclarecimento ou de 

informação da seguinte forma: 

 
Os deveres acessórios de esclarecimento obrigam as partes a, na 
vigência do contrato que as une, informarem-se mutuamente de 
todos os aspectos atinentes ao vínculo, de ocorrências que, com ele, 
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tenham certa relação e, ainda, de todos os efeitos que, da execução 
contratual, possam advir. (CORDEIRO, 2001, p. 605)   

 

 O objetivo destes deveres é permitir que as partes tenham, tanto quanto 

possível, perfeita noção de situações específicas da relação, proporcionando um 

melhor planejamento futuro (SILVA, 2002, p. 115). 

Cumpre ressaltar que o dever de informar assume tratamento distinto caso o 

sujeito da relação obrigacional seja ou não profissional ou não profissional (SILVA, 

2002, p. 116). 

Nas relações de consumo, por exemplo, o dever de informação tem, 

naturalmente, uma extensão mais ampla, devido às exigências expressas do Código 

de Defesa do Consumidor, do que nas relações contratuais entre particulares, em 

que as circunstâncias do caso concreto e a boa-fé influenciarão decisivamente os 

parâmetros de informação. 

 O dever de informar será corretamente exercido quando preenchidos os 

requisitos de adequação, suficiência e veracidade. Tais requisitos devem estar 

interligados, e a ausência de qualquer deles importará no descumprimento do dever 

de informar (LÔBO, 2005, p. 89). 

Segundo a adequação os meios de informação devem ser compatíveis com o 

objeto da obrigação e com a parte destinatária. A suficiência diz respeito à 

completude e integralidade da informação. Por fim, a veracidade que representa a 

exata correspondência entre as informações prestadas e as circunstâncias de fato 

ligadas à relação obrigacional. 
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3.5.1 Deveres de prestação principais, deveres de prestaç ão secundários e 

deveres anexos de boa-fé 

 

Os deveres de prestação principais do franqueador são: a cessão de uso da 

marca implantada no mercado, a transferência do know-how e o fornecimento de 

assistência técnica (RIBEIRO, 2001, p. 157). 

Em contrapartida, o franqueado tem por deveres de prestação principais a 

correta utilização da marca em seus negócios, suportar a supervisão do franqueador 

e a retribuição (RIBEIRO, 2001, p. 181). 

Alguns desses deveres, como já mencionado, consistem em cláusulas do 

contrato de franquia, e foram abordados rapidamente, agora, serão explicados com 

maior detalhe.  

A cessão de uso da marca pelo franqueador vem com o correspondente 

dever do franqueado de bem utilizar a mesma, e em regra se estende a outros sinais 

distintivos como o nome e a insígnia. A marca permite angariar ou manter a 

clientela, pois é por ela que o cliente identifica o produto ou serviço prestado.  Deve 

ser reconhecida no mercado em geral e não apenas no mercado local em que será 

explorada. Deve ainda possuir uma imagem consolidada, que tenha dado resultados 

em um projeto piloto e possa ter essa experiência repetida em outra unidade. 

Quanto maior a notoriedade da marca, maior será seu valor no mercado, e por 

conseqüência, maior a retribuição a ser paga pelo franqueado (RIBEIRO, 2001, p. 

159). 

 

Trata-se de um elemento essencial ao contrato de franquia que pode, 
até, ser entendido como preponderante sobre os restantes: se é 
verdade que, numa primeira fase, o produto ou serviço se notabilizou 
pela sua qualidade e pelas suas características, não é menos certo 
que, num segundo momento, no espírito dos consumidores a 
imagem dessa qualidade passa a estar ligada aos sinais distintivos 
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do franquiador (muito freqüentemente, com a ajuda inestimável da 
publicidade). Na hipótese de um comerciante não franquiado poder 
dispor do capital técnico do franquiador, mas não dos seus sinais 
distintivos, ficaria, e muito, prejudicada a sua capacidade para atrair 
a clientela. Este elemento que liga o franquiado à reputação do 
franquiador, constitui aquilo a que alguns autores chamam o “capital 
atractivo” da franquia. (RIBEIRO, 2001, p. 161)  

 

Observou-se que o contrato de franquia tem por fundamento, basicamente, a 

confiança, representando necessidade contínua e continuada de colaboração entre 

franqueador e franqueado (MILMAN, 1996, p. 67).  

Entre os deveres de cooperação está o impedimento de o franqueador fazer 

exigências não previstas inicialmente, que tornem o contrato excessivamente 

oneroso. Quando o franqueado se encontra em dificuldade de cumprir as obrigações 

o franqueador, por dever de cooperação, não pode agravar ainda mais a situação do 

franqueado. Não pode aumentar a prestação, ou fazer exigências que embora 

constantes do contrato, não fazia antes, sob pena de causar mais dano. 

O dever de guardar sigilo sobre as informações obtidas do franqueador em 

razão do negócio é um exemplo de dever anexo de proteção. A violação dessa 

cláusula pode gerar prejuízos irreparáveis ao franqueador. Pense por exemplo no 

franqueado que, tendo acesso ao conhecimento do modo de fabricação de um 

produto ou da estrutura organizacional de um serviço, aliena essas informações a 

terceiro, durante ou após o contrato. 

Outro dever de proteção existente na franquia é o de não-concorrência com o 

franqueador. Muito comumente ocorre a quebra desse dever na franquia de serviço. 

O franqueado, obtendo o know how do serviço, após a extinção do contrato constitui 

empresa própria, muitas vezes no mesmo ponto comercial, ou em local próximo, e 

com nome que lembre o da empresa do franqueador. Tal comportamento é 

claramente violador da boa-fé. 
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Os deveres anexos de informação, pela relevância que assumem no contrato 

de franquia, serão estudados no próximo tópico. 

 

3.5.2 O dever anexo de informação na franquia 

 

O dever anexo de informação é de extrema relevância no processo de 

comercialização ou chamamento ao público para aquisição ou não da franquia, para 

a correta apuração de riscos e custos da operação. O mesmo espírito de abertura e 

transparência deverá permanecer durante todo o contrato de franquia, mantido por 

ambas as partes, o que facilitará a convivência e conservará a igualdade entre os 

contratantes (REDECKER, 2002, p. 86). 

O dever de informar pode ser divido em três fases: pré-negocial, negocial e 

pós-negocial. 

Após um estímulo externo que desperta o interesse no produto ou serviço, 

tem-se um momento de reflexão, consulta e discussões, em que o aderente irá 

avaliar as vantagens e desvantagens do negócio e decidir se deve ou não celebrá-lo 

(SCHIER, 2007, p. 104).  

Já nestas negociações preliminares a informação sobre o produto a ser 

adquirido deve ser clara e adequada. A informação repassada deve ser a mais 

completa possível e incondicional, de modo a permitir uma análise prévia de todas 

as circunstâncias do contrato. Somente após essa análise é exteriorizada a vontade 

(SCHIER, 2007, p. 104). 

O descumprimento do dever de informação na fase pré-negocial pode gerar 

uma declaração de vontade defeituosa, o que afetaria a validade do negócio jurídico. 
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Seria cabível, inclusive, responsabilidade pelo dano decorrente da falta de 

informação (SCHIER, 2007, p. 105). 

Em síntese, a fase pré-negocial do dever de informar vai dos entendimentos, 

consultas, sondagens, até a exteriorização da vontade, seja ela favorável à 

realização do negócio ou não. 

O dever de informar prepara o consumidor para consumir livremente e por 

iniciativa própria, com total autonomia para escolher consumir este ou aquele 

produto (SCHIER, 2007, p. 70).  

Em suma, a informação prepara para a contratação consciente. Por esta 

razão, as informações prestadas devem ser verdadeiras leais e transparentes 

(SCHIER, 2007, p. 76). 

No decorrer da execução do contrato de franquia o dever de informação se 

manifesta por meio do manual operacional. 

O manual operacional é elaborado pelo franqueador com a finalidade 

precípua de reforçar as obrigações contratualmente assumidas, complementar e 

detalhar essas obrigações, sem perder a flexibilidade própria das relações 

empresariais (BARROSO, 2002, p. 75). 

O contrato de franquia deve declarar que o manual operacional é parte 

integrante deste contrato, ficando o franqueado obrigado a cumpri-lo (BARROSO, 

2002, p. 75). 

O franqueador deve reservar-se o direito de alterar os manuais operacionais 

sempre que entender necessário (BARROSO, 2002, p. 75). 

O manual reflete as operações da franquia no momento em que é elaborado. 

Com a evolução dos processos produtivos e comerciais torna-se necessária uma 

atualização, que pode, inclusive, ser sugerida pelo próprio franqueado. Em razão 
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desta necessidade constante de atualização e da manutenção da padronização, 

está implícito no esquema da franquia que o franqueado tem que obedecer a estas 

alterações. 

Os objetivos do manual são: compartilhar com os franqueados o 

conhecimento acumulado pelo franqueador; funcionar como apostila no treinamento 

do franqueado e de seus funcionários; qualificar o franqueado e sua equipe na 

busca pela excelência; detalhar a operação franqueada e servir de referência, 

modificando até os valores do franqueado; dar segurança ao franqueado e sua 

equipe; garantir continuidade da execução das tarefas com qualidade, independente 

de mudança de pessoal na franqueadora ou na franqueada; criar procedimentos 

operacionais mais eficientes; aumentar o fluxo de informações entre as divisões da 

empresa; criar ferramenta de treinamento, obter esforço máximo de dedicação do 

franqueado; definir com clareza os objetivos da franquia e como eles podem ser 

atingidos; reduzir a dependência constante do franqueado em relação à direção da 

empresa e às gerências; garantir a padronização da rede; proteger a rede 

franqueadora, já que constitui parte integrante do contrato; oferecer ferramentas de 

para o trabalho de todos os setores e funcionários da empresa franqueada 

(BARROSO, 2002, p. 76-77). 

Existem dois tipos de manuais: manuais do franqueador e manuais de 

operação da franquia. Os manuais do franqueador definem procedimentos 

padronizados do franqueador para a rede franqueada. Por outro lado, os manuais de 

operação da franquia orientam o franqueado no dia-a-dia da operação franqueada 

(BARROSO, 2002, p. 82). 

O manual operacional deverá conter todos os sistemas operacionais e 

procedimentos em volumes distintos, de acordo com o assunto, formatado de modo 
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que permita revisão e alteração sempre que necessário, servindo ao franqueado de 

fonte diária de consulta. Devem ser detalhados cada aspecto do negócio, da 

abertura ao fechamento das portas do estabelecimento franqueado, em linguagem 

clara e objetiva (BARROSO, 2002, p. 77-78). 

Em síntese, o manual operacional cristaliza a experiência do franqueador na 

operação e na administração de seu negócio e nos controles estabelecidos 

(BARROSO, 2002, p. 78). Tendo em conta tal fato, o franqueador não pode omitir, 

ou prestar informações não condizentes com a realidade de administração e 

funcionamento da empresa, sob pena de violação do dever de informação no curso 

do contrato, com todas as implicações jurídicas que disto advenham.  

Assim, no contrato de franquia as situações básicas representativas do dever 

de informar são a circular de oferta e o manual de operação. Estes documentos 

atendem ao dever anexo de informação, sempre que respeitarem as três 

características do dever de informar segundo Paulo Lôbo: adequação, suficiência e 

veracidade (LÔBO, 2005, p. 89), conforme já observado. 

Qualquer alteração no manual tem que ser comunicada aos franqueados com 

antecedência e de forma justificada. Faz parte também do dever de informação o 

fornecimento pelo franqueador do conhecimento técnico necessário para que o 

franqueado implemente as mudanças previstas no manual. 

As matérias-primas, insumos, produtos em geral podem ser modificados, 

assim como os fornecedores e as máquinas, mas também estas alterações precisam 

ser informadas adequadamente. 

Por fim, o dever de informação também se aplica quanto a promoções, 

atividades extraordinárias, mudanças no direcionamento econômico da empresa do 
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franqueador redirecionamentos de marketing, etc., que devem ser informadas com 

um mínimo de antecedência e detalhamento. 

As sanções previstas para o descumprimento do dever de informar na 

franquia são as mesmas dispostas no Código Civil para os contratos em geral.  

O art.138 do Código Civil dispõe que são anuláveis os negócios jurídicos 

quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ter 

sido percebido por pessoa de diligência normal, diante das circunstâncias do 

negócio. O erro substancial refere-se à natureza do ato, ao objeto principal ou a 

qualidades essenciais a ele. Os artigos 145 e 147 informam que são anuláveis os 

atos jurídicos praticados com dolo, inclusive a omissão dolosa de informação que 

conduza à celebração de contrato que, caso a parte tivesse ciência, não se teria 

celebrado (SAAVEDRA, 2005, p. 16).  

Assim, tanto as informações que levam o contratante a incorrer em erro 

substancial, quanto as falsas informações prestadas, ou mesmo as omitidas 

dolosamente podem levar à anulação do ato. 

Pela sistemática da Lei de Franquia, para que o contratante entre com plena 

consciência no negócio a ser firmado, a circular de oferta deve ser entregue aos 

interessados em no mínimo 10 dias antes da assinatura do contrato, do pré-contrato 

ou do pagamento de qualquer tipo de taxa ao franqueador. Desfeito o negócio, caso 

não tenha respeitado o período mínimo para análise pelo investidor, o franqueador é 

obrigado a devolver todas as quantias recebidas a título de taxa de franquia ou 

royalties, corrigidas (SAAVEDRA, 2005, p. 17). 

Por fim, a lei prevê a anulabilidade de contrato de franquia celebrado com 

fundamento em informações falsas dolosamente veiculadas pelo franqueador na 

circular de oferta, sem prejuízo das sanções penais (SAAVEDRA, 2005, p. 17).  
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3.6 A BOA-FÉ COMO FUNDAMENTO DE REVISÃO DO CONTRATO 

 

A doutrina mais atual informa outra função da boa-fé objetiva: a de correção e 

de adaptação em caso de mudança das circunstâncias contratuais (MARQUES, 

2005, p. 221-222).  

Permite esta função que o julgador revise o contrato, modificando seu 

conteúdo, a fim de manter o vínculo contratual, tendo em vista uma mudança das 

circunstâncias que impede a continuidade do contrato nas condições originais, pelo 

prejuízo que acarretaria a uma das partes. 

Essa função corretiva servirá como fundamento técnico para pleitear a revisão 

do contrato. Em diversas situações, o contrato se desequilibra, violando a boa-fé 

objetiva. Esses desequilíbrios geram necessidade de revisão contratual, que muita 

vezes tinha que ser feita por meio da alegação de outros instrumentos do sistema, 

que nem sempre se aplicavam adequadamente ao caso concreto.  

Aplicava-se, por exemplo, a resolução por onerosidade excessiva, prevista no 

CC 478 a 480, instituto problemático, porque exige requisitos muito restritos, entre 

eles o excessivo benefício para uma das partes contratantes, e o que é pior, só 

prevê de forma expressa resolução e não revisão. Pela aplicação da boa-fé pode-se 

tanto revisar quanto resolver o contrato, sendo a preferência sempre pela 

manutenção.  

É verdade que o princípio da equivalência material10 pode constituir 

fundamento para pedidos de revisão de contrato, mas a utilização da boa-fé, 

                                                           
10 Sobre o princípio da equivalência material consulte-se, entre outros, Paulo Lôbo: “O princípio da 
equivalência material busca realizar preservar o equilíbrio real de direitos de deveres do contrato, 
antes, durante e após sua execução, para harmonização dos interesses. Esse princípio preserva a 
equação e o justo equilíbrio contratual, seja para manter a proporcionalidade inicial dos direito s e 
obrigações, seja para corrigir os desequilíbrios supervenientes, pouco importando que as mudanças 
de circunstâncias pudessem ser previsíveis.” (LÔBO, 2005, p. 93).  
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também como fundamento do pedido de revisão, pode dar abrangência maior a 

essas hipóteses, porque, nem sempre, a quebra da boa-fé implica em quebra da 

equivalência material e assim, os dois princípios se complementam e permitem uma 

fundamentação mais precisa nas situações em que se faz necessária a revisão. 

A doutrina discute ainda a possibilidade de ser imposto às partes um dever de 

renegociação, pois em algumas situações a mudança das circunstâncias do contrato 

não autoriza sua revisão ou resolução, como quando a parte perde o emprego, por 

exemplo, sendo a renegociação a única saída (MARQUES, 2005, p. 221-222).   

Nestas situações, haveria dever de renegociar, pois um dos contratantes não 

pode cumprir suas obrigações contratuais, mas o motivo do não cumprimento não é 

suficiente para conduzir à revisão. Assim, em vez de determinar o novo conteúdo do 

contrato, o juiz conduz as partes à renegociação, criando a oportunidade para que 

cheguem a um acordo quanto à mudança que poderá garantir a continuidade do 

contrato. 

Um dos exemplos encontrados na doutrina é o da revisão dos contratos de 

leasing que foram desequilibrados pela alta do dólar e que tiveram de ser adaptados 

a outros índices de reajuste, livres da mesma elevação artificial. 

Esta função corretiva da boa-fé não cogitada explicitamente nos trabalhos que 

discutiam o princípio em questão na década de 1990 tem repercussões relevantes 

no contrato de franquia. 

Como se trata de contrato cuja execução naturalmente se estende no tempo, 

é possível que a exigência de determinados deveres pelo franqueador se torne, com 

o passar do tempo, um fator de prejuízo do contrato, podendo o franqueado pleitear 

a revisão do conteúdo contratual. 
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CONCLUSÃO 

 

O contrato de franquia se encontra sedimentado no direito brasileiro. Apesar 

das críticas à lei de 1994, este contrato está tipificado, tem regulamentação própria 

no ordenamento e é objeto de intenso uso prático. A legislação já vem sendo 

aplicada há cerca de 15 anos, possibilitando uma visão mais consolidada do 

contrato de franquia, com jurisprudência e doutrina a respeito. 

Contudo, essa leitura tradicional é limitada, pois não analisa o contrato de 

franquia sob perspectiva dinâmica. A doutrina costuma examinar o contrato de 

franquia, com base em sua estrutura, destacando seus elementos, requisitos e 

cláusulas essenciais e acidentais. 

Partindo de uma visão dinâmica, em que o contrato é tido como um complexo 

unitário em progressão, chega-se a uma idéia mais completa e atual da franquia. 

Orientada pelo princípio da boa-fé objetiva, essa perspectiva dinâmica influencia 

todo o processo de criação, interpretação, desenvolvimento e revisão de posições 

jurídicas ativas e passivas, decorrentes do contrato. 

Essa perspectiva dinâmica decorre da idéia de obrigação como processo. Se 

o desenvolvimento de cada relação obrigacional decorrente da franquia é visto como 

um todo complexo, concatenado em posições ativas e passivas na esfera tanto do 

credor quanto do devedor, impondo deveres anexos, alem dos deveres principais de 

prestação, em um desenvolvimento dinâmico e casuístico, permite-se um exame 

mais flexível do contrato e de suas prestações e que pode ser adaptado a novas 

necessidades do mercado de franquia. 

 A boa-fé objetiva, quando utilizada como critério hermenêutico, fornece um 

parâmetro unificado para a interpretação do contrato de franquia. A partir da noção 
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central de boa-fé, o conteúdo do contrato é compreendido tendo em conta a 

eticidade e a confiança gerada na outra parte contratante. Na omissão contratual, o 

preenchimento de lacunas será realizado a partir dos mesmos referenciais, o que é 

de considerável importância num contrato que não raras vezes assume grande 

complexidade técnica e não pode prever exaustivamente todos os aspectos 

envolvidos na relação entre franqueado e franqueador. 

 O exercício abusivo de posições jurídicas, como disfuncionalidade jurídica 

que é, posto que representa a distorção de um comportamento permitido pelo 

direito, que desempenhado de forma anormal, não é recepcionado pelo sistema 

jurídico, será controlado pela aplicação do princípio da boa-fé objetiva. Não se 

perquire acerca de dolo ou culpa. O que importa é averiguar se o agente realmente 

foi além do que deveria no exercício do direito. Quando utilizado nesta função a 

aplicação do princípio da boa-fé, gera as mesmas sanções do ato ilícito, como dever 

de indenizar o dano decorrente do abuso e pode acarretar outras sanções, como 

nulidade de negócios jurídicos, perda de direitos, desconsideração da personalidade 

jurídica 

Alem disso a boa-fé demonstra que além da estrutura de direitos e deveres 

regulamentados pelo contrato, existem importantes deveres anexos decorrentes do 

próprio princípio da boa-fé, o que amplia a complexidade do negócio, mas 

potencializa a proteção dos interesses das partes. Basta pensar, por exemplo no 

dever de informação, que se concretiza em diversas situações não previstas 

expressamente no contrato, impondo, sobretudo ao franqueador o esclarecimento 

de questões fáticas, riscos e procedimentos inerentes às variadas fases envolvidas 

no desenvolvimento de uma operação de franquia. Outro campo cheio de 

desdobramentos práticos que o contrato nem sempre está aparelhado a prever é o 
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do dever de sigilo, que se estende a procedimentos, técnicas e padronizações, que 

muitas vezes sequer existiam à época da conclusão do contrato. 

A boa-fé pode servir ainda para fundamentar a revisão do contrato. Se o 

cumprimento dos deveres previstos no contrato gera desequilíbrio e viola a boa-fé, 

seja por fato superveniente, seja por razão contemporânea à formação do contrato, 

será necessária a revisão. No contrato de franquia, esse desequilíbrio incompatível 

com a boa-fé se manifesta em inúmeras circunstâncias, a necessidade de revisar os 

termos do contrato é essencial para o prosseguimento da operação, evitando a 

descontinuidade da atividade empresarial, com todas as conseqüências sociais 

negativas dela advindas. 

Essa aplicação direta do princípio da boa-fé objetiva ao contrato de franquia, 

como se vê, revela toda uma dimensão concreta de seu funcionamento na prática. 

Assume-se, assim, um referencial teórico suficientemente sólido para ultrapassar a 

interpretação estática da franquia, extraída de seu clássico estudo estrutural. Com 

isso se alcança o objetivo traçado de estipular as bases para a descrição da 

dinâmica do referido contrato, apanhando-o em uma dimensão de concretização que 

escapava à analise da doutrina tradicional.  

Em conseqüência, tornam-se mais visíveis e mais efetivos os mecanismos 

que permitirão ao intérprete atual solucionar os mais recentes problemas que 

emergem das sempre renovadas e cada vez mais complexas operações de franquia 

adotadas pelo mercado, obtendo-se relevante evolução na disciplina contratual.  

Desta forma, verifica-se que é possível adaptar a técnica existente às 

demandas recém surgidas e atingir um maior equilíbrio na delicada relação entre 

franqueado e franqueador, sem desestimular a adoção deste modelo contratual, em 
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benefício da expansão de projetos empresariais já consagrados, com as 

conseqüências positivas para todas as partes envolvidas. 
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