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LOCAÇÕES



A ABF buscando apoiar seus associados e visando restabelecer o equilíbrio contratual dos contratos de
locação comercial, apresentou emendas visando reduzir a chance de inconstitucionalidade dos projetos
acima, onde principalmente se busca:

• Reajustes de alugueis não residenciais com base no IPCA;
• Vedação de cobranças do 13° aluguel pelos shoppings centers;
• Vedação de cobrança da taxa de transferência em contrato de locação pelos administradores de

shopping centers;
• a Limitação do reajuste pelo IPCA pelo prazo de 12 (doze meses).

Projetos de Lei nº 827/20 e 1026/21



Variações bruscas do IGPM, 30,02% (últimos 12 meses), provocaram reajustes altíssimos nos contratos de
locação comerciais gerando o encerramento das atividades de muitos franqueados.

Reunião com a Frente Parlamentar de apoio ao varejo e e-commerce. Em seguida, foram enviados ofícios
a deputados e outros membros da Frente Parlamentar, pedindo a regulamentação no sentido de fixar um
indexador para reajustes nos contratos de locação durante o período de pandemia, que seja compatível
com a variação inflacionária, seja através de medida provisória ou até mesmo um projeto de lei nesse
sentido. Reuniões com as administradoras de shopping sobre a situação das franquias na crise.

Entrega de parecer aos associados de renomado jurista, Prof. Fabio Ulhoa Coelha, destacando a
possibilidade de reajuste dos contratos de locação por índice diverso do IGPM e sobre a impossibilidade
de cobrança do 13º aluguel. Foi compartilhada com os associados uma cartilha para renegociação de
alugueres.

Locações



Infraero

A ABF atuou junto a Infraero e Secretaria de Aviação Civil (SAC), a fim de tentar preservar a manutenção
dos contratos de locação das franquias vigentes, dividindo com os concessionários os danos causados pela
queda dos faturamentos durante o período de redução de voos e passageiros em seus aeroportos.

Em 22/03/21, foi decidido pela aplicação de desconto de 30% e diferimento (prorrogação no vencimento)
das cobranças de garantia mínima (GM) ou preço fixo (PF) referentes às competências MAR/2021 e
ABR/2021, prorrogando os vencimentos para SET/21 e OUT/21, mediante atualização financeira de 1,0%
a.m.. Sobre outros novos descontos, a Infraero informou que irá analisar conforme a evolução da
pandemia, devendo no final de abril fazer uma nova avaliação.

Com relação ao reequilíbrio econômico e financeiro dos contratos a ABF defendeu a inserção de cláusulas
que auxiliem na manutenção dos atuais lojistas e nos respectivos aeroportos.



TRIBUTOS



O deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) apresentou No dia 12 de maio seu relatório final à
Comissão Mista da Reforma Tributária. O texto propõe mudanças significativas ao sistema
tributário brasileiro. A principal alteração é a substituição de tributos como PIS, Cofins, IPI, ICMS
e ISS pelo Imposto sobre Bens e Serviços (IBS).

Para embasar o texto, o deputado Ribeiro aproveitou pontos de três matérias: a proposta de
emenda à Constituição (PEC) 45/2019, originária na Câmara; a PEC 110/2019, apresentada no
Senado; e o PL 3.887/2020. Enquanto as PECs convergem para a extinção de tributos incidentes
sobre bens e serviços, o projeto de lei, de autoria do Poder Executivo, trata da instituição da
Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços (CBS).

A ABF, por meio de sua Diretoria, Conselho e Assessorias, vem trabalhando diariamente junto ao
Congresso Nacional e com o Governo Federal, visando reunir apoios e sensibilizar todos de modo
a impedir o aumento da carga tributária para o setor de franquias.

STATUS – No momento há indefinição dos rumos da reforma, em especial às PEC’s, o relatório do
Deputado Aguinaldo Ribeiro não poderia ser utilizado pois a Comissão Mista foi encerrada. Não
se sabe se serão apresentados novos projetos.

Reforma Tributária 



Dentre os diversos Pls existes sobre o REFIS, a ABF selecionou o PL acima por julgá-lo mais completo para
atender as necessidades do sistema de franquias e realizou uma reunião com membros da Secretaria
Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade (SEPEC) e da Secretaria de Desenvolvimento da
Indústria, Comércio, Serviços e Inovação (SDIC) onde foram apresentados pleitos relativos ao REFIS, não
contemplados ou contemplados parcialmente pelo PL 4728/2020, abaixo descritos:

• Alcance extensivo aos optantes pelo Simples Nacional, inclusive no que se refere ao ICMS e ISS, neste
caso, mediante Resolução do respectivo Comitê Gestor;

• Previsão expressa de exclusão da parcela equivalente à redução do valor das multas, juros e encargo
legal na apuração da base de cálculo do IRPJ, da CSLL, da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS;

• Utilização de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL, sem a trava de 30%, acumulados
até o mês anterior à data de ingresso no programa, para todas as modalidades previstas;

PL 4728/2020 - REFIS  



• Possibilidade de compensação com outros créditos tributários federais, tais como créditos de PIS/COFINS, 
para todas as modalidades previstas;

• Prazo de 180 meses para pagamento do parcelamento;

• Desistências das demandas judiciais apenas após a consolidação do parcelamento e sem a incidência de 
pagamento de honorários de sucumbência em favor da Fazenda Pública;

• Possibilidade de migração dos contribuintes de REFIS anteriores para o novo REFIS.

Observação: A ABF, apresentou ainda, a lista de benefícios concedidos em parcelamentos anteriores, demonstrando que em
outras ocasiões foram asseguradas ao contribuinte condições favoráveis com redução de juros e multa.

PL 4728/2020 - REFIS  



Em reunião com a Secretaria Especial De Produtividade, Emprego e Competividade, a diretoria da entidade tomou
conhecimento dos parcelamentos previstos no programa de retomada fiscal reaberto pela Procuradoria Geral da
Fazenda Municipal (PGFN) através da portaria 2381/21. As principais portarias são:

• Portaria 247/2020 - Entrada de 5% (parcelada em 5 vezes). Possui descontos de 50% com parcelamento do saldo
restante em 7 vezes, descontos de 40% com parcelamento do saldo restante em 36 vezes e descontos de 30% com
parcelamento do saldo restante em 55 vezes;

• Portaria PGFN 9.924/2020 - Entrada de 1% da dívida (parcelada em 3 vezes) e saldo remanescente parcelado em 142
(pessoas físicas, microempresas, empresas de pequeno porte, instituições de ensino, Santas Casas de Misericórdia,
Sociedades Cooperativas e demais organizações da sociedade civil) ou 81 (demais pessoas jurídicas).

• Portaria PGFN 14.402/20 - Entrada de 4% do valor da dívida (parcelada em 12 vezes) e saldo remanescente em 133
(pessoas físicas, microempresas, empresas de pequeno porte, instituições de ensino, Santas Casas de Misericórdia,
Sociedades Cooperativas e demais organizações da sociedade civil) ou 81 (demais pessoas jurídicas).

• Portaria PGFN 18.137/20 - Entrada de 4% (parcelada em 12 vezes). Descontos de até 70% do valor consolidado.
Parcelamento do saldo remanescente em 72 ou 133 vezes.

PROGRAMA DE RETOMADA FISCAL  



RELAÇÕES TRABALHISTAS



A ABF apresentou pleitos ao Governo Federal para que fosse regulamentada suspensão dos contratos
de trabalho, redução de jornada, antecipação de férias entre outras questões trabalhistas o que
culminou na edição da MP 1045/2021 que prevê:

• o pagamento do Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda;
• a redução proporcional de jornada de trabalho e de salários; e
• a suspensão temporária do contrato de trabalho.

A redução da jornada de trabalho e jornada poderá ser feita nos percentuais:
• vinte e cinco por cento;
• cinquenta por cento; ou
• setenta por cento.

A MP permite a suspensão dos contratos de trabalho pelo prazo de 120 dias. Neste período o
empregado receberá do Governo Federal o valor de 100% do seguro-desemprego, salvo no caso de
empresas com receita bruta acima de R$4,8milhões anuais (ano calendário 2019) terão que arcar com
30% do salário durante a suspensão e o governo com os demais 70%.

Medida Provisória 1045/21 Novo Programa Emergencial de 

Manutenção do Emprego e da Renda



INTERNACIONAL



Em reunião anual realizada em San José, capital da Costa Rica em setembro de 2019, os países
membros da FIAF, aprovaram que o Brasil se tornaria sede permanente da Federação.

A ABF está em tratativas com a FIAF a fim de que haja o estabelecimento formal da instituição no
Brasil, foi realizada reunião objetivando alinhamento das questões técnicas e burocráticas advindas
da constituição da FIAF no cartório, como a necessidade de constituição formal de representantes
legais da FIAF no Brasil.

Status: Em fase de aprovação da Ata de Fundação e Estatuto com o Diretor Juridico José Cavalero.

FIAF – Federação Iberoamericana de Franquias 



CRÉDITO



A ABF, durante suas tratativas com a Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade
(SEPEC) para buscar a adoção de medidas emergenciais de estímulo à economia durante a pandemia,
formulou pleitos para incremento do PRONAMPE, a fim de torna-lo um programa permanente, permitindo
uma nova leva de empréstimos, bem como para aumentar a participação de fundos garantidores para
reduzir a necessidade de garantias, novos prazos de carência, possibilidade de reparcelamento dos
empréstimos formalizados durante o ano de 2020, bem como prorrogação dos pagamentos em
decorrência da permanência do estado de calamidade pública decorrente da pandemia.

O esforço da ABF resultou na aprovação da Lei 14.161/21, sancionada recentemente pela Presidência da
República.

Lei nº 14.161/21 - PRONAMPE 



Principais disposições da Lei:

• Torna o PRONAMPE um programa permanente;

• 30% da receita bruta anual do ano anterior - para empresas com menos de 12 meses (50% do capital
social ou 30% da média do faturamento até então x 12);

• Sebrae receberá informações de quem pode pegar o empréstimo para dar suporte;

• juros máximos = Selic + 1,25% para operações até 31/12/20 e 6% a partir de 1/1/21;

• instituições financeiras operarão com recursos próprios mas haverá garantia do FGO de até 100% da
operação mas 85% da carteira total.

Lei nº 14.161/21 - PRONAMPE 



Crédito para médias e grandes empresas

• Reedição dos programas: (i) PEAC – Lei 14.042, de 19/08/20, que instituiu o Programa Emergencial de
Acesso a Crédito e (ii) CGPE - Programa de Capital de Giro para Preservação de Empresas, na linha da MP
992 de 16/07/20.

• Criação de um programa de crédito especial para empresas com porte acima de 300 milhões.

Caixa Econômica Federal (Caixa Mais Franquias) – A ABF está em tratativas com a Caixa Econômica Federal
para a criação do “Caixa Franquias”, programa específico e customizado para concessão de créditos para o
setor de franquias.

Créditos e Emprestimos 



COMISSÃO DE ESTUDOS JURÍDICOS



Sempre no intuito de apoiar seus associados, a ABF, por meio da Comissão de Estudos Jurídicos promoveu
diversos encontros jurídicos virtuais para discutir:

• Franchising x Licenciamento x Representação Comercial;
• Locações em Shopping Centers;
• Investimento em franquias;
• Grupo Econômico em redes de franquia;
• Lei Geral de Proteção de Dados;
• Internacionalização de franquias.

Neste ano, a CEJ também promoveu importante evento comemorando 01 ano da nova lei de franquias.



Após discussões do autoridades do governo, em especial da SEPEC, a Comissão de Estudos Jurídicos
criou para estudo de Projetos de Lei e Proposta de Emenda Constitucional que impactam diretamente o
setor de franchising, destacando-se:

• PLP 146/2019 e PLP 249/2020 – PLs referentes à sancionada Lei complementar nº 182/2021 –
“Marco legal das Startups e do Empreendedorismo Inovador”;

• PL 2.735/20 (PERT–COVID/19) – PL que previa instituição do Programa Extraordinário de
Regularização Tributária da Receita Federal e da Procuradoria Geral da Fazenda, em decorrência do
estado de calamidade pública pela pandemia de COVID/19;



• PL 33/20 - reempreendedorismo - projeto direcionado aos micro e pequenos empresários, que prevê
condições diferenciadas nos casos de recuperação judicial/extrajudicial e falência;

• PL 95/2014 - A CNI procurou a ABF para apoio e contribuição na reedição do referido PL que dispõe
sobre substituição tributária nas operações relativas à circulação de mercadorias, prestações de
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.

A Comissão de estudos jurídicos ainda atendeu à consulta pública realizada pela Autoridade Nacional de
Proteção de Dados (ANPD), apresentando sugestões acerca da aplicabilidade da LGPD às micro e
pequenas empresas. A referida atuação visa a proteção do setor, em especial as microfranquias.



MEDIDAS JUDICIAIS



Lei n.º 14.223/2006 (Cidade Limpa) e Resolução 
n° 002/2018 da Comissão de Proteção à 

Paisagem Urbana - CPPU.

A ABF impetrou mandado de segurança preventivo contra ato coator praticado pelo Secretário
Municipal de Coordenação das Subprefeituras do Município de São Paulo em decorrência da edição da
resolução 002/2018 relativa à publicidade em painéis de LED instalados em aberturas, ou nos interiores
dos estabelecimentos comerciais.

O ato do Secretário extrapolou os limites da Lei n.º 14.223/2006 (Lei Cidade Limpa) fixando pesadas
multas pelo descumprimento destas novas exigências e impondo custos elevados às unidades
franqueadas para que se adaptassem a norma.
A sentença foi de procedência para conceder a segurança e afastar os efeitos da Resolução nº 02/2018,
no que concerne aos associados da ABF.

STATUS - Aguardando julgamento da apelação interposta pelo Impetrado contra a sentença que
concedeu a segurança requerida pela ABF.



Portaria CAT 6/2021 – MVA – Ovos de Páscoa

Ingresso de Mandado de Segurança Coletivo (011521-28.2021.8.26.0053) em função da não anterioridade e
noventena da Portaria CAT 6/2021 sobre ovos de Páscoa:

• MVA ou IVA-ST era de 60,98% - multiplica-se o preço praticado pelo IVA para se chegar no valor base da
tributação;

• Passou para 93% para o varejo tradicional;
• Para 131,78% em franquia ; e
• Para 269,15% para franquias Kopenhagen, Brasil Cacau e Lindt.

Concedida, em sede de recurso, a liminar suspendendo a aplicação do MVA previsto na Portaria CAT 06/21 para
as operações com ovos de Páscoa em 2021;

Em primeira instância a segurança foi denegada ao argumento de que não se verifica alteração da base de
cálculo do ICMS/ST, pois somente a lei pode alterar a base de cálculo do tributo. Aduz que a alteração dos
valores de mercado que norteiam os cálculos do MVA-ST, tal atualização não se confunde com alteração da base
de cálculo e consequente alteração de tributo.

STATUS – Aguardando interposição de recurso pela ABF.



Portaria CAT 6/2021 – MVA – Ovos de Páscoa

Segundo Mandado de Segurança Coletivo impetrado pela ABF (1029347-67.2021.8.26.0053) em
decorrência edição da Portaria CAT 6/2021 sobre ovos de Páscoa, dessa vez discutindo o mérito da questão
de acordo com os seguintes argumentos:

• Impessoalidade e generalidade da substituição tributária;
• Violação aos Princípios da Isonomia, Livre Concorrência e Livre Iniciativa;
• Violação ao Princípio da Legalidade;
• Violação ao Princípio da Capacidade Contributiva;
• Violação da exigência constitucional de tratamento privilegiado a microempresas e empresas de

pequeno porte;
• Ilegalidade da pauta fiscal;

STATUS - Aguardando as informações da autoridade coatora.



ISS Sobre Royalties – RE 603.136

Após o julgamento RE 603.136 pelo Supremo Tribunal Federal reconhecendo como constitucional a
incidência do ISSQN sobre os royalties pagos pelas franqueadoras a ABF opôs embargos de declaração
com efeitos infringentes para modificar a decisão além de formular pedido alternativo para modulação
dos efeitos da decisão.

Foram contratados pareceres dos Professores Daniel Sarmento e Daniel Mitidiero apresentados junto a
RE 603.136 (ISS Sobre Royalties) no sentido de ser possível a modulação do caso em questão que
foram despachados com todos os ministros.

Foi também contratado o escritório Sérgio Bermudes para elaboração de novo parecer jurídico sobre a
modulação e para despachar os pleitos da ABF junto aos Ministros do Supremo Tribunal Federal, em
complemento ao trabalho desenvolvido pelo escritório Sacha Calmon.

STATUS - Aguardando designação de data para julgamento.




