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O franchising ou franquia é um tipo de negócio jurídico de fundo tecnológico, que importa 

na padronização do aviamento de várias empresas independentes entre si, e não 

necessariamente vinculadas por laços societários diretos ou indiretos.  O empresário X 

conseguiu uma boa fórmula empresarial, principalmente de venda; para expandir seu 

negócio, sem aporte de capital monetário, contrata com outras pessoas a reprodução de sua 

fórmula, normalmente amparada no uso de signos distintivos (marcas, etc.) do franqueador, 

contra o pagamento de uma importância habitualmente relacionada com o volume de 

negócios. 

Assim, o hotel X, que aperfeiçoou os seus serviços a ponto de padronizar desde o 

treinamento dos bell boys até a instalação elétrica nos quartos, repassa tal experiência e 

métodos a terceiros independentes., empresários de seu ramo.  Estes arcarão com o risco do 

seu negócio, mas prestarão serviços idênticos ao do titular da experiência adquirida 

inicialmente, de forma que, para o consumidor, pareça ser a mesma empresa; esta 

impressão é fortalecida pelo fato de todos os prestadores do mesmo serviços, etc, usarem a 

mesma marca.  Como diz Jean Guyenot, constituiu-se numa estrutura empresarial de caráter 

cofederal. 

Deixando de lado as diferenças doutrinárias entre os autores e tribunais americanos e as leis 

e juristas europeus, o franchising pode caracterizar-se como um contrato pelo qual o 

franqueador cede ao franqueado o direito de usar signos distintivos (marcas, parte 

fantasiosa dos nomes comerciais, etc.) de que tem a titularidade, comunicando-lhe certos 

métodos e experiências e materiais que permitam estabelecer uma padronização dos 

serviços, dos métodos de comercialização  ou dos produtos de todos os usuários dos 

mesmos signos distintivos. 

A franquia vem acompanhada, habitualmente, de uma forma qualquer de exclusividade 

mútua: o franqueado só prestará os serviços, fabricará os produtos ou comercializará os 

mesmos sob a marca ou nome do franqueador; este, por sua vez, só fornecerá os produtos, 

permitirá o uso das marcas ou nomes, ou fornecerá as informações ao franqueado, na área e 

pelo prazo acordado. 

Distingue-se o franchising da simples concessão de vendas: 

a) porque a base do negócio jurídico de franchising é a cessão de uso dos signos distintivos; 

b) porque, no franchising, há sempre uma certa padronização do aviamento; 
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c) porque, no franchising admite que o franqueado seja também produtor de bens ou serviços, e não 

simples revendedor. 

A franquia tem inúmeros entusiastas e detratores; uma crítica de suas vantagens e perigos, 

que aliás não é objeto deste capítulo, pode ser encontrada em Fábio Konder Comparato, ao 

qual remetemos o leitor.  Cumpre, porém estabelecer aqui o seu regime tributário, em 

particular no que toca ao Imposto Sobre a Renda. 

Ruy Barbosa Nogueira, em parecer datado de maio de 1975, analisou a questão do 

franchising de vendas, no qual a franqueadora supre de estoques a franqueada, prestando-

lhe uma série de serviços adicionais.  Segundo o tributarista, haveria, em primeiro lugar, o 

dever de averbar tais contratos no INPI, embora não por razões fiscais; se não fosse feita a 

averbação , ainda assim as importâncias pagas, se necessárias e usuais, se não importassem 

em aplicação de capital nem distribuição disfarçada de lucros, todas seriam dedutíveis, 

mesmo além dos limites da 436/58 ou além do prazo do art. 12 § 3º da Lei 4.131/62, desde 

que referentes a contratos internos.  Tal entendimento, trechos dos quais já foram 

reproduzidos acima (item 3.6), baseava-se na convicção de que o art. 74 da Lei 3.470/58 

estaria revogado. 

Continuava Ruy Barbosa Nogueira afirmando que quando, como no caso, não havia 

vinculação societária de nenhuma natureza entre franqueado e franqueador, não se 

aplicariam as regras relativas à distribuição disfarçada de lucros.  Porém, segundo sua 

análise, conforme as características das relações econômicas entre as partes, poderia haver 

o caso de interdependência sob a legislação do IPI. 

Pouco depois deste parecer, a Receita Federal editou o PNCST 143/75, que, no entender de 

Comparato e Bulgarelli, praticamente extinguiu com a possibilidade de se utilizar o 

franchisingna sua modalidade de vendas.  Acompanhemos o resumo feito por Comparato 

do teor do parecer: 

“A consulta, respondida pela Coordenadoria do Sistema de Tributação dizia respeito à 

dedutibilidade, com custo ou despesa operacional, da remuneração, fixa ou percentual sobre 

vendas, “paga ou creditada por uma empresas a outra, que lhe supre de estoque, e, 

eventualmente, também lhe provê de publicidade, organização, métodos de vendas, etc. e se 

tais gastos são classificáveis como royalties ou despesas de assistência técnica ou 

administrativa.” 

Segundo o entendimento da Coordenadoria, a única prestação de serviços que se poderia 

vislumbrar, na espécie, seria o fato de que “a empresa suprida teria à sua disposição, em 

última análise, os estoques da próprios, justificando-se o pagamento de certa quantia em 

razão dessa circunstância, e que poderia caracterizar tais despesas como necessárias às 

atividades da empresa suprida”. 

Mas o Poder Normativo afasta, peremptoriamente, essa interpretação, por três razões. 

Em primeiro lugar, porque tratar-se-ia, no caso, não propriamente de remuneração de 

serviços, mas de uma “quantia adicional no preço das mercadorias adquiridas” por uma 

empresa da outra, sem que esse plus venha expresso na fatura ou nota fiscal, com a 

conseqüente incorreção do cálculo do ICM.  (O Parecer omitiu aí, inexplicavelmente, 

qualquer alusão à contribuição ao PIS, que, a seguir-se esse raciocínio, seria, da mesma 

forma, incorretamente calculado).  Tal procedimento, segundo a Coordenadoria do Sistema 

de Tributação, representaria um ato simulado, passível de anulação no interesse da Fazenda, 

ex vido disposto no art. 105 do Código Civil.  De qualquer forma, tratando-se de preço 



(“adicional”) de compra e venda de mercadorias, não haveria por que classificá-la como 

royalty ou despesa de assistência técnica. 

Em segundo lugar, adverte o mencionado Parecer Normativo, essa prática mercantil seria, 

em princípio, uma manifestação de abuso de poder econômico, na medida em que uma 

empresa é compelida a se abastecer de mercadorias apenas junto a certos fornecedores. 

Finalmente, assevera dito Parecer, “a prestação de serviços de publicidade, organização, 

métodos de vendas, etc., no caso em análise, seria apenas uma decorrência do pacto 

principal estabelecido entre as contratantes (de compra de mercadorias), caracterizando-se 

tal atividade mais como manifestação dos interesses da empresa suprida das mercadorias, do 

que, propriamente da empresa suprida”. 

Note-se, em primeiro lugar, que o raciocínio do Parecer só se aplica aos casos em que há 

suprimento de estoques pela franqueadora; ficam fora de seu alcance as modalidades de 

franchising em que não há trocas físicas, como no caso do franchising de produção, ou de 

prestação de serviços. 

Em segundo lugar, cumpre sublinhar a fragilidade do raciocínio tributário do parecerista; ao 

dizer que não cabe dedutibilidade do imposto de renda porque poderia haver elisão ou 

avasão fiscal quanto ao ICM, ou porque poderia existir abuso do poder econômico quanto 

ao tipo negocial adotado, a lógica é bem pobre.  O primeiro argumento, que se estriba no 

não cumprimento dos níveis de preços tabelados, é logo desfeito pelo próprio parecerista, 

ao conceber que “apenas haveria deferimento da arrecadação”,  pois “os preços do 

consumidor seriam os de mercado”; resta, diz ele, a possibilidade de deslocamento de 

parcela do poder tributante de um estado para outro. 

Ora, diz-se-ia com Ruy Barbosa Nogueira, a eventual diminuição que pudesse haver num 

estágio na arrecadação do ICM (coisa de resto duvidosa) seria ao menos em parte 

compensada pela incidência no ISS, embora também as preocupações a respeito de tal 

tributo fujam à área da Renda Federal (item 13, 16 e 31 da tabela anexo ao Dec.-lei 4.6/66).  

O certo, porém, é que o franchising, habitualmente, é um esquema que por suas 

características favorece o consumo local e não o interestadual. 

De outro lado, ainda se em todos os casos e inapelavelmente, houvesse abuso do poder 

econômico (o seu resultado imediato, aliás, seria, o preço monopolista, que favorece a 

arrecadação do IRPJ) em lugar nenhum se prevê a indedutibilidade como sanção de 

inconstitucionalidade (o preceito lesado seria o art. 160, V da Emenda 1).  Vide, porém, o 

PNCST 9/76. 

O Parecer também nega a dedutibilidade dos montantes relativos ao franchising, pois este 

não seria assistência técnica, etc., nem pagamento de comissão; ainda que tal seja, o que se 

deveria discutir é a necessidade e usualidade do dispêndio, e não sua classificação.  As 

despesas são dedutíveis ou não segundo os parâmetros do art. 191 do RIR/80 (exatamente a 

necessidade e a usualidade) e não segundo sua tipificação, embora conforme o tipo se possa 

prever critérios adicionais para a dedutibilidade; confronte-se, porém, o art. 3º do Dec. 

1.730/79, que aparentemente inverteu a regra mencionada, ao dispor que só serão 

dedutíveis as despesas expressamente previstas na legislação; preceito, este sim, de 

constitucionalidade duvidosa. 



Mas deixemos o parecer.  Restaram após ele intactos, como já se disse, os franchisings de 

produção ou prestação de serviços; mas mesmo quanto a estes existe certa opinião contrária 

da Receita, expressa no PNCST 186/77.  Segundo este, “a dedução de despesas que se 

destinem, expressa ou implicitamente, à enumeração pelo uso ou exploração de marcas e 

patentes ou pela assistência técnica, científica, administrativa ou semelhantes está sujeita 

aos requisitos e limitações previstas nos arts. 176, 177 e 178 do RIR/75” (232, 233 e 234 do 

RIR/80). 

O raciocínio deste novo parecer é que os limites tributários de tecnologia atingem, 

principalmente, aqueles casos em que a transferência se perfaz através de negócio jurídico 

de cessão, de direitos de marcas e patentes ou de contratos de assistência técnica, etc.; no 

entanto, haveria casos em que o negócio jurídico complexo de tecnologia inclui contratos 

de licenças gratuitas e acordos referentes a auxílio na comercialização, tais como pesquisas 

de mercado, publicidade, relações públicas, assistência técnica  a clientes, informações 

sobre lançamentos de novos produtos, etc., intercâmbio de informações comerciais, etc. 

No caso abordado pelo parecer, o pagamento pelo todo se fez através de percentual  

calculado sobre o faturamento. 

Quando, diz tal ato normativo, a existência do negócio jurídico e a obtenção dos referidos 

efeitos econômicos e financeiros não possam se sustentar nas atividades de auxílio à 

comercialização mas sim na utilização das marcas e patentes, ou da assistência técnica, os 

limites e condições das licenças e ou da assistência técnica seriam aplicáveis.  O parecer 

ainda observa que “contratos deste tipo” não podem “oferecer condições de apreciação da 

necessidade dos dispêndios para o desenvolvimento das atividades operacionais da empresa 

contratante” (art. 191 do RIR/80), o que abre margem até à sua indedutibilidade integral. 

Vê-se, assim, que a condição de dedutibilidade das importâncias relativas ao franchising 

será igual a dos objetos de propriedade industrial ou a da assistência técnica, como se vê da 

transcrição de alguma das suas conclusões: 

“4.3.1 - O tratamento tributário não é diferenciado (a) em razão da situação do domicílio do 

beneficiário dos rendimentos para efeito de observância dos preceitos que exigem prévia 

averbação dos atos e contratos no Instituto Nacional da Propriedade industrial, --- (b) na 

hipótese em que o acordo de licença ou autorização de uso dos direitos de patentes e marcas 

não estipule remuneração distinta ou expressa, face aos termos dos arts. 30, 90 e 126 do 

Código da Propriedade Industrial, etc. último artigo combinado com o 2º e seu parágrafo 

único da Lei  5.648, de 11.12.70. 

4.3.2 - Quando o beneficiário for domiciliado no exterior, o contrato deve estar previamente 

registrado também no Banco Central do Brasil, e, tratando-se da assistência técnica e 

semelhantes, em qualquer hipótese os pagamentos devem corresponder à efetiva prestação 

dos serviços. 

4.3.3 - Os limites e requisitos estabelecidos no art. 177 e §§ 1º e 2º do RIR/75, para 

dedutibilidade dos dispêndios relativos à remuneração de tecnologia, aplicam-se, 

indistintamente, quer quando os beneficiários são domiciliados no país, quer no exterior. 

4.3.4 - Por fim, cabe lembrar que a contratante somente poderá deduzir os gastos que se 

compreendem nos valores resultantes da aplicação dos coeficientes fixados por ato do 

Ministro da Fazenda (variáveis segundo o grau de essencialidade), indiferentemente do 

título pelo qual tenha sido pagos à contratada, nos termos do já referido Parecer Normativo 

CST 230/71.” 



 

Na prática, pode-se concluir que, uma vez estipulado um pagamento com base em 

faturamento ou índice similar, por serviços técnicos ou “de auxílio à comercialização”, o 

fisco tenderá a concluir que tais limites e conclusões são os pertinentes. 

Na verdade, tem a Receita sua razão.  Os limites e condições relativos ao royalties e à 

assistência técnica, na verdade, têm o propósito de controlar os pagamentos relativos à 

cessão de ativos intangíveis não monetários; a tecnologia, no caso, é uma noção vasta que 

atinge mais longe do que a “técnica”,  pois abrange a área “científica, administrativa etc.”, e  

neste “etc.” está a assistência comercial, desde que formulada como percentual de receita, 

faturamento, etc. (vide a seção sobre a noção de assistência técnica). 

Em particular no setor hoteleiro, o INPI baixou regras que proíbem averbação (e, assim, 

dedutibilidade) de contratos de assistência técnica ou serviços técnicos que prevejam 

pagamentos ao exterior que não a preço certo ou custo demonstrado (AN-INPI 56).  Tal se 

deu porque, segundo o entendimento do órgão, a tecnologia hoteleira já está plenamente no 

estado da técnica nacional; o resultado é vedar o franchising internacional numa área 

particularmente propícia ao contrato, ressalvado porém as operações internas. 


