
Como fica a sucessão de uma franqueada?  
 
Muitas pessoas se perguntam o que acontece com uma unidade franqueada se o seu franqueado, 
sobretudo se for operador, vier a falecer ou tornar-se incapaz mentalmente. Antes de mais nada, 
é importante deixar claro que a franqueadora deverá oferecer suporte a esta franquia em 
qualquer das hipóteses apresentadas com intuito de mantê-la em operação, afinal é a marca que 
deve ser preservada.  
 
Morte  
 
Em uma franquia, geralmente, o contrato social é feito entre diversos sócios. Havendo a morte do 
sócio-operador, outro sócio poderá assumir a operação da franquia. Na hipótese de ser uma firma 
individual, não há medida especificada na lei de franquia, mas o Código Civil dispõe que em caso 
de morte ou incapacidade de um indivíduo seus direitos são transmitidos aos seus herdeiros ou 
sucessores, o que serve para este caso.  
 
Se os herdeiros forem crianças, deverá ser nomeado um tutor que ficará responsável pelo negócio 
até que as mesmas atinjam a maioridade civil. Este tutor deverá ser submetido aos mesmos 
requisitos estipulados pela franqueadora ao contratar com um novo franqueado. Caso este não se 
enquadre, o contrato poderá ser rescindido de acordo com a cláusula rescisória do contrato. Se os 
herdeiros ou sucessores forem adultos, eles deverão ser submetidos aos mesmos requisitos que o 
tutor.  
 
Se com a morte do sócio-operador a família não quiser mais o negócio, poderá rescindir o 
contrato de acordo com o estipulado na cláusula rescisória, uma vez que o contrato deverá prever 
a responsabilidade dos sucessores.  
 
Incapacidade  
 
Em Direito, entende-se por incapacidade a inaptidão para o exercício de direitos determinados por 
lei. A determinação da incapacidade leva em conta a idade, o estado, a saúde física ou mental das 
pessoas.  
 
Essa incapacidade pode ser absoluta ou relativa. A incapacidade absoluta impede a pessoa de 
praticar qualquer ato jurídico. O absolutamente incapaz será representado no exercício de seus 
direitos por outra pessoa como o pai, tutor ou curador, conforme o caso.  
 
Quanto ao relativamente incapaz, poderá praticar atos jurídicos, desde que assistido pelo pai, 
tutor ou curador.  
 
No caso de uma incapacidade mental, se ela for constatada após a assinatura do contrato, a 
franqueadora deverá notificar os sucessores do franqueado para que manifestem o interesse na 
operação da franquia, submetendo-se aos treinamentos e à aprovação pela franqueadora.  
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