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"Renascer, ser capaz de se emOCIonar e até desejar ser 

amado não constituem uma existência plenamente 

humana. É preciso ainda poder ser ativo, poder estender 

deliberadamente a mão ao outro para obter calor e afeição. 

poder ousar eliminar o fosso entre si e o outro, estender a 

mão e transformar em intimidade a separação f1sica dos 

corpos, amar e não simplesmente ser amado. " 

Bruno Bellelheim 
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INTRODlJçAo 

o presente trabalho tem como intuito principal o estudo do leasing. este 

sendo compreendido como importante instrumento no implemento da modernização 

empresarial em nosso país. 

Para tal, foram estabelecidos limites de pesquisa e certas diretrizes básicas. na 

tentativa de redigir um trabalho sintético, e. principalmente. compreensível sem ser 

enfadonho. 

O trabalho não se propõe nem a tàzer um histórico do surgimento do leasing. 

nem a analisar aspectos da teoria geral dos contratos ou comparações com outros 

institutos e contratos de nosso Direito. 

Inicia-se o trabalho pelo estudo das noções geraIS (ou fundamentais) do 

leasing, para que se tenha nocão de seus aspectos principais. do conceito aos 

diferentes tipos. 
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No capítulo seguinte, analisar-se-á o funcionamento do arrendamento. 

passando por suas fases integrantes (desde o contato inicial entre as partes até o 

implemento do contrato), o papel das partes (arrendante e arrendatário). chegando 

ao importante aspecto das vantagens e desvantagens de sua utilização. 

É exatamente a análise de quando é ou não vantajosa a sua utilização que 

embasará a comprensão do capítulo seguinte, tratando do leasing e da modernização 

das empresas. 

Vale salientar que a perspectiva é pessoal, e tende a demonstrar que o leasing 

possui mais vantagens que desvantagens, bastando saber utilizá-lo. 

A jurisprudência não íoi utilizada, pois se tomaria meramente ilustrativa das 

questões referentes ao leasing (como incidência de correção monetária), que nada 

dizem ou demonstram em relação a este trabalho e sua hipótese. 

A legislação básica, que for citada no transcorrer do trabalho, se encontra nos 

anexos, assim como um contrato de leasing, como exemplo. 



CAPÍTULO I 

LEASING: NOÇÕES GERAIS 

1.1. CONCEITO 

o termo leasing surgiu no direito norte-americano, originário do verbo to 

lease, no sentido de alugar e arrendar. O arrendante (ou arrendador) e chamado de 

lessor e o arrendatário (ou arrendatária) de lessee. 

Para a apropriada definição, poder-se-ia dizer, primeiramente, que o 

"leasing ou arrendamento mercantil, como é chamado no Brasil. é 
uma operação financeira em que uma empresa. chamada 
arrendante, adquire bens de capital segundo as especificações e 
para uso de outra, chamada arrendatária." l 

1 SAMANEZ, Carlos Patrício. Leasing: Análise e Avaliação. São Paulo: Atlas, 1990. p. 17 



Já Caio Mário da Silva Pereira nos ensina que o leasing seria 

"um acordo mediante o qual uma empresa. necessitando utili=ar 
determinado equipamento, veículo ou imóvel (terreno Oli 

edificação), ao invés de comprar. consegue que uma empresa 
(locadora) o adquira e o loque à empresa interessada (locatária). 
por prazo determinado, findo o qual poderá a locatária optar entre 
a devolução do objeto do contrato. a renovação da locação ali a 
sua aquisição por compra e venda. pelo valor residual avençado 
no instrumento do contrato. ,,2 
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Arnaldo Rizzardo, citando Roberto Ruozi, destaca os elementos integrantes 

do conceito de arrendamento mercantil, quais sejam: 

fia) operação de financiamento a médio ou longo pra:=o: 
b) locação de bens móveis ou imóveis: 
c) participação de um intermediário financeiro. que intervém 
entre o produtor do bem objeto da avença e a empresa ali 

interessado que dele necessita: 
d) a aquisição pelo intermediário junto ao produtor e a cessão 
em locação ao arrendatário: 
e) a retenção do direito de propriedade pelo arrendador: 
j) a obrigação do arrendatário em pagar ao intermediário 
financeiro um determinado número de prestações periódicas. por 
conta do valor global: 
g) a importância global paga pelo arrendatário alcança ciJi'a 
superior ao custo dos bens: 
h) os bens, ao final do contrato. podem ser transferidos. a título 
oneroso, do domínio do intermediário financeiro à empresa 
arrendatária, desde que esta expresse a opção de compra 
mediante o pagamento de um custo residual. fl3 

Os conceitos devem ser analisados de acordo com as diversas correntes 

doutrinárias, à luz da legislaçã04 (Lei 6.099/74, alterada pela 7.132/83), e, 

principalmente, levando em conta cada espécie de leasing existente. 

2 In: Revista Forense 28717 
3 RIZZARDO, Arnaldo. Leasing - Arrendamento mercantil no Direito Brasileiro. 2a ed. rev. e 
atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996. p. 19. 
4 Dispõe o parágrafo único do art. 10 da Lei 7.132/83: "Considera-se arrendamento mercantil, 
para os efeitos desta Lei, o negócio jurídico realizado entre pessoa Jurídica, na qualidade de 
arrendadora, e pessoa física ou jurídica, na qualidade de arrendatária, e que tenha por objeto o 
arrendamento de bens adquiridos pela arrendadora, segundo especificações da arrendatána e 
para uso próprio desta." 
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Existem diversas posições doutrinárias conflitantes, pOIS cada doutrinador 

conceitua de acordo com sua concepção sobre a natureza jurídica do instituto. 

As quatro posições doutrinárias mais defendidas são: 

a) o leasing sena uma figura intermediária entre a locação e a compra e 

venda; 

b) o leasing seria um contrato complexo; 

c) o leasing seria uma operação financeira e 

d) o leasing seria um negócio indireto. 

Primeiramente, estaria entre a locação e a compra e venda por envolver 

locação de bens e possibilidade de compra ao tim do contrato; segundo, seria um 

contrato complexo por conter elementos de várias fonnas contratuais diterentes 

(locação, promessa de venda, financiamento e mandato); outra parte da doutrina 

entende o leasing como operação financeira, em função do contrato tratar. 

primordialmente, do financiamento da aquisição de um bem, e, por fim, há aqueles 

que entendem haver no leasing um negócio jurídico indireto, pois o arrendamento 

teria como fim indireto, a rigor, o financiamento. 
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1.2. OBJETO 

o contrato de leasing demanda, por suposto, objeto lícito. segundo o que 

estabelece o art. 82 do Código CiviL 5 

Sendo o objeto lícito, é necessário definir qual seria este objeto; é o que faz o 

artigo II da Resolução n. 351/75, do Banco Central, que dispõe: 

" art 11 Poderão ser objeto de arrendamento. 
exclusivamente. bens imóveis e bens móveis de produção 
nacional classificáveis no ativo fixo. adquiridos pela 
sociedade arrendadora para uso próprio da arrendatária 
em sua atividade econômica e que atendam às 
especificações desta. 
Parágrafo Único - Somente poderão ser objeto de 
arrendamento os bens de produção estrangeira que o 
Conselho A10netário Nacional vier a enumerar. " 

Os bens objeto do leasing devem ser também inconsumíveis. infungíveis. 

corpóreos e não estar fora do comércio. 

Uma peculiaridade interessante é que no transcorrer do contrato de 

arrendamento, é possível que o arrendatário efetue a troca do objeto (bem) por outro 

que atenda melhor suas necessidades ou com superior aparato tecnológico. 

implicando no pagamento de uma taxa como indenização e na cessão de direitos do 

contrato ou compra do material, por parte deste mesmo arrendatário. 

5 art.82. A validade do ato jurídico requer agente capaz (art. 145, n. I), objeto líCito e forma 
prescrita ou não defesa em lei (arts. 129,130 e 145). 
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1.3. PRAZO 

o contrato de leasing dura, em média, de dois a cmco anos, podendo ser 

ampliado no caso de bens imóveis. 

ARes. 980/84, do Banco Central, em seu art. 10, dispõe sobre os prazos 

mínimos de arrendamento, quais sejam: 

"a) 2 (dois) anos, compreendidos entre a data de entrega dos bens 
à arrendatária, consubstanciada no termo de aceitação e 
recebimento dos bens, e a data de vencimento da última 
contraprestação, quando se tratar de arrendamento de bens com 
vida útil igualou inferior a 5 (cinco) anos: 
b) 3 (três) anos observada a definição do pra=o constante da 
alínea anterior, para o arrendamento de Ol/tros bens". 

o prazo não será, então, inferior a 24 ou 36 meses e, para a sua fixação, 

levar-se-á em conta a vida útil do bem arrendado, bem como a possibilidade de ser 

recuperado integralmente o capital investido, com uma certa margem de lucro. 

1.4. CONTRAPRESTAÇÕES 

No arrendamento, as contraprestações que são pagas pelo arrendatário tem 

como objetivos: amortizar o valor do bem, retribuir o seu uso e gozo, e pagar 

despesas e lucro do arrendante. 
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O valor da prestação paga exprime tanto a remuneração do dinheiro quanto a 

depreciação do equipamento arrendado, depreciação esta calculada na vigencia do 

contrato. 

As contraprestações podem ser mensais, bimestrais, trimestrais ou semestrais, 

com exceção das operações que envolvam atividades rurais, em que o prazo pode 

chegar a um ano. 

1.5. OpçÃO DE COMPRA 

Ao término do contrato o arrendatário tem tres possibilidades: renovar o 

contrato, devolver os bens ou adquirí-los. 6 

Caso o locatário opte por adquirir o bem (ou bens), tudo que foi pago a título 

de "aluguel", durante o contrato, passa a constituir parte do preço totaL convertendo

se em parte da amortização da dívida. 

Mesmo que o interessado já tenha praticamente satisfeito o valor do hem, há 

o valor residual, que independe da opção de compra. 

Cabe aqui, então, a distinção entre opção de compra e valor residual de 

garantia (ou simplesmente resíduo, a "sobra" após o pagamento de todas as 

prestações ). 

A opção de compra se estabelece em tàvor do arrendatário, enquanto o valor 

residual de garantia é um valor mínimo que o arrendador deve receber. 

6 Vide art.90, e, da Res. 980, do Banco Central do Brasil, em anexo. 



Arnaldo Rizzardo, citando Jorge G. Cardoso, coloca que: 

"O VRG (valor residual garantido) é. portanto. uma obrigação 
assumida pelo arrendatário. quando da contratação do 
arrendamento mercantil, no sentido de garantir que o arrendador 
receba. ao final do contrato. a quantia mínima final de liquidação 
do negócio, em caso de o arrendatário optar por não exercer seu 
direito de compra e. também. não desejar que o contrato seja 
prorrogado". 7 
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Então, o arrendador tem assegurado um valor residual, independente do 

arrendatário comprar ou não o bem. 

1.6. TIPOS 

Finalizando a parte geral sobre o arrendamento, cabe citar e distinguir seus 

diversos tipos, segundo a classificação do Prof. P. R. Tavares Paesx o leasing 

operacional (renting), o leasing financeiro, o lease back., o sei f leasing, o leasing 

imobiliário e o mobiliário e a dummy corporation. 

1.6.1. o leasing operacional (renting) 

Esta modalidade é uma operação efetuada diretamente pelo tàbricante do 

equipamento, sem a interferência de intermediários. 

7 Op. cit., p. 70. 
B In: Leasing. 2a ed. rev. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993, p. 28. 
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Caracteriza-se como locação de material com cláusula de prestação de 

serviços, com possibilidade de compra, podendo ser rescindido a qualquer tempo, 

com simples aviso de 30 dias de antecedência. 

o arrendador pode ser tanto o fabricante como o importador do equipamento, 

que, em geral, também presta assistência técnica. 

José Wilson Nogueira de Queiroz salienta os traços inconfundíveis do 

renting, quais sejam: 

lia) consiste numa "locação-prestação de serviços". no sentido 
comumente conhecido nos negócios mercantis: 
b) é praticado, por um lado, por uma empresa locatária (mercantil 
ou industrial) e por uma empresa locadora (industrial ou 
importadora), independentemente de interveniência. na relação 
jurídica, de instituição financeira: 
c) tem por objetivo, em geral, materiais bem definidos: veículos 
leves ou pesados, máquinas eletrônicas, xerox, etc.: 
d) o locador fica responsável pelos riscos decorrentes do direito de 
propriedade, sobretudo, no que diz respeito à obsolescência, à 
tecnologia e ao mercado: 
e) ainda, em consequência do direito de propriedade. cabe ao 
arrendador lançar o bem arrendado no ativo imobilizado e 
promover a respectiva depreciação: 
f) ao locatário cabe, por sua ve.=, deduzir como gastos 
operacionais os que decorram dos pagamentos efetuados em 
função do rental: 
g) via de regra, o locador assume, por força de cláusula expressa 
no instrumento contratual, o compromisso de prestar assisU!ncia 
técnica ao locatário, consistindo, dentre outros aspectos, em 
treinamento dos operadores dos equipamentos e máquinas, 
reparos, pequenos consertos e enguiços, manutenção, revisões 
periódicas, etc. 119 

Vale lembrar que esta forma de leasing não está prevista na legislação, apenas 

em indicações doutrinárias. 

9 In: Arrendamento Mercantil: leasing. 2a ed. rev. e aum. Rio de Janeiro: Forense. 1983. p. 15. 



1.6.2. o leasing financeiro 

o leasing financeiro é o leasing propriamente dito, sendo 

"uma operação financeira em que uma empresa. chamada 
arrendante, adquire bens de capital segundo as especificações e 
para uso de outra, chamada arrendatária. Esta, em contrapartida. 
se propõe a amortizar o preço do bem acrescido dos juros. em 
contraprestações periódicas como se fossem aluguéis. e. no final 
do prazo, saldar o residual da dívida com o seu pagamento ou 
devolução do bem. ,,10 
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A operação de leasing financeiro envolve três figuras básicas: o tornecedor 

do bem, a empresa que o utiliza e a companhia de leasing. 

o locatário, nesta operação, possui privilégios como: maior volume de capital 

de giro I I , vantagens contábeis e fiscais e, principalmente, possibilidade de renovar 

periodicamente os equipamentos, permitindo estar up-to-date I2 com as inovações 

tecnológicas. 

Carlos Patrício Samanez divide em CinCO as características do leasing 

financeiro, quais sejam: 

"a) E produzido por um contrato básico incancelável. cujo periodo 
é determinado pela vida economicamente útil do ativo arrendado. 
que é, de algumaforma, mais curta que a esperada. 
b) Como é vinculado a uma operação financeira. o risco de 
obsolescência não é assumido somente pela arrendadora. como no 
leasing operacional, recaindo parte ou a quase totalidade desse 
ônus sobre a arrendatária. 
c) O arrendador, na vigência do contrato. recupera o valor do 
investimento; assim, ~ valor residual do objeto para a opção de 

10 SAMANEZ, op. cit., p. 17. 
11 Parte ativa do capital de uma empresa destinada a custear as próprias operações mercantis; 
ativo circulante, capital de trabalho. Fonte: Dicionário Aurélio Eletrônico/AURÉLIO BUARQUE DE 
HOLANDA FERREIRA. São Paulo: Nova Fronteira, 1994. 
12 De acordo com a moda; moderno, atualizado. Fonte: Dicionário Aurélio Eletrônico. Op. cit. 



compra pode ter pequena relevância. configurando uma operação 
muito parecida a empréstimo para compra de ativo fixo. 
d) A intervenção de uma instituição financeira é fimdamental. 
conferindo à operação um caráter eminentemente financeiro. 
e) A arrendatária é responsável pela administração contínua do 
bem, arcando com: manutenção, despesas tributárias. seguros e 
demais ônus, diretamente relacionados com o equipamento." 13 

1.6.3. o lease back 

12 

o lease back se refere às operações de arrendamento que são contratadas 

diretamente com o vendedor do bem (que assume a posição de fornecedor) ou com 

pessoas jurídicas que com ele tenham vinculação. 

Essas operações obedecem a três requisitos básicos: 

"a) limitação a 2 vezes a soma do capital realizado e reservas da 
instituição financeira arrendadora; 
b) no caso de bancos de investimentos, e quando se tratar de 
imóveis, impedimento de exceder a metade do limite previsto na 
alínea anterior: 
c) invariabilidade do preço para opção de compra. no término do 
contrato, de um valor contábil residual." l~ 

o lease back possui diversas características, das quais as mais relevantes são: 

a) é uma compra e venda e um arrendamento com opção de compra; 

b) a arrendadora (compradora) é um banco de desenvolvimento, banco de 

investimento, caixa econômica e outros; 

c) a locatária (vendedora) pode ser empresa comercial ou industriaL 

sociedade de economia ou empresa pública; 

13 Op. cit., p. 18. 
14 QUEIROZ, ob. cit., p. 18. 
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d) a operação consiste numa liberação de capital de giro com desmobilização 

de bens integrantes do patrimônio da arrendatária~ 

e) findo o contrato, a empresa arrendatária pode optar pela compra. 

ocorrendo o retomo do domínio e posse direta dos bens objeto do negócio. como se 

fosse uma retrovenda. 

1.6.4. o selfleasing 

o self leasing é a operação praticada por pessoas jurídicas diferentes. que 

sejam controladas por outras. 

Segundo o Prof Mauro Brandão Lopes. 15 há duas modalidades. Numa 

primeira. sociedades de um mesmo grupo econômico assumem as posições de 

arrendador, arrendatário e de vendedor da coisa~ uma arrenda. adquirindo a coisa 

(que pode ou não pertencer ao grupo) e dá em "locação" a outra sociedade do grupo. 

que assume a posição de arrendatária. A outra modalidade seria aquela em que o 

fàbricante ou produtor da coisa assume a posição de arrendador e dá diretamente ao 

arrendatário (em locação) a coisa que fabricou. 

1.6.5. o leasing imobiliário e mobiliário 

o leasing imobiliário "é o sale-and-lease-back, no qual a proprietária do bem 

o vende a uma financeira e em seguida o toma em locação. Com esta operação tem-

se a disponibilidade de capitais dentro da empresa, antes imobilizados." 16 

15 "Natureza Jurídica do leasing", RDM 14/37. 
16 PAES, op. cit., p. 31. 
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Já o leasing mobiliário tem como melhores exemplos o leasing de navios e de 

aviões. 

1.6.6. a dummy corporation 

Esta modalidade é também conhecida como sociedade "testa-de-terro", em 

que o arrendatário cria uma sociedade, que será intermediária entre ele e os 

investidores. 

Esta dummy emitirá ações ou debêntures, para a aquisição do bem arrendado: 

os acionistas ou debenturistas são representados por um trustee l7 que estará 

encarregado de receber as prestações da locação para os investidores. 

17 a person or company that holds and controls property for someone else. Fonte: Longman 
Dictionary of American English/Several authors. New York: Longman, 1994. 



CAPÍTULO 11 

O LEASING E SEU FUNCIONAMENTO 

2.1. AS FASES 

No entender de Waldírio Bulgarelli I, o verdadeiro leasing seria o financeiro. 

sendo o mais comum e difundido em nosso país. 

Este verdadeiro Jeasing, pressupõe três participantes: o tàbricante. o 

intermediário (Ieasing banker) e o arrendatário. 

O autor desdobra a operação em cinco fases~ quais sejam: 

a) preparatória~ 

1 In: Contratos Mercantis. 5a ed. São Paulo: Atlas, 1990. p.353. 
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b) essencial~ 

c) complementar; 

d) também essencial; 

e) tríplice opção do usuário. 

Cada tàse possui seus detalhes e peculiaridades, que serão pormenorizados a 

segUir. 

2.1.1. Fase preparatória 

Esta fase inicial é a da proposta do arrendatário à empresa ou vIce-versa: 

geralmente, o interessado entra em contato com a empresa de leasing, com a 

finalidade de arrendar um bem. 

o futuro arrendatário define exatamente o que deseja, fornecendo os detalhes 

do bem, como ano, modelo, fabricante e demais particularidades; tornece também a 

documentação necessária, que se presta a demonstrar sua situação financeira, no 

sentido de garantir e dar segurança a transação que será feita. 

2.1.2. fase essencial 

Nesta segunda fase, se estabelece um acordo de vontades entre as partes. A 

arrendante analisa a possibilidade do arrendamento, incluindo a situação financeira 
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da arrendatária, a condição do mercado, preço do bem, período, contraprestações, 

etc. 

A arrendante propõe, após a análise, as condições do contrato; é opção da 

arrendatária discutir ou não as cláusulas desse contrato, para que as partes possam 

chegar a um denominador comum. 

As partes estando de acordo, estabelece- se a relação contratual. 

2.1.3. Fase complementar 

Neste momento, a empresa leasing deve comprar o bem ou equipamento 

objeto do contrato estabelecido, tudo de acordo com o que foi previamente 

avençado. 

2.1.4. Fase (também) essencial 

Esta fase pode ser chamada de arrendamento propriamento dito, pOIS é o 

momento em que a arrendante entregará o bem à arrendatária, que verifícará se as 

especificações estão de acordo e se as condições de uso são adequadas. 

No caso de haver algum problema com o equipamento, a arrendatária deve 

solicitar substituição junto à arrendante, que, em conjunto, exigirão do fàbricante a 

troca do material, por outro em perfeito estado. 
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Se, por outro lado, for entregue bem diferente daquele combinado. a 

arrendatária pode pleitear a rescisão contratual e devolução do valor que já tenha 

sido pago. 

Preenchidas todas as condições, a arredatária recebe o bem. entregando um 

termo de aceite e recebimento e, a partir deste momento, começa a tluir o prazo do 

arrendamento mercantil. 

2.1.5. Fase da tríplice opção do usuário 

Esta tàse opera-se ao fim do contrato de arrendamento. em que é possível 

para o arrendatário continuar o arrendamento, dá-lo por terminado ou adquirir o 

objeto arrendado, com a devida compensação das parcelas pagas e analisada a 

depreciação. 

Caso queira continuar com o arrendamento, a renovação é teita com 

contraprestações de valor interior ao período inicial, pois uma parte do valor já t()i 

amortizado. Se a opção for devolver o bem, o contrato chega ao fim. havendo o 

resíduo para ser pago. 

Na hipótese de compra por parte do arrendatário, tudo que t()i pago durante o 

contrato passa a constituir parte do preço, sendo convertido em amortização da 

dívida. 2 

2 Sobre opção de compra, ver capo 1, item 5. 
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2.2. AS PARTES 

As partes de um contrato de leasing criam entre si uma reciprocidade de 

direitos e obrigações, a seguir destacados: 

2.2.1. Arrendante 

Arnaldo Rizzardo, citando Eduardo A. Barreira Delfino. nos fornece as 

seguintes obrigações: 

"- Asistir financieramente aI tomador. mediante la adquisición que 
hace por sí deI equipo selecionado como objeto deI contrato de 
leasing. 
- Facilitar aI tomador ef uso deI equipo adquirido segzln SllS 

indicaciones. a fin de contribuir en su eqllipamienlo o en la 
modernización de los bienes técnicamente obsoletos. 
- Transferir la propiedad deI bien. a favor deI tomador. una l'e.:

concluído el contrato de leasing y siempre que prel'iamenle se 
ha,va ejercido la opción de compra ínsita en el mismo. " 

Já em contrapartida. 

"como retribución por tales prestaciones el dador percibirá 
fraccionadamente una suma de dinero. Cll}'O importe está 
determinado en función deI valor de adquisición deI bien más los 
gastos generales. Ia amortización deI mismo y el margen de 
beneficio por la inversión reali.:-ada más la carga jinanciera que 
pudiere haber para el tomador aI adquiri/o" 3 

3 Op. cit., pp. 87/88. 



2.2.2. Arrendatário 

o arrendatário possui as seguintes obrigações: 

a) pagar as contraprestações: 

b) zelar pela conservação do bem; 

c) suportar os eventuais riscos; 

d) permitir as devidas vistorias; 

e) responder civilmente por danos que possam sobrevir: 

t) devolver o bem ao fim do contrato, caso não o compre. 

Quanto aos direitos, pode se dizer que: 

"- a la obtención de una jinanciación. qlle le permitirá equiparse 
de acuerdo con las exigencias competitivas de Sll actil'idad: 
- aI uso deI bien solicitado aI dador. para destinar/o a .'lU 

immediata explotación: 
- a la adquisición de/ referido bien cllando concluya el contraio a 
jin de incorporalo en Sll activo patrimonial" . ..j. 

2.3. V A~TAGENS 
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No sentido de tomar mais clara a compreensão do capítulo seguinte, no qual 

será trabalhada a hipótese do presente trabalho, vale salientar aqui as vantagens 

4 RIZZARDO, op. cit., p. 96. 
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desse instituto (e, no item seguinte, também suas desvantagens ou restrições), para 

que se possa avaliar em que momentos ou casos a sua utilização se toma realmente 

vantajosa, com a devida compreensão de sua viabilidade econômico-tinanceira. 

2.3.1. Para o arrendante 

Quanto ao arrendante há, por exemplo, os seguintes beneticios: 

"- As pessoas jurídicas poderão contabilizar como custos as cotas 
de depreciação do preço de aquisição do bem arrendado. 
calculado de acordo com a vida útil do bem (art. 12 da Lei no 
6.099). 
- Permissão para. nas hipóteses de devolução ou recuperação dos 
bens arrendados. conservá-lo em seu ativo imobilizado pelo prazo 
máximo de dois anos (art. 13 da Res. 980). 
- Nas vendas dos bens arrendados. o saldo não depreciado será 
admitido como custo para efeito da apuração do lucro tribwál'el 
pelo imposto de renda (art. 13 da Lei no 6.099)." 

2.3.2. Para o arrendatário 

o leasing possui a grande vantagem de evitar a imobilização do capitaL 

permitindo ao arrendatário manter a disponibilidade do capital circulante.' 

Assim, possui meios para aumentar a produtividade renovando seus 

equipamentos, sem estar obrigado a adquiri-los ou a investir seus lucros em bens 

imobilizados. 

Há uma flexilidade superIor ao financiamento bancário normaL com 

vantagens como: 

5 Total da moeda necessária a uma firma para a aquisição de matéria-prima e pagamento de mão
de-obra durante o período de produção.; capital flutuante. Fonte: Dicionário Aurélio Eletrônico 
Op. cit 



"- a devolução pura e simples do equipamento após expirar o 
prazo do contrato: 
- a renovação do contrato, permanecendo o arrendatário com o 
bem por quantos períodos pretender: 
- a faculdade de comprar a coisa arrendada depois de passado o 
prazo, pelo preço residual: 
- no caso de devolução do equipamento. ficará o locatário isento 
de qualquer obrigação. se a empresa de leasing vende-lo: 
- não constituindo empréstimo. permanece livre a jicha cadastral 
do arrendatário para pleitear outros financiamentos. "h 

Arnaldo Rizzardo, citando francisco Rico Perez coloca que: 

"Con el leasing se puede destinar el capital para outros j/Iles. 
permite la completa disposición de! capital circulante. evitando la 
necesidad de aumentarlo y brinda dos posibilidades: obtener 
beneficios dei equipo y ob/ener beneficios dei capital. AI contrario. 
la propiedad no garantiza una libre disposición dei capital ffrena 
las inversiones y diminuye la expansión). aumenta la dijicultad 
sobre la disposición dei capital circulante. obliga a aumentaria y 
no brinda las dos posibilidades apztntadas para elleasing. porque 
no se puede con el mismo capita! haccr una. }' otra cosa. y una se 
hará en detrimento de la otra." 7 
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Carlos Patrício SamanezR mencIOna as vantagens fiscais do leasing. que 

seriam basicamente quatro: 

a) total dedutibilidade fiscal das contraprestações 

As contraprestações pagas são consideradas despesas operacionais. 

dedutíveis do lucro tributável, significando a recuperação de 35% a 40% dos valores 

pagos. 

6 RIZZARDO. op. Clt., pp. 135/136. 
7 RIZZARDO, op. cit., p. 136. 
8 Op. cit., p. 26. 
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b) depreciação acelerada 

A depreciação acelerada do bem, vantagem da arrendante, pode ser 

transferida para a arrendatária que, com prazos de arrendamento inferiores a 

depreciação normal e com a parcela de amortização maior que a depreciação, irú se 

beneficiar de uma maior dedução fiscal. 

c) Não imobilização 

A rigor, os bens do ativo permanente estão sujeitos à correção monetaria, o 

que não acontece no arrendamento, pela não imobilização, não aumentando, 

portanto, o lucro inflacionário. 

d) Índices de endividamento 

Esta é uma vantagem que gera controvérsias; os que a defendem, colocam 

que pelo tàto de o leasing não aparecer como passivo no balanço patrimonial, 

haveria uma boa influência financeira na firma, aumentando sua capacIdade de 

endividamento e melhorando seus índices financeiros e de lucratividade. 

2.3.3. Para o fornecedor 

Podemos citar também vantagens para o fornecedor, quais sejam: 



"- O sistema agiliza as vendas da empresa e proporciona uma nova 
alternativa de financiamento do preço total do produto. 
- Elimina o risco de crédito das vendas. pelo recebimento à vista 
do preço. após a liberação do pagamento pelo cliente. 
- Permite a liberação integral dos recursos de financiamento das 
vendas para outras atividades da empresa. ,,9 

2.4. O ESV ANT AG ENS 
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Se as vantagens são várias, não podemos ficar alheios às desvantagens. que 

não o seriam propriamente, mas inadequações ou restrições à utilização do instituto. 

Na verdade, a sua utilização ou não depende mais da situação tinanceira da 

empresa do que do instituto em si. 

Algumas restrições seriam: 

a) Quando a rentabilidade da empresa é negativa ou baixa. não havendo 

perspectiva de alteração a curto prazo, a obtenção de vantagens tiscais com o leasing 

não é útil e não possui sentido prático; 

b) Não tem valia a sua utilização para tinanciar ativos com vida 

economicamente útil inferior ao prazo mínimo da operação; 

c) Não é possível a quebra de contrato, considerando a legislação vigente: t! 

possível a transferência para uma segunda arrendatària, com nova anàlise de crédito 

9 RIZZARDO, op. cit., p. 138. 
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ou sob responsabilidade da primeira. 10 

Há autores, como o professor P. R Tavares Paes ll . que ressaltam. por ex. 

que o propiciado pelo leasing pode ser obtido por um simples endividamento a longo 

prazo ou que mesmo o leasing aumentando o capital de giro. há um aumento do 

custo. tàtores que. em nossa opinião. não chegam a ser determinantes Oll realmente 

relevantes na análise da utilização do instituto. 

o leasing é uma opção, que deve ser adequada aos casos concretos. tomando-

se, neste âmbito, vantajoso ou não. 

10 SAMANEZ, op. ciL, p. 29. 
11 Qp. ciL, p. 26. 



CAPÍTULO 111 

O LEASING E A MODERNIZAÇÃO EMPRESARIAL 

Na conjuntura do Brasil atual, de mudanças e crescimento econômIco. as 

empresas I precisam utilizar os recursos disponíveis para estarem cada vez maIS 

atualizadas, numa reciclagem constante. para competirem nacional c 

internacionalmente. 

A verdadeira modernização passa pela renovação da mentalidade empresarial 

dos executivos, pela procura de novas técnicas organizacionais e pela conseqüente 

busca da maior produtividade. 

Nas palavras de Stephen Kanitz: "O que muda um país são os milhares de 

pequenos empresários, executivos, micro-empresas, franqueadores e franqueados. ,,2 

1 Organização particular, governamental, ou de economia mista, que produz el ou oferece bens e 
serviços, com vista, em geral, à obtenção de lucros. Fonte: Dicionário Aurélio Eletrônico Op. cit 
2 KANITZ, Stephen Charles. O Brasil que dá Certo: O Novo Ciclo de Crescimento 1995-2005. 1 a 
ed. São Paulo: Makroon Books, 1995. p. 12. 
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Então, o leasing representa, nesse contexto, um importante instrumento que, 

como visto no transcorrer deste trabalho, deve ser utilizado de acordo com a 

situação econômico-financeira, necessidade, real possibilidade e estrutura da 

empresa interessada. 

É possível enumerar, de forma exemplificativa, algumas situações em que 

uma empresa pode se valer do instituto, de forma bastante vantajosa, quais sejam: 

a) no caso da empresa que precisa modernizar seus equipamentos para fazer 

frente à concorrência~ 

b) quando uma empresa quer mudar de ramo ou promover sua expansão. e 

não possui capital para tal; 

c) na situação de uma empresa nova, de pequeno porte, que precisa substituir 

seu maquinário, sem conseguir financiamento; 

d) se uma empresa precisa de um equipamento especial, para suprir um 

encomenda, que esteja além de sua possibilidade atual; 

e) quando uma empresa não possui capital de gIro para acompanhar a 

expansão do mercado e; 

t) quando uma se encontra sem recursos, com escassez de capital para 

desenvolver suas atividades. 

Um dos fàtores mais importantes e relevantes, como dito anteriormente, é a 

produtividade e seu aumento; e para que isto aconteça, há alguns elementos 

determinantes, dos quais se pode destacar: 

a) modemizacão dos equipamentos; 
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b) melhoria de instalações~ 

c) visão de mercado e suas exigências~ 

d) corte de custos: 

e) eliminação de desperdícios~ 

t) aprimoramento dos profissionais, etc. 

o arrendamento permite a renovação de equipamentos, sem imobilizar o 

capital de uma empresa, dando, à mesma, a possibilidade de crescimento, expansão, 

de estar up to date com as necessidades do mercado. 

Essa renovação, aliada aos elementos supracitados, possui estreita relação 

com a busca da racionalização e implementação de técnicas e meios que permitam o 

avanço de uma empresa. 

Aquele que não possui capital de giro nem possibilidade de abrir linhas de 

crédito. ticará, quase com certeza, com sua capacidade competitiva bastante 

reduzida, num momento em que isto signitica total retrocesso para qualquer 

empresa. 

Para, então, proceder-se a uma análise mais pormenorizada de como o leasing 

(como parte de um contexto, é claro, e não isoladamente) pode ser uti I izado no 

implemento da modernização de uma empresa e no aumento da produtividade, será 

utilizada, como recurso didático, uma sociedade civil de advogados, até mesmo por 

ter sido a vivência prática da autora, como estagiária em um escritório de advocacia, 

o tator que motivou o presente trabalho, constatando como a utilização do 

arrendamento facilitou o crescimento da empresa, poupando gastos e trazendo 

inúmeros beneticios. 
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Este tipo de contrato pode contribuir para o desenvolvimento empresarial, 

combinado com recursos tecnológicos, visão de futuro, mercado (interno e externo), 

conhecimento legal, doutrinário e do cotidiano forense, propiciando um aumento da 

produção, uma maior eficiência e um destaque determinante no mercado dc 

trabalho. 

No caso de uma sociedade civil de advogados o que isto significa, então') 

No cotidiano forense, mais do que a boa redação, a postura ética e correta, e o 

savoir-faire3 que a profissão exige, um advogado (e, principalmente, uma sociedade 

de advogados) precisa ter uma visão não só a médio, mas também a longo prazo. 

O acompanhamento dos avanços sempre meteóricos da intormatica, o 

investimento em máquinas de xerox modernas e eficientes e o arrendamento de 

veículos automotores são exemplos bastante significativos de como tomar o trabalho 

cotidiano mais rápido e eficiente~ perder menos tempo e poupar gastos precisa ser o 

lema do advogado/empresário que sabe o que a tecnologia pode fazer por elc. 

A intormática, por exemplo, com a utilização do leasing para manter a 

modernização com um menor custo, pode tornar um escritório singular, com o 

devido treinamento dos profissionais, que estarão habilitados a utilizar 

adequadamente os recursos e acelerar sua produção, tàtor imprescindível na prática 

da advocacia, já que o dia-a-dia é impulsionado pelos prazos torenses e não por 

escolha própria. 

Aquele, ou aqueles que se equIpam melhor. treinam seus protissionais, 

levando em conta que a produção sempre depende dos mais variados tàtores, estará 

seguindo o perfil do profissional do futuro, ligado à realidade, aos contingentes, a 

valorização do ser humano, numa compreensão racional e correta, sempre pensando 

3 Habilidade, astúcia. Fonte: Dicionário Aurélio Eletrônico. Op. cit. 
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que a ligação teoria/prática/contexto é que pode tomar o advogado um profissional 

mais completo, com a noção do que o mercado precisa e dos recursos que o levarão 

a crescer. 

o arrendamento se toma, então, uma opção viável para as empresas e para os 

profissionais que pretendam ter uma visão global e não local, para tentar se destacar 

e aprimorar num mercado de trabalho competitivo e abarrotado de profissionais. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar do tom conclusivo deste trabalho, expressando claramente a opinião 

de que o leasing pode ser um instrumento a trazer inúmeras vantagens às empresas. 

não é, tampouco, intenção sugerir que o arrendamento seria a melhor ou única t(xrna 

na modernização das técnicas produtivas, visando o aumento da produtividade. 

É sempre importante lembrar que o contexto deve ser analisado. procurando a 

adoção de um conjunto de medidas, não só a nível tecnológico. mas também de 

gerenciamento e recursos humanos, que possam trazer mais beneticios e uma nova 

visão, no sentido de transcender as velhas técnicas e conceitos ultrapassados. 

A competitividade do mercado é que vai determinar o desenvolvimento das 

empresas e as medidas a serem adotadas pelas mesmas. 

As empresas têm , no leasing, um opção para implementar as mudanças e se 

tomarem mais produtivas; a atualização, a reciclagem e. principalmente a mudança 
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na mentalidade empresarial é que serão detenninantes para a consecução dos 

objetivos, com o emprego racional de um instrumento que pode ser de grande valia. 

O diferencial, muitas vezes, está mais em uma visão mais aberta e consciente, 

do que exatamente em qual instrumento ou meio a ser utilizado. 
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MODELO 

CONTRATO DE LEASING 

A empresa ..................... , com sede nesta Capital à ................... inscrita no 
CGC do MF sob no ..................... e no Cadastro Fiscal do Estado sob no .................. . 
neste ato representada por seus bastantes procuradores. . ................................ . 
doravante denominada LOCADORA, e a empresa ......................... estabelecida 
nesta cidade à .......................... , inscrita no CGC do MF sob no .................... e no 
Cadastro Fiscal do Estado sob no .......................... , neste ato representada pelos 
................... , doravante denominada LOCATÁRIA, pelo presente instrumento e na 
melhor forma de direito, ajustam e contratam o LEASING dos bens a segUir 
discriminados e caracterizados mediante as seguintes clàusulas e condições: 

I. BENS - Os bens objeto deste contrato são os constantes das relações anexas. as 
quais, sendo rubricadas por ambos os contraentes em todas as suas vias. ficam 
fazendo parte integrante do presente contrato. 

2. PRAZO - O prazo do arrendamento será de ........ (. ................... ) meses. a contar 
do dia ....... de ..................... de .............. , e terminando no dia ........ de 
................... de .............. Ao final desse prazo fica assegurado ao LOCATÁRIO 
optar pelas seguintes alternativas: 

a) Restituição dos bens arrendados, os quais deverão estar em perteitas condições 
de uso, admitindo-se tão-somente o desgaste provocado pelo tempo. 

b) Renovação do contrato de arrendamento pelo prazo e nas condições que serão 
livremente acordadas pelas partes. 

c) A compra dos equipamentos pelo preço residuaL que será livremente acordado 
pelas partes. 

3. VALOR - O valor total deste contrato é de R$ ................. ( ......................... ), 
representado por notas promissórias numeradas de ........... a ............. nos valores 
abaixo indicados, vencendo-se a primeira no dia ........... de .................... de 
........... , e as demais sucessivamente, em igual dia dos meses subseqüentes, até 
final pagamento. Referidas notas promissórias são emitidas neste ato pela 
LOCATÁRIA em caráter pro solvendo e avalizadas pelos Srs(a) 

Parágrafo primeiro - As notas promissórias mencionadas nesta cláusula são 
emitidas nos seguintes valores: 

as de no ......... a .......... , no valor de R$ ............... (. ........................ ) cada uma: 
as de no ......... a .......... , no valor de R$ ............... ( ......................... ) cada uma: 
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as de no ......... a .......... , no valor de R$ ............... (. ........................ ) cada uma: 
as de no ......... a .......... , no valor de R$ ............... (. ........................ ) cada uma. 

Parágrafo segumdo - Os pagamentos deverão ser efetuados pontualmente. nas 
datas de seus vencimentos, no domicílio da LOCADORA ou onde por ela tor 
indicado, sendo que o não-pagamento de qualquer das parcelas implicará a 
rescisão imediata do presente contrato, observando-se o disposto na cláusula no 
12. 

4. SEGUROS - A LOCADORA terá o direito de efetuar o seguro dos equipamentos 
arrendados contra todos os riscos e de responsabilidade civil e indenização de 
terceiros, devendo ser reembolsada das despesas efetuadas com o seguro pela 
LOCA T ÁRIA. Se a LOCADORA optar pela não-realização do seguro, esta 
obrigação se transfere para a LOCA T ÁRIA, que o fará às suas expensas. 
mantendo os equipamentos segurados durante todo o prazo do presente contrato 
em Companhia idônea, a critério da LOCADORA, submetendo previamente as 
condições do seguro à aprovação desta. A apólice será sempre emitida em nome 
da LOCADORA, que restará como única beneficiária. 

5. UTILIZAÇÃO - Os bens objeto deste contrato serão utilizados, em sua destinação 
específica, exclusivamente pela LOCA T ÁRIA, que se obriga a tàzê-lo de 
conformidade com as recomendações técnicas do tàbricante, as quais, desde já. a 
LOCA T ÁRIA declara conhecer e que passam a tàzer parte integrante e 
complementar do presente contrato. 

6. INSTALAÇÃO - Os bens objeto deste contrato serão entregues e instalados 
diretamente pela LOCADORA, ou por quem por ela for indicado. no local 
estipulado pela LOCATÁRIA, na rua ............................ , cidade de .................... . 
Estado de .................... , obrigando-se esta a fornecer as tàcilidades e condições 
adequadas ao funcionamento dos equipamentos, bem como locais apropriados. 
tudo de acordo com as normas técnicas indicadas pelo tàbricante dos 
equipamentos. Os bens arrendados não poderão ser instalados em outro local que 
o aqui estabelecido, sem a prévia anuência de LOCADORA. 

Parágrafo primeiro - Caberá à LOCATÁRIA a responsabilidade de veriticar se o 
bem entregue pelo fornecedor corresponde às especificações técnicas e demais 
características contidas nas relações anexas. 

Parágrafo segundo - A LOCATÁRIA firmará no ato do recebimento do bem 
locado um TERMO DE RECEBIMENTO, o qual, para todos os eteitos deste 
contrato, equivalerá ao cumprimento, pela LOCADORA, das obrigações a seu 
cargo, isto é, a aquisição do bem de acordo com as especiticações e 
características previamente determinadas pela LOCATÁRIA e a locação à 
mesma. 

7. DESPESAS - Correrão por conta da LOCATÁRIA todas as despesas com a 
entrega ou instalação dos bens, quaisquer que sejam as despesas. 
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8. ASSISTÊNCIA TÉCNICA - A LOCATÁRIA fará, permanentemente, a 
conservação dos bens arrendados, providenciando, imediatamente, por sus 
exclusiva conta e risco, todos os ajustes, consertos, reparos e/ou substituição de 
peças e partes daniticadas pelo uso normal ou não. 

Parágrafo primeiro - É vedado á LOCATÁRIA submeter os bens objeto da 
presente locação a qualquer espécie de alterações e/ou adaptações que lhe 
modifiquem a estrutura, aparência e/ou funcionamento, salvo se com ISSO a 
LOCADORA expressa e previamente consentir, por escrito. 

Parágrafo segundo - A LOCADORA poderá, através de preposto credenciado e 
sempre que desejar, vistoriar os bens locados, obrigando-se a LOCATÁRIA a 
permitir e facilitar esse exame, sempre que for solicitada a tal. 

9. DEVOLUÇÃO DOS BENS - Uma vez terminado ou rescindido o presente 
contrato, os bens deverão ser devolvidos á LOCADORA, onde por ela for 
designado, em perfeito estado de utilização e conservação, salvo o desgaste 
decorrente do uso normal dos mesmos. 

10. ACIDENTES E DANOS - A LOCATÁRIA assume toda a responsabilidade 
pelas conseqüências de acidentes causados pela posse e operação dos 
equipamentos arrendados a seus empregados e quaisquer terceiros, seja por 
morte, lesões corporais, danos á propriedade ou qualquer outro motivo, ficando 
desde já estabelecido que, se a LOCADORA for citada ou chamada a juízo, 
declinará a responsabilidade da LOCATÁRIA nos termos da presente cláusula, 
cabendo a esta reembolsar à LOCADORA por todas as despesas incorridas, 
inclusive a título de indenização, custas judiciais e honorários advocatícios. 

Paragráfo único - Na hipótese de ocorrer qualquer acidente com os 
equipamentos arrendados, fica a LOCATÁRIA obrigada a comunicar o mesmo 
imediatamente à LOCADORA, encaminhando-lhe todos os documentos relativos 
à ocorrência, inclusive os que se relacionarem com pedidos e exigências, ações 
ou processos que possam vir a ser propostos. 

11. CESSÃO E SUBLOCAÇÃO - Os bens ora arrendados não poderão ser 
sublocados ou emprestados, sendo também vedada a cessão ou transferência 
deste contrato, em qualquer hipótese. 

12. DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS - Na hipótese de a 
LOCA T ÁRIA deixar de efetuar o pagamento dos alugueres nos prazos previstos 
ou de deixar de efetuar qualquer outro pagamento ou de cumprir qualquer outra 
condição ou obrigação estipulada no presente contrato, ou ainda no caso de se 
verificar qualquer declaração, certificado ou garantia feita ou dada pela 
LOCA T ÁRIA em conexão com o presente contrato substancialmente incorreta ou 
em qualquer outro caso de inadimplência do estipulado no presente instrumento, 
poderá a LOCADORA tomar cumulativamente ou alternativamente as seguintes 
providências: 
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a) Exigir da LOCATÁRIA o imediato cumprimento de qualquer das obrigações 
que não tenham sido cumpridas, sendo que o não pagamento de um aluguel ou 
de qualquer outro encargo, no prazo estipulado, implicará o vencimento 
antecipado e de pleno direito de todas as notas promissórias reíeridas na 
cláusula 3a, parágrafo 10. 

b) Rescindir de pleno direito o presente contrato sem prévio aviso ou notificação 
judicial ou extrajudicial, devendo nesse caso a LOCATÁRIA devolver no 
prazo máximo de 48 horas os equipamentos arrendados à LOCADORA, 
cabendo nessa hipótese à LOCA T ÁRIA pagar uma multa convencional 
correspondente a três meses de aluguel, além de juros moratórios de 12% ao 
ano e honorários advocatícios de 20% sobre o principal pleiteado, sendo todas 
essas quantias cobráveis por meio de ação executiva. Na hipótese de haver 
atraso ou recusa na devolução dos equipamentos arrendados, íícará a 
LOCATÁRIA sujeita a uma multa diária, adicional, de 1/12 do aluguel mensal 
estipulado, multa essa também cobrável através de ação executiva. 

Parágrafo primeiro - Todas as medidas acima estipuladas são de caráter 
estritamente contratual e não prejudicarão quaisquer medidas judiciais que 
poderão vir a ser tomadas pela LOCADORA, inclusive a possibilidade de a 
LOCADORA requerer proteção possessória, admitindo-se expressamente o 
direito da LOCADORA de ser reintegrada initio litis. 

Parágrafo segundo - Verificada qualquer hipótese das enunciadas no captil do 
presente artigo, a mora produzir-se-á de pleno direito, independentemente de 
qualquer notificação judicial ou extrajudicial. 

13. VENCIMENTO DOS PRAZOS - Todos os prazos e condições previstos neste 
contrato se vencerão nas datas e nas condições estabelecidas, imediatamente e de 
pleno direito, independentemente de qualquer aviso ou interpelação judicial ou 
não. 

14. TOLERÂNCIA - Quaisquer tolerâncias ou concessões de parte a parte, quando 
não manifestadas por escrito e com expressa aprovação da outra parte, não 
importarão em alterações ou novações deste contrato, nem constituirão 
precedentes invocáveis. 

15. DESPESAS DE CONTRATO - Correrão por conta da LOCATÁRIA todas as 
despesas oriundas deste contrato, inclusive as de registro no Cartório de Registro 
de Títulos e Documentos, o que deverá ser feito em um prazo máximo de 10 (dez) 
dias a contar da data da assinatura, tanto no local de domicílio da LOCATÁRIA 
como no local de domicílio da LOCADORA. 

E, por ser esta a vontade das. partes, assinam o presente em 4 (quatro) vias de 
igual teor e para um só eíeito, juntamente com duas testemunhas. 

Testemunhas 
Data 
Contratantes 



2.2. LEIS ORDINARIAS 

lEI N~ 6.099, 
de 12 de setembro de 1974 

Dispõe sobre o tratamento tributário das 
operações de arrendamento mercantil, e dá 
outras providAncias. 

o Presidente da República: 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e 
eu sanciono a seguinte lei: 

Art. 1P O tratamento tributário das 
operaçOes de arrendamento mercantil reger·se-á pelas 
disposições desta lei. 

Parágrafo único - Considera-se arrendamento 
mercantil a operação realizada entre pessoas juddicas, 
que tenha por objeto o arrendamento de bens 
adquiridos a terceiros pela arrendadora, para fins de 
uso próprio da arrendatária e que atendam às espe
cificaçOes desta. 

Art. 2P - Não terá o tratamento previsto nesta 
lei o arrendamento de bens contratado entre pessoas 
jurrdicas direta ou indiretamente coligadas ou inter
dependentes, assim como o contratado COm o próprio 
fabricante. 

§ 1~ - O Conselho Monetário Nacional 
especificará em regulamento os casos de coligação e 
interdependência. 

§ 2P - Somente farão jus ao tratamento 
previsto nesta Lei as operações realizadas ou por 
empresas arrendadoras que fizerem dessa operação o 
objeto principal de sua atividade ou que centralizarem 
tais operações em um departamento especializado 
com escrituraç50 própria. 

Art. 3~ - Serão escriturados em conta especial 
do ativo imobilizado da arrendadora os bens destina
dos a arrendamento mercantil. 

Art. 4P - A pessoa jurídica arrendadora 
manterá registro individualizado que permita a 
verificaçá"o do fator determinante da receita e do 
tempo efetivo de arrendamento. 

Art. 5P - Os contratos de arrendamento 
mercantil conterão as seguintes disposições: 
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a I prazo do contrato; 
bl valor de cada contraprestação por períodos 

determinados, n50 superiores a um semestre; 
cl opção de compra ou renovação de contrato, 

como faculdade do arrendatário; 
dI preço para opç50 de compra ou critério 

para sua fixaçá"o, quando for estipulada esta cláusula. 
Art. 6~ - O Conselho Monetário Nacional 

poderá estabelecer (ndices máximos para a soma das 
contraprestações, acrescidas do preço para o exerc{cio 
da opção de compra nas operaçOes de arrendamento 
mercantil. 

§ 1 P - Ficam sujeitas à regra deste 'artigo as 
prorrogações do arrendamento nele referido. 

§ 2P - Os índices de que trata este artigo serão 
fixados, considerando o custo do arrendamento em 
relação ao do financiamento da compra e venda. 

Art. 7P - Todas as operaçé5es de arrendamento 
mercantil subordinam-se ao controle e fiscalizaçá"o do 
Banco Central do Brasil, segundo normas estabefecidas 
pelo Conselho Monetário Nacional, a elas se aplican
do, no que couber, as disposiçé5es da Lei nP 4.595, de 
31 de dezembro de 1964, e legislação posterior 
relativa ao Sistema Financeiro Nacional. 

Art. 8P - O Conselho Monetário Nacional 
poderá baixar resolução disciplinando as condiçé5es 
segundo as quais as instituições financeiras podedo 
financiar suas coligadas ou interdependentes, que se 
especializarem em operaçé5es de arrendamento mer
cantil. 

Art. 9P - As operações de arrendamento 
mercantil contratadas com o próprio vendedor do 
bem ou com pessoas jurfdicas a ele vinculadas, 
mediante qualquer das relaçé5es previstas no art. 29 
desta Lei, poderão enquadrar-se no tratamento 
tributário previsto nesta lei. 

§ 19 - Ser50 privativas das instituições 
financeiras as operações de que trata este artigo. 

§ 2P - O Conselho Monetário Nacional 
estabelecerá as condições para a realizaçá"o das 
operações previstas neste artigo. 

§ 3P - Nos casos deste artigo, n50 se admitirá a 
dedução do preju {zo decorrente da venda dos bens, 
quandO da apuração do lucro tributável pelo ImpostO 
sobre a Renda. 



Art. , O - Somente podera'o ser objeto de 
arrendamento mercantil os bens de produção estran
geira que forem enumerados pela Conselho Monetário 
Nacional, que poderá, também, estabelecer condições 
para seu arrendamento a empresas cujo controle 
acionário pertencer a pessoas residentes no Exterior. 

Art. " - Serão consideradas como custo ou. 
despesa operacional da pessoa jurídica arrendatária as 
contraprestações pagas ou creditadas por força do 
contrato de arrendamento mercantil. 

§ 19 - A aquisição pelo arrendatário de bens 
arrendados em desacordo com as disposições desta 
Lei. será considerada operação de compra e venda à 
prestação. 

§ 29 - O preço de compra e venda, no caso do 
parágrafo anterior, será o total das contraprestações 
pagas durante a vigência do arrendamento, acrescido 
da parcela paga a t(tulo de preço de aquisição. 

§ 39 - Na hipótese prevista no § 19, deste 
artigo, as importancias já deduzidas, como custo ou 
despesa operacional pela adquirente, acrescera'o ao 
lucro tributável pelo Imposto sobre a Renda, no 
exercício correspondente à respectiva dedução. 

§ 49 - O imposto ná'o recolhido na hipótese do 
parágrafo anterior, será devido com acréscimo de juros 
e correçj'o monetária, multa e demais penalidades 
legais. 

Art. , 2 - Serão admitidas como custos das 
pessoas jurfdicas arrendadoras as cotas de depreciação 
do preço de aquisição do bem arrendado, calculadas 
de acordo com a vida útil do bem. 

§ , 9 - Entende-se por vida útil do bem o prazo 
durante o qual se possa esperar a sua efetiva utilização 
econômica. 

§ 29 - A Secretaria da Receita Federal 
publicará periodicamente o prazo de vida útil 
admissível, em condições normais, para cada espécie 
de bem. 

§ 39 - Enquanto não forem publicados os 
prazos de vida útil de que trata o parágrafo anterior, a 
sua determinaça'o se fará segundo as normas previstas 
pela legislação do Imposto sobre a Renda para fixação 
da taxa de depreciaça'o. 

Art. 13 - Nos casos de operações de vendas de 
bens que tenham sido objeto de arrendamento 
mercantil, o saldo não depreciado será admitido como 
custo para efeito de apuraça'o do lucro tributável pelo 
I mposto sobre a Renda. 

Art. '4 - Na'o será dedut (vel, para fins de 
apuração do lucro tributável pelo Imposto sobre a 
Renda, a diferença a menor entre o valor contábil 
residual do bem arrendado e o seu preço de venda, 
quando do exercício da opça'o de compra. 

Art. 15 - Exercida a opçá'o de compra pelo 
arrendatário, o bem integrará o ativo fixo do 
adquirente pelo seu custo de aquisição. 

Parágrafo único - Entende-se como custo de 
aquisição para os fins deste artigo, o preço pago pelo 
arrendatário ao arrendador pelo exercício da opção de 
compra. 

Art. , 6 - Os contratos de arrendamento 
mercantil celebrados com entidades com sede no 

Exterior serão submetidos a registro no Banco Central 
do Brasil. 

§ 19 - O Conselho Monetário Nacional 
estabelecerá as normas para a concesSéfo do registro a 
que se refere este artigo observando as seguintes 
condições: 

aI razoabilidade da contraprestação; 
bl critério para fixação da vida útil do bem 

objeto do arrendamento; 
c) compatibilidade do prazo de arrendamento 

do bem com a sua vida útil; 
d I relação entre o preço i nternaciona I de 

comercialização e o custo total do arrendamento; 
el fixação do preço para a opção de compra; 
fI outras cautelas ditadas pela pof(tica econô

mico-financeira nacional. 
§ 29 - ~ vedada a fixação de critérios 

condicionais na determinação do preço para opção de 
compra, quando a arrendadora for entidade com sede 
no Exterior. 

Art. '7 - A entrada no território nacional dos 
bens objeto de arrendamento mercantil, contratado 
com entidades arrendadoras com sede no Exterior. 
na'o se confunde com o regime da admissa'o temporária 
de que trata o Decreto-Lei n9 37, de ,a de novembro 
de 1966, e 58 sujeitará a todas as normas legais que 
regem a importação. 

Art. , a - A base de cálculo, para efeito do 
I mposto sobre Produtos I ndustrializados, do fato 
gerador que ocorre por ocasião da remessa de bens 
importados ao estabelecimento da empr'esa arrendatá
ria, corresponde ao preço por atacado desse bem na 
praça em que a empresa arrendadora estiver sediada. 

§ 19 - A saída de bens importados com 
isenção de imposto ficará isenta da incidência a que se 
refere o caput desse artigo. 

§ 29 - Nas hip6teses em que o preço dos bens 
importados para o fim de arrendamento for igualou 
superior ao que seria pago pelo arrendatário se os 
importasse diretamente, a base de cálculo mencionado 
no caput deste artigo será o valor que servir de base 
para o recolhimento do Imposto sobre Produtos 
Industrializados, por ocasicfo do desembaraço alfande
gário desses bens. 

Art. '9 - Fica equiparada à exportação a 
compra e venda de bens no mercado interno. para o 
fim específico de arrendamento pelo comprador a 
arrendatário domiciliado no Exterior. 

Art. 20 - São assegurados ao vendedor dos 
bens de que trata o artigo anterior todos os benefícios 
fiscais concedidos por lei para incentivo à exportaça'o. 
observadas as condições de qualidade da pessoa do 
vendedor e outras exigidas para os casos de exportação 
direta ou indireta. 

§ , 9 - Os beneffcios fiscais de que trata este 
artigo sera'o concedidos sobre o equivalente em moeda 
nacional de garantia irrevogável do pagamento das 
'contraprestações do arrendamento contratado. limita
da a base de cálculo ao preço da compra e venda. 

§ 29 - Para os fins do parágrafo anterior. a 
equivalência em moeda nacional será determinada pela 
maior taxa de câmbio do dia da utilização dos 
benefícios fiscais. 
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Art. 21 - O Ministro da Fazenda poderá 
estender aos arrendatários de máquinas. a~.lrelhos e 
equipamentos de produção nacional. objeto de 
arrendamento mercantif, os benefícios de que trata o 
Decreto· Lei n9 1.136. de 7 de dezembro de 1970. 

Art. 22 - As pessoas jurídicas que estiverem 
o pera ndo com arrendamento de bens, e que se 
alustarem às disposlçOes desta Lei dentro de 180 
(cento e oitenta) dias, a contar da sua vigência. terão 
as suas operações regidas por este diploma legal. desde 
que alustem convenientemente os seus contratos. 
mêdlante Instrumentos de aditamento. 

Art. 23 - Fica o Conselho Monetário Nacional 
autorizado a: 

a) bal xar normas que visem a estabelecer 
mecanismos reguladones das atividades previstas nesta 
Lei. inclUSive excluir modalidades de operações do 
tratamento nela previsto; 

b) enumerar restritamente os bens que não 
poderà'o ser objeto de arrendamento mercantil, tendo 
em vista a pai (tica económlco·financelra do Pais. 

Art. 24 - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicaçj'o. revogaaas as disposlçOes em contrário. 

Ernesto GeIsel 
Máno Henrique Simonsen 

Joj'o Pau lo dos ReiS Velloso 

(DOU de 13/09/741 

LEI N!' 7.132, 
de 26 de outubro de 1983. 

Altera a LeI n!3 6.099. de 12 de setembro de 
1914. que "dispõe sobre o tratamento t"butá· 
,io de arrendamento mercanttl. e dá outras 
provld(}nclas", e o Decreto·Lei n!3 1.811, de 
21 de outubro de 1980, 

O PreSidente da República: 

Faço saber que o Congresso Naciona I decreta e 
eu sancIOno a seguinte Lei: 

Art. 19 - A Lei n9 6.099, de 12 de setembro 
de 1974. passa a vigorar com as seguintes alterações: 

I - dê·se nova redação ao parágrafo unlco do 
art. 19: 
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"Art. 19- ........................................ .. 
Parágrafo unlco - Consldera·se arrendamento 
mercantil. para os efeitos desta Lei, o negócio 
jurídiCO realizado entre pessoa jurídica. na 
qualidade de arrendadora, e pessoa física ou 
jurídica. na qualidade de arrendatária, e que 
tenha por objeto o arrendamento de bens 
adqUiridos pela arrendadora, segundo especifi· 
cações da arrendatária e para uso próprio 
desta." . 
II - acrescenta·se parágrafo unico ao drt. 59: 
"Art. 59- ........................................ .. 

a) 

b) ................ ........................... 
c) ......................................... .. 

di .......................................... . 
Parágrafo UOlCO - POderá o ConselhO Monetá
rio NaCional. nas operações que venha a definir. 
estabelecer que as contraprestações selam 
estipuladas por períodOS supenores aos prevls, 
tos na alínea "b" deste artigo."; 
III - dê·se nova redaçifo aos arts. ~. 16 e 17. 

ao caput do art. 18 e à ai (nea "a" do art. 23: 
"Art. 99 - As operações de arrendamento 

mercantil contratadas com o próprio vendedor 
do bem ou com pessoas jurídicas a ele 
vinculadas. mediante quaisquer das relações 
previstas no art. 29 desta Lei. poderão também 
ser realizadas por institUições financeiras ex
pressamente autorizadas pelo Conselho Mone
táriO NaCIOnal, que estabelecerá as condições 
para a realização das operações previstas neste 
artigo. 
Parágrafo único - Nos casos deste artigo. o 
prejuízo decorrente da venda do bem na'o ser a 
dedut fvel na determinaça'o do lucro real. 
...................................................... ,-
Art. 16 - Os contratos de arrendamento 
mercantil celebrados com entidades domicilia
das no exterior sera'o submetidos a registro no 
Banco Central do BraSIl. 
§ 19 O Conselho Monetário NaCional 
estabelecerá as normas para a concess.1o do 
registro a que se refere este artigo. observando 
as seguintes condições: 
a I razoabi I idade da con traprestaça'o e de sua 
composiça'o; 
b I Critérios para fixaça'o do prazo de vida util 

do bem; 
cl compatibilidade do prazo de arrendamento 
do bem com a sua vida útil; 
di relaç;!fo entre o preço internacional do bem 
e o custo total do arrendamento; 
e) cláusula de opça'o de compra ou renovaç.1o 
do contrato; 
f) outras cautelas ditadas pela pai ítica econO
mico·financeira nacional. 
§ 29 - Mediante prévia autorização do Banco 
Central do Brasil, segundo normas para este fim 
expedidas pelo Conselho MonetáriO NaCional. 
os bens objeto das operaç"es de Que trata este 
artigo poderão ser arrendados a SOCiedades 
arrendadoras domiciliadas no Pais, para o fim 
de subarrendamento. 
§ 3Çl - Estender·se-ão ao subarrendamento as 
normas aplicáveis aos contratos de arrendamen
to mercantil celebrados com entidades domiCI
liadas no exterior. 

§ 4Çl - No subarrendamento poderá haver 
vínculo de coligação ou de interdependência 
entre a entidade domiciliada no exterior e a 
sociedade arrendatária subarrendadora. domici
liada no Pais. 
§ 59 - Mediante as condições Que estabelecer. 
o Conselho Monetário NaCional poderá autOrl' 
zar o negistro de contratos sem cláusula de 
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opçi5"o de compra. bem como fixar prazos 
mínimos para as operações previstas neste 
artigo. 
Art. 17 - A entrada no território nacional dos 
bens objeto de arrendamento mercantil. con
tratado com entidades arrendadoras domicilia
das no exterior. não se confunde com o regime 
ae admlss.1o temporária de que trata o De
creto· Lei nP 37. de 18 de novembro de 1966. 
e se sujeitará a todas as normas legais que 
regem a importaçi1o. 

Art. 18 - A base de cillculo. para efeito do 
Imposto sobre Produtos Industrializados. do 
fato gerador que ocorrer por ocasia-o da remes~a 
de bens importados ao estabelecimento da 
empresa arrendat:lria. corresponderá ao preço 
de atacado desse bem na praça em que a 
empresa arrendadora estiver domiciliada. 
§ 19 - ............................................. .. 
§ 29 - ............................................. .. 

Art. 23 - ........................................... . 
a I expedir normas que visem a estabelecer 
mecanismos regulador96 das atividades previstas 
nesta Lei. inclusive excluir modalidades de 
operações do tratamento nela previsto e limitar 
ou proibir sua prática por determinadas 
categorias de pessoas Hsicas ou jurídicas: 
bl 
Art. 29 - O atual art. 24 fica renumerado para 

art. 25. passando a figurar como art. 24 o seguinte: 
"Art. 24 A cess.1o do COntrato de 

arrendamento mercantil á entidade domiciliada 
no exterior reger·se-á pelo disposto nesta Lei e 

dependerá de prévia autorizaç30 do Banco 
Central do Brasil. conforme normas expedidas 
pelo Conselho Monetário Nacional. 
Parágrafo único - Observado o disposto neste 
artigo, poderão ser transferidos. exclUSiva e 
independentemente da cessa'0 do contrato, os 
direitos de créditos relativos ás contrapresta
ções devidas." 
Art. 3P - O caput do art. 19 do Decreto-Lei n9 

1.811. de 27 de outubro de 1980. passa a vigorar com 
a seguinte redaç3'o: 

"Art. 19 - O Conselho Monetário NaCional 
poderá. para cada tipo de operaç3'o que venha a 
definir, redUZir até zero. ou restabe'lecer. total 
ou parcialmente, a al(quota do imposto de 
renda incidente na fonte sobre o valor das 
remessas para o exterior. quando decorrentes 
de contratos de arrendamento mercantil de 
bens de capital celebrados com entldaaes 
domiciliadas no exterior." 
Art. 49 - Esta Lei entra em vigor na data de 

sua publicação. 
Art. 59 Revogam-se as dispOSições em 

contrário. 
Bras(lia (DF), 26 de outubro de 1983; 162P 

da Independência e 95P da República. 

(DOU de 27/10/831 

J050 Figueiredo 
Ernane Gdlveas 

Antônio Delfim Netto 
Joa'o Camllo Penna 
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3.2 BANCO CENTRAL DO BRASI L 

3.2.1 RESOLUÇÕES 

RESOLUÇÃO N!' 351 

O Banco Central do Brasil, na forma do artigo 
99 da Lei n!J 4.595, de 31 de dezembro de 1964, 
torna público que o Conselho Monetário Nacional, 
em sessão realizada em 12 de novembro de 1975, 
tendo em vista a competência que lhe foi confenda 
pela Lei n9 6.099, de 12 de setembro de 1974, 

R E S O L V E U: 

Baixar o Regulamento anexo, que disciplina as 
operações de arrendamento mercantil, define a 
competência e regula a atuação das sociedades 
au tOrl zadas à prática dessas operações. 

Brasilia (DF), 17 de novembro de 1975. 

Paulo H. Pereira Lira 
Presidente 

(DOU de 12/12/75) 

Anexo à Resolução n!' 351 

REGULAMENTO QUE DISPOE 
SOBRE AS OPERAÇOES DE 

AR RENDAMENTO ME RCANTI L 

Capitulo I 
DA PRATICA DO 

AR RENDAMENTO MERCANTI L 

Art. 19 - As operações de arrendamento 
mercantil, com o tratamento tributário previsto na 
Lei n9 6.099, de 12 de setembro de 1974, são 
privativas de pessoas jurldicas registradas no Banco 
Central, que tenham como objeto social exclusivo a 
prática de operações de arrendamento mercantil, 9 

das instituições financeiras referidas no artigo 12, no 
caso das operações especificas ali tratadas, observado 
o disposto neste regulamento. 
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Capitulo II 
DA CONSTITUiÇÃO 

Art. 29 - Depende de autorização do Banco 
Central o funcionamento das pessoas juridicas de 
que trata o artigo anterior. 

Art. 39 - As pessoas jurldicas ,referidas no 
artigo 1!J deverão constituir'se sob a forma de 
sociedades anônimas e a elas se aplicarão, no que 
couber, as mesmas condições estabelecidas para o 
funcionamento de instituições financeiras na Lei n9 
4.595, de 31 de dezembro de 1964, e legislação 
posterior relativa ao Sistema Financeiro Nacional, 
devendo constar obrigatoriamente em sua denomina· 
ção social a expressão "arrendamento mercantil". 

ParágrafO Único - A expressão "arrendamen· 
to mercantil" na denominação social é privativa das 
sociedades de que trata este regulamento. 

Art. 49 - Com vistas à autorização para 
funcionamento das pessoas jurldicas referidas no 
artigo 19, doravante denominadas sociedades arren· 
dadoras, deverá ser comprovada a ex istência de 
departamento técnico devidamente estruturado e 
supervisionado diretamente por diretor, juntamente 
com compromisso de sua manutenção. 

CaP {tu lo III 
DO CAPITAL 

Art. 59 - As sociedades arrendadoras ficarão 
sujeitas ao cacital m{nimo de Cr$ 5.000.000,00 
(cinco milhões de cruzeiros!. dos quais pela menos 
50% (cinqúenta por cento) deverão ser integralizados 
no ato da constituição ou do pedido de adaptação a 
que se refere o artigo 29 deste regulamento. e o 
restante no prazo máximo de 1 (um) ano. 

Art. 69 - No prazo máximo de 2 (dOIS) anos. 
contados da data de autorização para funcionamen· 
to, o capital m{nimo integralizado deverá ser de ...... . 
10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros!. 

Art. 79 - As sociedades arrendadoras pode· 
rão. mediante aatorização prévia do Banco Central, 
instalar dependências no Pa {s. até o máximo de la 
(dez) com base no capital m{nimo regulamentar. 

Parágrafo Único Poderá ser concedida 
autorização para funcionamento de dependências em 
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numero maIor do que o previsto neste artIgo. desde 
que hala destaque adicIonai de Cr$ 1.000.000.00 
(um mIlhão oe cruzeiros I, sobre o caPital de .......... . 
10.000.000,00 (dez mIlhões de cruzelrosl para caoa 
nova det)endêncla. 

Capl'tulo IV 
DOS CONTRATOS DE ARRENDAMENTO 

Art. 89 - Os cOntratos de arrendamento 
mercantil sera-o formalizados por instrumento públi· 
co ou particular. neste devendo constar obrrgatorra· 
mente. no mlnimo, as especificações abaIxo relaclo, 
naoas. sob pena de nulidade: 

ai descrição dos bens que constituem o 
objeto do contrato, com todas as caracter(stlcas que 
permItam sua perfeita identificação; 

bl "'O valor das contraprestações a que a 
emoresa arrendatária ficará sujeita e a forma de seu 
pagamanto por per lodos determinados, não superro· 
res a um semestre; 

cI o prazo de vencimento do contrato de 
arrendamento; 

di o direIto da empresa arrendatária de. no 
venCImento do contrato, optar pela devolução do 
bem. pela renovação do contratO ou pela aqUIsição 
dos bens arrendados; 

e I o crItério para reajuste do valor da 
contraprestaç:l'o. S8 acordado. admItida a transferên· 
cla j arrendatária da variação cambial, no caso de 
bens adqUiridos cOm recursos de empréstImos em 
moeda estrangeira; 

fi concessão à arrendatária de opção de 
com ora do bem arrendado, devendo ser estabelecIdo 
o preÇO para o seu exerc(cio ou crrtérro utilizável na 
sua fixação. admltindo·se: 

1. a garantia do valor residual; 
2. O realuste do preço acordado ou do valor 

resloual garantido; 
gl as despesas e os encargos adiCIonaIs que 

fica rem por conta da arrendatária ou da arrendadora; 
hl as demaIS responsabilidades adicionaIS que 

Vierem () ser convencionadas. em decorrência de; 
1. uso indeVIdo ou impróprro do bem arren· 

dado: 
2. seguro previsto para cobertura de risco dos 

bens arrendados; 
3. danos causados a terceiros pelo uso do 

bem: 

4, Onus advindos oe vlcios nos bens arrenda· 
dos: 

i I condições para a renovação do contrato e 
para eventual substituição do bem arrendado por 
outro da mesma natureza que melhor atenda às 
convenIênCIas da arrendatária; 

j) faculdade de vistorrar os bens objeto de 
arrendamento e de exigir da empresa arrendatárra a 
adoção de prOVIdências indispensáveis à preservação 
da funCIonalidade e da integrrdade de referrdos 
bens, 

Art. 99 - Os contratos de arrendamento 
mercantIl deverão ter o prazo m(nlmo de vigênCIa de 
3 (três) anos. exceto no caso do arrendamento de 

ve I'culos. hipotese em que o prazo mlnlmo podera 
ser de 2 (dolSl anos. 

Art. 10 - Nos contratos de arrendamento 
mercantIl. a opção de compra facultada à empresa 
arrendatária somente pooera ser exerCIda ao térmIno 
da vigênCIa do contrato. 

Paragrafo Único - A operação será conSIdera· 
da como de compra e venda à prestação se a opção oe 
compra for exerCIda em desacordo com o disposto 
neste artIgo. ou sela, antes do térmIno da vigênCIa do 
contrato de arrendamento. 

Capitulo V 
DAS OPERAÇOES DE ARRENDAMENTO 

Art. 11 - Podera'o ser objeto de arrendamen· 
to. exclUSIvamente, bens imovels e bens moveIs de 
produção naCIonal claSSIficáveIS no ativo fixo. 
adqUiridos pela SOCIedade arrendadora para uso 
próprro da arrendatária em sua atIvidade econOmlca e 
que atendam às especificações desta. 

Parágrafo Único Somente poderão ser 
objeto de arrendamento os bens de produc:l'o 
estrangeira que o Conselho Monetário NaCIonal VIer a 
enumerar. 

Art. 12 - Serão prrvatlvas de bancos de 
investImento, de bancos de desenvolvimento e de 
caIxas econOmlcas a. operaçõe. de arrendamento 
contratadas com o próprio vendedor dos bens ou 
com pessoas lurldicas a ele vinculadas. 

Parágrafo 1!' - A. operaÇões prevIstas neste 
artIgo obedecerão ainda ás seguintes normas gera .. : 

ai serão limItadas a 2 (duasl vezes a soma do 
capItal realizado e reservas da instltulcão financeira 
arrendadora; 

bl no caso dos bancos de investimento. as 
operaçOes de arrendamento de bens imove .. não 
poderão exceder à metade do limIte prevIsto na 
a I (nua anterior; 

cherão invarravelmente, como preco para 
opção de compra pela empresa arrendatária. um valor 
igual ao valor contábil resIdual do bem. 

Parágrafo 2? - O Banco NaCIonal da Habita· 
ção poderá autorizar ai SOCIedades de crédito 
imobiliário e as assocIações de poupança e empréstl· 
mo a praticar as operaçóes prevIStas neste artIgo. 
quando relatIvas a bens imovelS. 

Art. 13 - AI sociedades arrendadoru constl' 
lU (das na forma deste regulamento e el InstitulcOes 
financeiras autorrzadas à prática das operacões de 
arrendamento mercantil prevIstas no artIgo 12 
poderão contratar diretamente empréstImos no 
ex terror com vistas à obtenção de recursos para 
aquisição de bens destinados a arrendamento, 

Art. 14 - O equivalente em cruzeiros aos 
recursos ingressados no Pais na forma do artigo 
anterror, enquanto mIo aplicado na aquisição de bens 
destinados a arrendamento. deverá ser entregue, pela 
sociedade arrendadora, ao Banco Central. para fins 
de constituição de depositos remunerados do 
empréstimo. em nome da referrda SOCIedade. 
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Cap'-tulo VI 
DOS LIMITES OPERACIONAIS 

Art. 15- Na forma do disposto na Resolução 
n9 53. de 11 de maio de 1967. as instituições 
financeiras e as sociedades arrendadoras deverão 
destInar pelo menos 50% (cinqüenta por cento) do 
valo'r global de suas operações de arrendamento 
mercantil a empresas que tenham sede no Pais e 
dispon ham de capital social majoritariamente per
tencente. direta ou indiretamente. a brasileiros natos. 
ou naturalizados residentes e domiciliados no 
Brasil. 

Parágrafo Único Ficam excluidas para 
efeito do cálculo da limItação prevista neste artigo. as 
operações contratadas com arrendatárias domicilia
das no exterior. desde que os bens arrendados sejam 
produzidos no Pa(s. 

Art. 16 - As operações passivas das sociedades 
arrendadoras. consideradas todas as suas e,<igibilida· 
des. inclusive provenientes de repasses de recursos 
oficiais e 'de quaisquer créditos de coligadas. não 
poderão ser superiores a 15 (quinze) vezes o 
montante do respectivo capital integralizado mais 
reservas. 

Art. 17 - Para o cOmputo do limite das 
operações passivas previsto no artIgo anterior. 
excluem-se as obrigações correspondentes a juros a 
decorrer, relatIvamente ao pedodo que exceder o 
semestre em curso. não considerada na presente 
ressalva a correção monetária prefixada das opera
ções refendas. 

Art. 18 - Para os efeitos do disposto no artigo 
16. no cálculo do capital integralizado e reservas 
serão o bservados os segu intes cri tén os gerais: 

a) computar-se·ão como reservas: 
1. a legal (artIgo 130 do Decreto-Lei n9 

2.627. de 26 de setembro de 1940); 
2. aquelas aprovadas por assembléia geral de 

aCIonistas; 
3. as constltu idas por determ inação de lei ou 

de estatutos; 
4. as previsões para riscos de créditos; 
5. os saldos acaso ex isten tes de Lucros não 

DistribUl'dos ou à Disposição de Assembléia; 
6. recursos provenientes da cobrança de ágio 

na subscrição de ações do capital da sociedade. que 
constituem capital excedente; 

7. parcela das receitas diferidas. fixada a 
critério do Banco Central; 

b) do montante do capital integralizado e 
reservas serão deduzidos: 

1. as operações de curso anormal inscritas ':lU 

a inscrever em contas próprias nos demonstrativos 
contábeis. a critério do Banco Central; 

2. os saldos. acaso existentes. de preju(zos 
pendentes; 

3. as participações acionarias em empresas 
coligadas ou interdependentes. 

Art. 19 - As operações de arrendamento 
mercantil deverão ser diversificadas. de modo que 
nenh um cliente. isoladamen te. sela responsável por 
mais de 10% (dez por cento) do total das aplicações 
da sociedade arrendadora e que. na média geral das 
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aplicações por empresa. tal responsabilidade não 
exceda 5% (cinco por cento). 

Art. 20 - Os bens adquiridos por instituições 
financeiras para a prática das operações de arrenda
mento mercantil que lhes são privativas de acordo 
com as disposição do artigo 12 deste regulamen to. 
não serão computados para efeito de apuração dos 
limites de imobilização da instituição. 

Art,.21 - Os bens do ativo fixo da sociedade 
arrendadora. de uso própria. somados às participa
ções de caráter permanente (empresas coligadas ou 
interdependentes). não poderão representar mais de 
30% (trinta por cento) do seu capital integralizado 
mais reservas. 

Art. 22 - O total dos créditos. dos empréstI
mos ou das garantias. concedidos em moeda nacional 
ou estrangeira a empresas coligadas ou interdepen
dentes que se credenciarem como sociedades arren
dadoras. ficará subordinado. cumulativamente. às 
seguintes condições: 

a) o financiamento será efetuado aos custos 
normalmente cobrados pela instituição financeira em 
operações da espécie realizadas com terceiros; 

b) não poderá representar mais de' 50% 
(cinqüenta por cento) do capital realizado e reservas 
da instituição financeira autorizada a funcionar no 
Pais; 

c) não excederá 50% (cinqüenta por cento) 
do total das exigibilidades da sociedade arrendadora. 

Art_ 23 - As dispOnibilidades das sociedades 
arrendadoras. quando não mantidas em espécIe. 
poderil'o ser aplicadas em t(tulos da d(vida pública. 
letras de câmbio de aceite de instituições financeiras. 
debêntures. debêntures convers(veis em ações. letras 
imobiliárias ou depÓSItos a prazo com ou sem 
emissão de certificado. 

Art. 24 - ~ vedado às sociedades arrendadoras 
coobrigar-se por aceite. aval. fiança ou qualquer 
outra modalidade de garantia. excetuando-se. somen
te. eventuais coobrigações decorrentes das cessões de 
créditos admitidas no artigo 28 deste regulamento. 

Cap(tulo VII 
DA COllGAçAO E INTERDEPENO!:NCIA 

Art. 25 - Para os fins do artigo 21'. § lI' da Lei 
n? 6.099. de 12 de setembro de 1974. e deste regula
mento. considera-se coligada ou interdependente a 
empresa: 

a) em que a sociedade arrendadora participe. 
direta ou indiretamente. com mais de 10% (dez por 
cento) do capital; 

b) em que diretores ou administradores da 
sociedade arrendadora e seus respectivos parentes até o 
29 grau participem. em conjunto ou isoladamente. com 
mais de 10% (dez por cento) do capital. direta ou 
indiretamente; 

c) em que acionista(s) com mais de 10% (dez 
por cento) do capital da sociedade arrendadora 
participe(m) com mais de 10% (dez por cento) do 
capital. direta ou indiretamente; 

d) que participar com mais de 10% (dez por 
cento) do capital da sociedade arrendadora. direta ou 
indiretamente; 
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e} cujos diretores ou administradores e seus 
respectivos parentes até o 2? grau participem, em 
conjunto ou isoladamente, de mais de 10% (dez por 
cento) do capital da sociedade arrendadora, direta ou 
indiretamente; 

f} cujo(s} acionista(s} com mais de 10% (dez 
por cento) do capital participe(m} também do capital 
da sociedade arrendadora com 10% (dez por cento) ou 
mais de seu capital, direta ou indiretamente; 

gl cujos membros da diretoria, no todo ou em 
parte, sej6m os mesmos da sociedade arrendadora, 
ressalvados os cargos exercidos em órgãos colegiados, 
tais como Conselho de Administração ou semelhantes, 
previstos no estatuto ou regimento interno da socieda
ge desde que seus titulares não exerçam funções 
execu tivas, ouvido previamente o Banco Central. 

Capftulo VI" 
DASNDRMAS DEAUDITDRIA 

ECONTABI LlDADE 

Art. 26 - As sociedades arrendadoras estarão 
sUJeitas as seguintes normas gerais de contabilidade e 
auditoria: 

a} as receitas e as despesas operacionais decor
ren tes das operações ativas e passivas serão escritu radas 
da segu in te forma: 

1 - Recettas de arrendamtmto 
Serão registradas como receita de arrendamento 

as contraprestacões previstas no contrato de arrenda
mento; 

2 - Despesas de arrendamento 
Constituirão despesas de arrendamento as 

parcelas de depreciação dos bens arrendados, ou 
destinados a arrendamento, assim como os encargos 
financeiros InCidentes sobre operações passivas con
tratadas; 

3 - As receitas e as despesas de arrendamento 
serão eSCrituradas exclusivamente com base no 
regime de competência, em função dos prazos de 
vencimento das operações que lhes deram origem. 
Receitas e despesas de competência de determinado 
exercicio nele serão contabilizadas. como efetivas, 
indeoendentemente de seu recebimento ou paga· 
mento; 

b} a utilização dos padrões de contabilidade 
ora definidos será feita sem prejuizo da observância 
do disposto no artigo 14 da Lei n9 6.099, de 12 de 
setembro de 1974, a saber: 

"Não será dedutível, para fins de apuração do 
lucro tributável pelo Imposto de Renda, a diferença a 
menor entre o valor contábil residual do bem 
arrendado e o seu preço de venda, quando do 
exercicio da opção de compra"; 

c} auditoria independente obrigat6ria, na 
forma prevista pela Resolução n9 220, de 10 de maio 
de 1972, e regulamentos complementares; 

d} independentemente dos registros contá
beiS cabfveis, nas notas explicativas aos balanços da 
sociedade - conforme determinado pelO item XVI 
do Título 4 do Capítulo II do Regulamento anexo à 
Circu lar nP 179, de 11 de maio de 1972, do Banco 
Central - deverão constar, além de outras que a 
diretoria ou os auditores independentes da sociedade 

julgarem convenientes, informações sobre a situação 
patrimonial efetiva da sociedade arrendadora. 

Art. 27 - As sociedades admitidas ao mercado 
de capitais - assim consideradas as instituições 
financeiras, as sociedades anônimas de capital aberto, 
as sociedades que lancem à oferta pública títulos de 
sua emissão e aquelas cujos títulos forem negociáveiS 
em Bolsas de Valores - quando participarem de 
contratos de arrendamento na qualidade de arrenda· 
tárias, independentemente das regras a que esteJam 
obrigadas pela regulamentação vigente, no que se 
referir a normas de contabilidade e auditoria, deverão 
proceder da seguinte forma: 

a} registro, no sistema de contas de compen
sação, dos bens arrendados, destacando o preço 
fixado para opção de compra e ainda as obrigações 
contraídas em função dos contratos firmados; 

b} nas notas explicativas ao balanço das 
sociedades, constarão obrigatoriamente as informa· 
ções a que alude a alínea anterior; 

c} registro em conta diferencial, como custo 
ou despesa operacional, das contraprestações efeti
vamente pagas ou creditadas em virtude do contrato 
de arrendamento mercantil. 

Capítulo I X 
DAS DISPOSIÇOES GERAIS 

Art. 28 - Os bancos de investimento, os de 
desenvolvimento e as caixas econômicas poderão 
adquirir de sociedades arrendadoras seus direitos 
creditórios oriundos de contratos de arrendamento 
mercantil, através de instrumentos de cessão de 
crédito. 

Parágrafo Único - As sociedades de crédito 
imobiliário e as associações de poupança e emprésti
mo, desde que autorizadas pelO Banco NaCional da 
Habitação, poderão também adquirir direitos credi
tórios oriundos de contratos de arrendamento 
mercanti I, na forma deste artigo, quando referentes 
ao arrendamento de bens imóveis. 

Art. 29 - As empresas que já praticavam 
efetivamente operações de arrendamento mercan til 
terão prazo até 15 de maio de 1976 para solicitar seu 
registro no Banco Central. 

Art. 30 - Nos casos do artigo anterior, ;Jara o 
credenciamento como sociedade arrendadora, além 
das condições e da documentação exigidas pela 
regulamentação em vigor, deverá ser apresentado 
laudo de auditoria certificado por auditor 
independente registrado no Banco Central - de
monstrando a situação patrimonial da empresa que 
não poderá ser inferior ao nível de capitalização 
mfnima fixado no Artigo 59 deste regulamento. 

Art. 31 - Aplicar-se-ão às sociedades arrenda
doras as normas em vigor para as instituições 
financeiras em geral, no que diz respeito à competên' 
cia privativa do Banco Central para a concessão das 
autorizações previstas no inciso I X do artigo 10 da 
Lei nP 4.595. de 31 de dezembro de 1964, bem 
como para aprovar a posse e o exercício de quaisquer 
cargos na administração das referidas SOCiedades. 
inclusive em órgãos consultivos, fiscais ou semelhan· 
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teso nos termos da referida legislaç50 e regulamenta· 
ção posterior. 

Art. 32 O Banco Central baixará as 
instrucões complementares que se fizerem necessá· 
rias à execução do disposto no presente regulamento, 
inclusive determinando normas especfficas de audi· 
tOrla e contabilidade aplicáveis às operações de que 
se trata. 

RESOLUçAo N~ 442 

O Banco Central do Brasil, na forma do artigo 
9~ da lei n9 4.595, de 31 de dezembro de 1964, 
torna público que o Conselho Monetário Nacional, 
em sessão realizada nesta data, tendo em vista o 
disposto no artigo 49, inciso VI, da referida Lei, e no 
artigo 14, inciso li, da Lei n!' 4.728, de 14 de julho 
de 1965, bem como usando a competência que lhe 
foi conferida pela lei n!' 6.099, de 12 de setembro 
de 1974, 

R E S O L V E U: 

Autorizar as sociedades de crédito, 
financiamento e invB5timento a destinarem parcela 
de suas operações de aceites cambiais, até o 
equivalente a 3 (três) vezes o respectivo capital 
realizado e reservas, para refinanciamento de opera· 
ções de arrendamento mercantil realizadas por 
sociedades arrendadoras autorizadas a funcionar pelo 
Banco Central. 

V II - Mediante convênio a ser celebrado entre 
as partes interessadas, a cobrança das prestações 
devidas pelos arrendatários, relativas aos contratos 
objetos de refinanciamento, poderá ficar sob respon· 
sabilidade das sociedades arrendadoras. 

VIII - Os artigos 24 e 28 do Regulamento 
baixado em anexo à Resolução n9 351, de 17 de 
novembro de 1975, passam a vigorar com a seguinte 
redação, ficando inalterados os termos do paràgrafo 
único do artigo 28: 

"Art. 24 !: vedado, às sociedades 
arrendadoras, coobrigar-se por aceite, aval, 
fiança ou qualquer outra modalidade de 
garantia, excetuando-se, somente eventuais 
coobrigações decorrentes das cessões de crédi
tos admitidas no artigo 28 deste Regulamento 
e outras obrigaçOes vincu ladas a operações 
firmadas com sociedades de crédito, financia
mento e investimentos destinados ao refinan· 
ciamento de contratos de arrendamento mero 
cantil". 
"Art. 28 - Os bancos de investimento, as 
sociedades de crédito, financiamento e inves· 
timento, .os bancos de desenvolvimento e as 
caixas econômicas poderão adquirir, de socie
dades arrendadoras, seus direitos creditórios 
oriundos de contratos de arrendamento mer
cantil, através de instrumentos de cessão de 
crédito". 
IX - Fica revogada a al{nea "c" do artigo 22 

do Regulamento anexo à Resolução n~ 351, de 17 de 
novembro de 1975. 

X - O Banco Central baixará as instruções 
rnrnnlprTlP""'~rRc nUA C:A fi7fHPrTl nAr.Rc;ciri~" ~ AX8CU· 
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(arbItragem) e de contratOS de compra e venaa de 
metaiS precIosos: 

c) luros de eQualizaçj'o decorrentes do pro
grama FINEX; 

dI operacões laureadas em "bankers' acceo' 
rances ,; ou ';commerclaJ "apers' ", 

IV - O pagamento das parcelas de principal 
das obrlgacões a Que se rI!ferem as allneas "c" e "d" 
do ,tem I I da presente R"esolucão, Quando vlnculaoos 
a con",a(os ou OUtrOS a,ustes financeiros firmados ou 
co nc lU I dos antenormente a 31/03/83. suborolnar-se
á as dISPOSições da Resolução n!l 890. de 28/12/83_ 

• V - Os valores regIStrados nas contas de 
deoosltos de Que trata esta AesoJucá"o pOderão ser 
liberados. por conta a ordem dos respectivos 
titulares. para tins de sua aplicação em operações de 
emp"'resllmo externo a mutu3"oS no Pal"s. 

VI - Correrão por conta dos tomadores de taIS 
operacões as despesas de luros e demaIS encargos 
deVidos aOS correspondentes credores externos. O 
Banco Central estabelecera os procedimentos a serem 
aOOtados com vistas ao pagamento dos montantes de 
comissões e outros encargos InCidentes sobre as 
operaçdes. 

V II - Os recursos dos depósitos da espéCie. 
Quando levantados para apllcac;.1o nas operacões 
menCionadas no Item V, ficarão sujeitos âs normas 
Que ragem a matéria, incJuslve às disposlC::ões das 
Resoluções nOs 479. de 20/06/18.497, de 22/11/78. 
• 595. de 16/01/80_ 

VIII - O 8anco Centra I poderá adotar 3S 
medidas iulg.Jdas necessârlas ~ &xecuc5o desta 
Resoluç50. 

I X - ESta Resolucão entrará em vigor na data 
de sua publtc.1ção. 

8raSllia IOF). 29de março de 1984 

!DOU de 30/03/84) 

A ffonso Celso Pesrore 
PreSidente 

RESOLUCAo N!' 908 

O 8anco Central do BraSil, na forma do artigo 
9° ja Lei na 4,595. de 31/12/64, torna publiCO Que 
o Conselho MonetáriO NaCional, em sessão realizada 
em 04/04/84, tendo em vISta o disposto na Lei n!l 
6.099. de 12/09/14. com as alleracões IntrodUZidas 
pe'a Lei nO 7,132. de 26/10/83, 

R E S O L V E U; 

- AutOrizar as SOCiedades arrendadoras a 
contratar operações de arrendamento mercantil com 
O prOPrlO vendedor do bem arrendado_ 

11 - Na realização das operacr:!es de Que trata o 
Item antenor, deverão ser observadas as disPoslcões 
das al(neas "a". "b" e "c" do artigo 12 do 
Regulamento anexo â Resolucão nO 351, de 
17/11175. 

1II - O Banco Centra' podera adotar 3S 
medidas Julgaaas necessaflas execuc50 destJ 
Reso lucão. 

IV - Esta Resolução entrara em vigor na data 
de sua puollcac;Jo. 

BraSllia ,DF), 5 de aOrll de 1984 

IDOU de 06/04/84) 

Affonso Celso PilHare 
PreSidente 

RESOLUCAo N!' 929 

O 8anco Central do BraSil. na forma do anlgo 
9!l da Lei n!l 4,595, de 31/12/64, lorna publico Que 
O Conselho MonetáriO NaCional. em sessão realizada 
nesta data, tendo em Vista o disposto nas LeiS n~s 
5_143. de 20/10/66. e 5_172. de 25/10/66. e nos 
Oecretos-LelS n!ls 1.783. de 18/04/80, e 1,844, de 
30/12/80. 

R E S O L V E U; 

A aplocacj'o da allQuota O Izerol do 
Imposto sobrll Operacr~es de CfI!dltO. CâmbiO e 
Seguro. e sobre Operacóes relativas a TItulaS e 
Valores MobiliáriOS - IOF - de Que tratam o 
menclonaoo Decreta-Lei nP 1_783. de 18/04/80, e a 
Resolução n!l 816. de 06/04/83 - inCidente na 
IiQuldacão de operacOes de cambio 11m pagamento de 
contraprestact3es contratuais relativas a 10c;lc.10. 
aluguel ou arrendamento de embarcacões estrange l · 

ras oara pesca de camarão ou atum, destlnad;Js. 
exclUSivamente, à captura voltada para a exportac30. 
contorme Indicado na Resolução nP 824, dll 
25/05/83. abrange todas a. oPllracões dll câmbiO 
Vinculadas a contratos da espéCla. condiCionados a 
compromISSOs de exportação, aprovadas pllla C~rtrl' 
ra de ComérCIO Exteroor do 8anco do BraSil S.A, -
CACEX 11 pela Superontendêncla do DesenvolVI' 

menta da Pesca - SUDEPE. 
11 - O 8anco Central poderá adotar as 

medidas julgadas nllcessaroas â ."ecucj'o dllsta 
Resolução_ 

111 - E$la Resolucão entrará em vigor na data 
de sua publicação. 

Bras(lia IOF). 28 de lunho de 1984, 

(DOU de 29/06/841 

Affonso Csllo Pturors 

PreSidente 

RESOLUCAO N!' 980 

O 8anco Central do Brasil, na forma do artigo 
9P da Lei n!l 4,595, de 31/12/64, torna públiCO que 
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o Conselho Monetário Nacional. em sessão realizada 
nesta data. tendo em vista o disposto na LeI nP 
6.099. de 12/09/74. com as alterações introduzIdas 
pela LeI n9 7.132. de 26/1 0/83. 

R E S O L V E U: 

;- Aprovar o Regulamento anexo. que 
discIplina as operações de arrendamento mercantil. 
define a competêncIa e regula atuação das socIedades 
autorrzadas à prática dessas operações. 

11 ~ Manter suspensas as concessões de novas 
sartas·patentes para o funcionamento de sociedade 
de arrendamento mercant". 

111 Vedar a transferêncIa do controle 
aCIOnário da socIedade de arrendamento mercanul a 
conglomerado financeiro que já detém sociedade da 
especle. 

IV - O Banco Central poderá adotar as 
medidas julgadas necessárias à execução desta 
ReSOlução. inclusive determinando normas especifi. 
cas de auditorra e contabilidade aplicáveis às 
operações de que se trata. 

V - Esta Resolução entrará em vigor na data de 
Sua publicação, fic;)ndo revogadas as Resoluções nPs 
351. de 17/11/75, 662, de 17/12/80, 678, de 
22/01/81. e 908, de 05/04/84, e os Itens V, VI, VII e 
VIII da Resoluçãon9869,de20/12/83. 

Brasllia IOF), 13 de dezembro de 1984. 

A ffansa CfJ/sa Pasrare 
PresIdente 

(DOU de 14/12/84) 

Anexo ri Resolução n9 980 

REGULAMENTO ANEXO À RESOLUÇÃO 
N9 980, DE 13/12/84 

Cap(tulo I 
DA PRATICA DE 

ARRENDAMENTO MERCANTIL 

Art. 19 - As operaçaes de arrendamento 
mercantIl com o tratamento trrbutário previsto na 
LeI n9 6.099, de 12/09/74, com as alterações 
introdUZIdas pela Lei n9 7.132, de 26/10/83. 
somente podem ser realizadas por pessoas juddicas 
que tenham como objeto principal de sua atividade a 
prática de operações de arrendamento mercantrl e 
pelas instituições financeiras que, nos termos deste 
Regulamento, estejam autorizadas a contratar opera· 
ções de arrendamento com o próprio vendedor do 
bem ou com pessoas juddicas a ele coligadas ou 
interdependentes. 

Capr'tulo II 
DA CONSTITUiÇÃO E DO FUNCIONAMENTO 

Art. 29 - A constituição e o funcionamento 
das pessoas juddicas para a prática de operações de 
arrendamento mercantIl, de que trata este Regula' 
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menta, dependem de autorização do Banco Central 
do Brasrl, expressa em carta·patente, que tem prazo 
de vigência indeterminado. 

Art. 39 - As pessoas jurr'dicas referrdas no 
artigo 19 devem constituir-se sob a forma de 
SOCIedades anônimas e a elas se aplicam, no que 
couber, as mesmas condições estabelecidas para o 
funcionamento de instituições financeiras na Lei n9 
4.595, de 31/12/64, e legislação posterior relatIva ao 
Sistema Financeiro Nacional, devendo constar obrr
gatoriamente em sua denominação social a expressão 
"A rrendamento Mercantil". 

Parágrafo Único - A expressão "Arrendamen· 
tO Mercantil" na denominação ou razão li privativa 
das sociedades de que trata este Regulamento. 

Art. 49 - Para a realização das operações 
previstas neste Regulamento, ai sociedades de 
arrendamento mercantil e as instituições financeiras 
de que trata o artigo 15 devem manter departamento 
técnico deVIdamente estruturado e supervisionada 
diretamente por um da seus diretores. 

Capítulo 11/ 
00 CAPITAL 

Art. 59 - Para a constituição e o funciona· 
mento das sociedades de arrendamento mercõlntil li 
exigido capital integralizado e patrimônio líquido 
equivalente a, no mínimo, 136.000 (cento e trinta e 
seis mil) Obrigaçoes Rea,ustáveis do Tesouro Naclo, 
nal - O RTN que devem sar atualizadas a cada 2 
(dois) anos, conforme disposições do artigo 7'" deste 
Regulamento. 

Art. 69 - Com base nos n(veis mínimos de 
capital e de patrimônio J(quido prevIstos no artigo 
anterior a sociedade de arrendamento mercantl' pode 
instalar até 10 (dezl dependências no Peís, podendO 
ser autorizado o funcionamento de número maior de 
dependências, desde que haja destaque adicional de 
capital equivalente a 8.000 (oito miJl ORTN para 
cada nova dependência. 

Art 7'" - A adaptação aos n(veis mlnimos de 
capital e de patrimônio I(quido, estabelecidos neste 
cap (tulo, deve ser feita mediante o cumprimento do 
seguinte esquema de atualizaç:o: 

aI até 30/04/86. com base no valor nominal 
das ORTN fixado para vigência em dezembro de 
1984; 

b) até 30/04/88, com base no valor nominal 
das O RTN fixado para vigência em dezembro de 
1986, e assim, sucessivamente, a cada 2 (dois) anos. 

Art.8? - Em caso de não atendimento ao 
disposto no artigo 5? deste Regulamento, dentro dos 
prazos previstos, pode o Banco Central do Brasil 
determinar o imediato encerramento das atividades 
da sociedade de arrendamento mercantil devendo a 
mesma ingressar em regime de liquidação ordinária. 

Capftulo IV 
DOS CONTRATOS DE ARRENDAMENTO 

Art. 9? - Os contratos de arrendamento 
mercantil devem 58r formalizados por instrumentO 
público ou particular, devendo constar obrrgatorra· 
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mente. no mínimo. as especificações abaixo relacio
nadas: 

a) a descrição dos bens que co nstltuem o 
objeto do contrato. com todas as caracterlstlcas que 
permitam sua perfeita Identificação; 

b) o prazo de arrendamento; 
c) o valor das contraprestações ou fórmula de 

cálculo das contraprestações. bem como o Critério 
para seu reajuste; 

d) a forma de pagamento das contrapresta
çOes por PJlr lodos determinados. não superiores a 1 
(um) semestre. salvo nos casos de operaçé5es que 
beneficiem atividades rurais, quando o pagamento 
pode ser fixado por per(odos não superiores a 1 (um) 
ano; 

e) as condições para o exerdcio por parte da 
arrendatária do direito de optar. após cumprido o 
prazo do arrendamento. pela renovação do contrato, 
pela devoluç(l'o dos bens ou pela aquisição dos bens 
arrendados; 

fI concessão à arrendatária de opção de 
compra do bem arrendado. devendo ser estabelecido 
o preço para seu exerc(cio ou critério utilizável na 
sua fixação. que pode inclusive ser o de valor de 
mercado; 

gl as despesas e os encargos adicionais que 
ficarem por conta da arrendatária ou da entidade 
arrendadora, admitindo-se: 

I - a obrigação da arrendatária de pagar. no 
final do prazo de arrendamento, um valor residual 
garantido, sempre que optar pelo não exerdcio da 
opção de compra; 

II - o reejuste do preço estabelecido para 
opção de compra ou do valor residual garantido. 
aplicando-se o disposto na atrnea "c" anterior; 

h) condiçOes para eventual substituição do 
bem arrendado por outro da mesma natureza que 
melhor atenda às conveniências da arrendatária; 

i I as demais responsabilidades adicionais que 
vierem a ser convencionadas. em decorrência de: 

I uso indeVido ou impróprio do bem 
arrendado; 

II - seguro previsto para cobertura de risco 
dos bens arrendados; 

III - danos causados a terceiros pelo uso do 
bem; 

IV Onus advindos de vlcios dos bens 
arrendados; 

iI faculdade de .vistoriar os bens objeto de 
arrendamento e de exigir da arrendatária a adoção de 
providências indispensáveis à preservação da funcio
nalidade e da integralidade de referidos bens; 

11 as obrigações da arrendatária, nas hipóteses 
de inadimplemento, destruição, perecimento ou 
desaparecimento do bem arrendado; 

m) a faculdade da arrendatária de transferir a 
terceiros no Pais, desde que haja anuencia expressa 
da entidade arrendadora, os seus direitos e obrigaçOes 
decorrentes do eontrato, com ou sem co
responsabilidade solidária da arrendatária cedente. 

Art. 10 - Os contratos devem estabelecer os 
seauintes prazos mlnimos de arrendamento: 

aI 2 (dois I anos. compreendidos entre a data 
de entrega dos bens à arrendatária, consubstanciada 

no termo de aceltac;:ão e recebimento dos bens. e a 
data de vencimento da última contraprestação. 
quando se tratar de arrendamento de bens com vida 
útil igualou inferior a 5 (cinco) anos; 

bl 3 (três) anos. observada a definic;:ão do 
prazo constante da atrnea anterior. para o arrenda
mento de outros bens. 

Art_ 11 - A operação será considerada como 
de com pra e venda à prestação se a opção de compra 
for exercida antes do términO da vigéncla do 
contrato de arrendamento. 

Cap(tulo V 
DAS OPERAÇOES DE ARRENDAMENTO 

Art. 12 - Podem ser objeto de errendamento. 
exclusivamente, bens imóveis e bens móveis. de 
prOdução nacional, adquiridos pela entidade arren· 
dadora segundo aspecificações e para uso da 
arrendatária em sua atividade econOmica, ressalvados 
os seguintes casos de arrendamento de bens prodUZI
dos no exterior: 

a) em operações de subarrendamento previs· 
tos no artigo 16 deste Regulamento; 

bl de acessórios com custo de aquisição 
inferior a 25% (vinte e cinco por cento) do CUltO de 
aquisição do bem ou do conjunto de bens objeto do 
contrato de arrendamento; 

cl de bens ingressados no Pais antes da data 
de publicação deste Regulamento; 

dI em operações do Progrema Necional de 
Assistência à Agroindústria - PRONAGR I. 

Art. 13 - !: permitido à entidade arrendadora. 
nas hipóteses de devolução ou recuperação dos bens 
arrendados: 

ai conservar os bens em seu ativo imobiliza
do. pelo prazo máximo de 2 (dois) anos; 

bl alienar ou arrendar a terceiros os referidos 
bens. 

Art. 14 - As entidades arrendadoras. em suas 
operações com pessoas Hsicas. devem observar. 
ainda. as seguintes condições: 

aI somente podem ser objeto de arrendamen
to bens que sirvam à atividade econômica da 
arrendatária; e, 

bl dev~m se restringir: 
I - aos setores agropecuário, agroindustrial e 

dema is atividades rurais; 
II - às firmas individuais; 
111 - aos profiSSionais I iberais e trabalhadores 

autônomos. 
Art. 15 - Às operações de arrendamento 

mercantil contratadas com o próprio vendedor do 
bem ou com pessoas jurldicas a ele coligadas ou 
interdependentes aplicam·se as mesmas condiçOes 
fixadas neste Regulamento para as demais modalida
des de operações de arrendamento. 

Parágrafo 1P - Os bancos de investimento. os 
bancos de desenvolvimento e as caixas econOmicas 
podem realizar as operações previstas neste artigo. 

Parágrafo 2P - O Banco Nacional da Habita
ção pode autorizar as sociedades de crédito imobiliá
rio a praticarem as operações previstas neste artigo. 
quandO relativas a bens imóveis. 
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Cap(tulo V I 
DOSUBARRENDAMENTO 

Art. 16 - As sociedades de arrendamento 
mercantil, na qualidade de arrendatárias, pOdem 
realizar operações de arrendamento com entidades 
domicijiadas no exterior, com vistas unicamente ao 
posterior subarrendamento dos bens a subarrendatá· 
rias no Pa is. 

Parágrafo 1!l - As operações de que tra,a este 
artigo somente podem ser realizadas tendo por 
objeto bens de capital sem similar' nacional e 
mediante prévia autorização do Banco Central do 
Brasil. 

Parágrafo 2!l - Nas operações de subarrenda
mento as sociedades de arrendamento mercantil 
devem repassar às subarrendatárias domiciliadas no 
Pais todas as condições pactuadas no contrato 
firmado com as entidades do exterior, acrescidas de 
sua remuneração, devendo ser observadas, ainda, as 
demais disposiçOes deste Regulamento. 

Parágrafo 3!l - O registro efetuado pelo Banco 
Central do Brasil deve incluir as condições financeiras 
básicas do arrendamento mercantil. 

Cap(tulo VII 
DAS FONTES DE RECURSOS 

Art. 17 - As sociedades de arrendamento 
mercantil podem empregar em suas atividades, além 
de recursos próprios, os recursos provenientes de: 

aI empréstimos contrardos diretamente no 
exterior; 

bl empréstimos, financiamentos ou refinan· 
ciamentos de instituições financeiras nacionais, 
inclusIve repasses de recursos externos; 

cl institUIções financeiras oficiais, destinados 
a repasses dentro de programas especrficos; 

dI colocaça'o de debêntures de emIssão públi
ca ou particular; 

el cessão de direitos creditórios de contratos 
de arrendamento mercantil a outras sociedades de 
arrendamento mercantil e a instituições citadas no 
artigo 21; 

f) cessão de contratos de arrendamento 
mercantil a outras sociedades de arrendamento 
mercantIl; 

g) cessão de contratos de arrendamento 
mercanti I, bem como dos direitos creditórios deles 
decorrentes, a entidades domiciliadas no exterior; 

h) outras formas de captação de recursos, 
autorizadas pelo Banco Central do Brasil. 

Art_ 18 - As sociedades de arrendamento 
mercantil e as instituições financeiras autorizadas à 
prática de operaçOes previstas neste Regulamento 
podem contratar empréstimos no exterior com as 
seguIntes finalidades: 

aI obtenção de recursos para aquisição de 
bens para fins de arrendamento; 

bl aquisição de direitos creditórios decorren
tes de contratos de arrendamento mercantil obser-
vadas as normas previstas no artigo 21; , 

98 

c) aquisição de contratos de arrendamento 
mercantil, em conformidade com as disposições do 
artigo 22. 

Art. 19 - As instituiçOes financeiras em suas 
operações com sociedades de arrendamento mercan
til coligadas ou interdependentes, relativas a emprés
timos, financiamentos, repasses de recursos e presta
çoro de garantias, bem como de aquisição de direitos 
creditórios com coobrigação de cedentes, devem 
obedecer, cumulativamente, às seguintes condições: 

a) os encargos devem ser os normalmente 
cobrados em operações da espécie realizadas com 
terceiros; 

b) para a instituição financiadora, essas ope
raçOes não podem representar mais de 50% (cinqüen
ta por cento) do respectivo patrimônio J(quido nem 
ultrapassar 10% (dez por centol do total de suas 
aplicações. 

Art, 20 - A emisslTo de debêntures por 
sociedades de arrendamento mercantil depende de 
prévia autorização do Banco Central do Brasil antes 
de ser obtida a aprovação da Comissão de Valores 
Mobiliários. 

Art. 21 - e facultado às instituições autoriza
das ã prática das operaçOes previstas neste Regula
mento ceder, no mercado interno, direitos creditó
rios de seus contratos de arrendamento mercantil. 

Parágrafo 1!l - As operações de cessão de 
direitos creditórios, quando realizadas por sociedades 
de arrendamento mercantil, podem ter como cessIo
nária, exclusivamente, as sociedades da mesma 
espécie, os bancos de investimento, os bancos de 
desenvolvimento, as caixas econômicas, as sociedades 
de crédito, financiamento e investImento e as 
sociedades de crédito imobiliário. 

Parágrafo 2!l - A cessão de direitos creditórios 
de contratos de arrendamento mercantil, quando 
realizada por instituições financeiras, somente pode 
ter como cessionária outra entidade arrendadora 
autorizada nos termos deste Regulamento_ 

Parágrafo 3!l A aquisição de direitos 
creditórios por sociedade de crédito imobiliário 
depende de autorizaça'o do Banco Nacional da 
Habitação e é restrita aos arrendamentos de bens 
imóveis. 

Parágrafo 4!l A aquisição de direitos 
creditórios de contratos de arrendamento mercantil 
por sociedades de crédito, financiamento e investi
mento fica limitada ao valor do patrimOnio Jrquido 
da instituição cessionária, nlTo sendo admitida a 
utilização de recursos oriundos de aceites cambiais. 

Art, 22 - As operações de cessão e aqu isição 
de contratos de arrendamento no mercado interno 
são restritas ãs sociedades de arrendamento mercan
til. 

Art. 23 - A aquisição de contratos de 
arrendamento mercantil cujos bens arrendados te
nham sido adquiridos com recursos de empréstimos 
externos ou que contenham cláusula de paridade 
cambial, bem como dos direitos creditórios deles 
deco rren tes, somente pOde ser real i zada com a 
utilização de recursos de empréstimos obtidos na 
exterior. 
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Art. 24 - Na cessão de direitos creditÓrios. a 
redente Que se responsabilizar pela liquidação do 
crédito tem a respectiva coobrigação computada no 
cálculo do limite operacional estabelecido no artigo 
28 deste R egu lamento. 

An. 25 - As sociedades de arrendamento 
mercantil podem oferecer, em garantia de emprésti
mos Que contra(rem nos mercados interno ou 
externo, a caução de direitos creditÓriOS de contratos 
de"arrendamento mercantil. 

Art. 26 - A cessão de contratos de arrenda
mento mercantil, bem como dos direitos creditóriOS 
deles decorrentes, a entidades domiciliadas no 
exterior, depende de prévia autorização do Banco 
Central do Brasil. 

Cap(tulo VIII 
DOS LIMITES OPERACIONAIS 

Art. 27 - As sociedades de arrendamento 
mercantil devem destinar pelo menos 70% (setenta 
por cento I do valor global de suas operações de 
errendamento a pessoas jur(dicas controladas por 
capitais privados nacionais, firmas IndividuaiS nacIO
naIS e pessoas f(sicas domiciliadas no Pais. 

Paragrafo Único Ficam axclu(das da 
destinação de Que trata este artigo as seguintes 
operaçOes: 

ai contratadas com errendatárias do exterior, 
desde Que o bem arrendado seja prodUZido no Pais; 

b) cujos contratos de arrandamento mercan
til tenham por objeto bens adquiridos com recursos 
Oriundos de empréstimos contratados direta ou 
indiretamente no exterior; 

c) de subarrendamento, previstas no artigo 
16. 

Art. 28 - As opereçOes passivas das SOCiedades 
de arrendamento mercantil, consideradas todas as 
suas exigibilidades. inclUSive provenientes de repasses 
de recursos oficiais. de quaisquer créditos de 
coligadas e interdependentes e de eventuais coobri· 
gaç081 Im cessOes de crédito. não podem ser 
superiores a 15 (Quinze) vezes o montante do 
respectivo patrimOnlo liqUido. 

Paragrafo Único - Para o cOmputo do limite 
das operaçOes passivas previstas neSte artigo. consida
ram-se as obrigaçOes pelo seu valor atual. assim 
entendido o velar do prinCipal mais encargos 
decorridos em rado de fluêncie do prezo de 
venCimentO das mesmas. 

Art. 29 - As operaçOes de arrendamento 
mercantil devem ser diversificadas. de modo Que 
nenhum cliente. isoladamente. seja responsável por 
mels de 10% (dez por cento) do total das aplicações 
da sociedade de arrendamento mercantil. 

Parágrafo Único - O Banco Central 00 Brasil 
pode eStabelecer limite de risco diferente do limite 
fixado neste artigo para as sociedades que estiverem 
am in Icio de atividades ou em fase de reativação 
operacional. 

Art. 30 - Os bens do ativo imobilizado de uso 
próPriO oa sociedade de arrendamento mercantil, so
mados às participaçõas de caráter permanente. não po
dem representar mais de 30% (trinta por centol do seu 
património liquido_ 

Art. 31 - Os bens adqUiridos por InStltulçOes 
financeiras para a prática das operaçOes Oe arrenda
mento mercantil previstas no artigo 15 dasta 
Regulamento não são computados para efeito de 
apuração dos limites de imobilização da InstitUição. 

Cap(tulo I X 
OA COLIGAÇÃO E INTERDEPENOI:NCIA 

Art. 32 - Para os fins do artigo 29 . § 19. da 
Lei n9 6.099. de 12/09174. e deste Regulamento 
considera-se coligada ou interdependente a pesso~ 
juridica: 

aI em que a entidade arrendadora participe, 
direta ou indiretamente. com mais de 10% (dez por 
cento) do capital; 

b) em que administradores da entidade ar
rendadora. seus cOnjuges e respectivos parentes até o 
29 (segundo) grau participem. am conlunto ou 
isoladamente. com mais de 10% (dez por centol do 
capital. direta ou Indiretamente; 

c) em que acionistas com mais de 10% (dez 
por cento) do. capital da entidade arrendadora 
participem com mais de 10% (dez por centol do 
capital. direta ou indiretamente; 

d) que participar com mais de 10% (dez por 
cento) do capital da entidade arrendadora. direta ou 
indiretamente; 

e) cujos administradores. seus cOnjugas • 
respectivos parentes atl! o 29 (segundol grau 
participem. em conjunto ou isoladamente. com mais 
de 10% (dez por cento) do capital da entidade 
arrendadora. direta ou indiretamente; 

fi cujos acionistas com mais de 10% (dez por 
cento) do capital participem também do capital da 
entidade arrendadora com 10% (dez por cento I ou 
mais de seu capital. direta ou Indiretamente; 

g) cujos administradores. no todo ou em 
parte. selam os mesmos da entidade arrendadora. 

CapitulO X 
VEOAÇOES 

Art 33 - Às sociedades de arrendamento 
mercantil e às instituições financeiras de que trata o 
artigo 15 deste Regulamento é vedada a contratação 
de operações de arrendamento mercantil com: 

a) pessoas jurldices coligadas ou interdepen
dentes; 

b) acionistas que participem com 10% (dez 
por cento) ou mais do seu capital; • 

c) administradores da entidade e seus respec
tivos cOnjuges e parentes até o 29 (segundo) grau; 

d) o próprio fabricante do bem arrendado. 
Art. 34 ~ vedado ás SOCiedades de 

arrendamento mercantil coobrigarem-se por aceite, 
aval. fiança ou qualquer outra modalidade da 
garantia. excetuando·se even tuais coobrlgaçOes da
correntes das cessões de créditos admitidas neste 
Regulamento e outras obrigações vinculadas a 
operações firmadas com sociedades de crédito. 
financiamento e investimento destinadas ao refinan
ciamento de contratos de arrendamento mercantil. 
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Art. 35 - Não podem ser realizadas operações 
de subarrendamento, previstas no artigo 16 deste 
Regulamento, em que haja coligação ou interdepen
dência entre a arrendadora domiciliada no exterior e 
a subarrendatária domiciliada no Pais. 

Cap(tulo XI 
DISPOSIÇOES FINAIS 

Art. 36 - O Banco Central do Brasil poderá 
fixar critérios de distribuição de contraprestações de 
arrendamento durante o prazo contratual, tendo em 
vista o adequado atendimento dos prazos m(nimos 
disciplinados no artigo 10 deste Regulamento. 

Art. 37 - As sociedades de arrendamento 
mercantil e as instituições financeiras mencionadas 
no artigo 15 podem realizar depósitos em moeda 
estrangeira junto ao Banco Central do Brasil, nas 
condições que o mesmo estabelecer. 

Art. 38 - As sociedades de arrendamento 
mercantil e as instituições financeiras autorizadas a 
realizar operações de arrendamento mercantil so
mente podem transferir ãs arrendatárias a responsabi
lidade pela paridade cambial, no caso de os bens 
arrendados serem adquiridos com recursos prove
nientes de empréstimos contra(dos, direta ou 
indiretamente, no exterior. 

Art. 39 - As disponibilidades das sociedades 
de arrendamento mercantil, quando não mantidas 
em espécie, podem ser aplicadas em tftulos da divida 
pública, letras de câmbio de aceite de instituições 
financeiras, debêntures, letras i mobiliá rias, depósitos 
a prazo, com ou sem emissa"o de certificado, ou, até o 
montante estabelecido em regulamentação espedfi
ca, em depósitos em moedas estrangeiras no Banco 
Central do Brasil_ 

Art_ 40 - Aplicam-se às sociedades de 
arrendamento mercantil as normas em vigor para as 
instituições financeiras em geral, no que diz respeito 
à competência privativa do Banco Central do Brasil 
para a concessão das autorizações previstas no inciso 
IX do artigo lO da Lei nl> 4.595, de 31/12/64, bem 
como para aprovar a posse e o exerdcio de quaisquer 
cargos na administração das referidas sociedades, 
inclusive em órgãos consultivos, fiscais ou semelhan
tes, nos termos da referida legislação e regulamenta
çio posterior. 

Art. 41 - As operações que se realizarem em 
desacordo com as disposiçlles deste Regulamento 
poderão ser descaracterizadas como de arrendamento 
mercantil, em conformidade com as normas com
plementares que serão baixadas pelo Banco Central 
do Brasil. 

RESOLUçAo N!' 983 

o Banco Central do Brasil, na forma do artigo 
91' da Lei n!' 4.595, de 31/12/64, torna público que 
o Conselho Monetário Nacional, em sessão realizada 
nesta data, tendo em vista as disposicões do artigo 
40, incisos V e XXXI, da mencionada Lei e do artigo 
16 da Lei nP 6.099, de 12/09/74, 
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R E S O L V E U: 

I - Alterar o item 11 da Resolução nP 666, de 
17/12/80, que passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"11 - Poderão ser objeto de arrendamento 
bens de capita I, obedecidas para seu ingresso 
no Pais, no que couber, as normas que regem a 
importação e ouvida a Carteira de Comércio 
Exterior do Banco do Brasil S.A. - CACE X 
sobre a natureza da operação, o mérito, a 
adequação e a destinação do bem a ser 
arrendado." 

11 - Esta Resolução entrará em vigor na data 
de sua publicação. 

Brasília (DFI, 13 da dezembro de 1984. 

(DOU de 14/12/841 

Affonso Celso Pestore 
Presidente 

RESOLUçAO N!' 991 

o Banco Central do Brasil, na forma do artigo 
91> da Lei nl> 4.595. de 31/12/64, torna público que 
o Conselho Monetário Nacional, em sessão realizada 
nesta data, tendo em vista o disposto no artigo 4P 
incisos VI, VIII a XXXI, da mencionada Lei, 

R E S O L V E U: 

I - Autorizar as instituições financeiras e as 
sociedades de arrendamento mercantil a renovar, nas 
condições a seguir indicadas. as operações inscritas 
nas rubricas discriminadas no anexo à presente 
Resolução: 

ai até 90% (noventa por cento I do principal 
das operaçlles vencidas e n40 liquidadas, apurado em 
31/12/84 e corrigido segundo o (ndice de variação 
das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional 
(ORTNI, no per(odo compreendido entre aquela 
data e a da renovação; e 

bl até 90% (noventa por cento I do principal 
das operaçõas vincendas em 1985. 

II - Os requisitos fixados no item antecedente 
deverão ser observados, conforme o caso. em cada 
contrato que venha a ser objeto de renovação_ 

111 - Fica vedada a celebração de novos 
mútuos com o setor público, sob qualquer forma, 
fora das condições previstas nesta Resolução, exceto: 

ai operações de crédito lastreadas por recur
sos aportados pelo Banco Nacional da Habitação 
(BN H I e pela' Agência Especial de Financiamento 
Industrial (FINAME); 

bl operações de crédito contratadas pelas 
entidades mencionadas nos itens I e 11 da Resolução 
nl> 818. de 11/04/83, com base em duplicatas de 
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