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RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem como principal objetivo abordar os aspectos inerentes ao 

contrato de leasing e a (des)caracterização pelo pagamento antecipado do valor 

residual garantido (VRG). Empregou-se o método dedutivo, partindo-se de uma 

análise dos contratos em geral, para depois, abordar-se o contrato de arrendamento 

mercantil e, finalmente, alguns aspectos destacados do contrato de leasing, sempre 

com fundamento na legislação, doutrina e jurisprudência pátria vigente. No primeiro 

capítulo, tratou-se, então, do aporte histórico, conceito e princípios contratuais, quais 

sejam, princípio da autonomia da vontade, princípio da força obrigatória ou da 

obrigatoriedade dos contratos, princípio da supremacia da ordem pública, princípio 

do consensualismo, princípio da relatividade dos efeitos dos contratos, princípio da 

função social do contrato, princípio da probidade e boa fé e princípio da revisão dos 

contratos ou da onerosidade excessiva, para, ao final, examinar-se os contratos 

bancários nas relações de consumo. Para tanto, no segundo capítulo analisou-se a 

contextualização histórica do contrato de arrendamento mercantil ou leasing no 

direito antigo, no direito contemporâneo e na legislação brasileira, o conceito de 

contrato de arrendamento mercantil, os elementos integrantes do conceito de 

arrendamento mercantil, a natureza jurídica deste mesmo contrato e suas espécies, 

que são o leasing industrial ou operacional, leasing financeiro, lease-back, self-

leasing, leasing imobiliário, leasing purchase e o dummy corporation. No terceiro e 

último capítulo, estudou-se acerca do leasing e sua aplicabilidade no Código de 

Defesa do Consumidor, como também sobre o contrato de adesão e o leasing, o 

conceito e características do contrato de adesão, para, finalmente, emitir-se 

considerações do valor residual garantido no contrato de leasing, a apuração dos 

saldos devedores nas operações de leasing e, consequentemente, apresentar-se 

notas relativas à (des)caracterização do contrato de leasing pelo pagamento 

antecipado do VRG (valor residual garantido), sempre buscando atingir os objetivos 

inicialmente traçados para o desenvolvimento deste. 

 
Palavra-chave : Antecipado. Caracterização. Contrato. Contrato de Leasing. 

Descaracterização. Garantigo. Pagamento. Residual. Valor. Valor Residual 

Garantido. 
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ABSTRACT  

 

 

This monograph has as main objective to approach the inherent aspects to the lease 

contract and the (un)characterization by the advanced payment of the guaranteed 

residual value (GRV). It was used the deductive method, starting from a review of 

contracts in general, then, to accost the lease market contract and, finally, some 

aspects detached from the lease contract, always based on legislation, doctrine and 

current Brazilian jurisprudence. The first chapter took care of intake history, concept 

and contractual principles, which are, principle of freedom of choice, principle of 

binding force or obligation of contracts, principle of supremacy of order, principle of 

consensus, principle of relativity of the effects of contracts, principle of social function 

of contract, principle of probity and good faith and principle of the review of contracts 

or the excessive burden, then, in the end, to examine the banking contracts in 

relations of consumption. In the second chapter, it was analyzed the historical 

contextualization of the lease market contract or lease in the old law, in the 

contemporary law and in the Brazilian law, the concept of lease market contract, the 

integral components of the lease market concept, the legal nature of lease market 

contract and its species, which are industrial or operational leasing, financial leasing, 

lease-back, self-leasing, immovable leasing, leasing purchase and the dummy 

corporation. In the third chapter, it was studied about leasing and its applicability in 

the Consumer Defense Code, as well about the contract of membership and the 

leasing, the concept and features of the contract of membership, then, finally, give 

considerations about the guaranteed residual value in the lease contract, the 

determination of the debit balances in the operations of leasing and, consequently, to 

present the notes concerning to the (un)characterization of the lease contract by the 

advanced payment on GRV (guaranteed residual value), always seeking to achieve 

the objectives originally outlined for the development of this work. 

 

Key-word:  Advanced. Characterization. Contract. Lease Contract. 

Uncharacterization. Guaranteed. Payment. Residual. Value. Guaranteed Residual 

Value. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O tema proposto para a presente monografia, tem como escopo o estudo do 

contrato de leasing e a (des)caracterização pelo pagamento antecipado do VRG 

(Valor Residual Garantido). 

Tem-se por objetivo geral, destacar as principais peculiaridades do contrato 

de leasing e, consequentemente, demonstrar as divergências doutrinárias e 

jurisprudenciais quanto à (des)caracterização pelo pagamento antecipado do VRG 

(Valor Residual Garantido). 

Seus objetivos específicos são analisar os contratos em geral e os contratos 

de arrendamento mercantil, para, posteriormente, traçar-se um paralelo com o 

examinado entre os capítulos, enfatizando, principalmente, algumas considerações 

acerca da (des)caracterização pelo pagamento antecipado do VRG (Valor Residual 

Garantido). 

Desta forma, elucida-se que o presente trabalho trata de um tema bastante 

polêmico e enfrentado constantemente pelas instituições bancárias, que, sem 

dúvida, utilizam e muito, os mais variados tipos de contratos bancários, dentre eles, 

o contrato de arrendamento mercantil ou leasing. 

Visando atingir o objetivo inicialmente proposto, salienta-se que o trabalho 

foi dividido em três capítulos. 

No primeiro capítulo, abordou-se a teoria geral dos contratos, bem como o 

aporte histórico, conceito e princípios contratuais, quais sejam, princípio da 

autonomia da vontade, princípio da força obrigatória ou da obrigatoriedade dos 

contratos, princípio da supremacia da ordem pública, princípio do consensualismo, 

princípio da relatividade dos efeitos dos contratos, princípio da função social do 

contrato, princípio da probidade e boa fé e princípio da revisão dos contratos ou da 

onerosidade excessiva, para, ao final, examinar-se os contratos bancários nas 

relações de consumo. 

No segundo capítulo, examinou-se o contrato de arrendamento mercantil, 

como também a contextualização histórica do contrato de arrendamento mercantil 

ou leasing no direito antigo, no direito contemporâneo e na legislação brasileira, o 

conceito de contrato de arrendamento mercantil, os elementos integrantes do 
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conceito de arrendamento mercantil, a natureza jurídica deste mesmo contrato e, 

suas espécies, que são o leasing industrial ou operacional, leasing financeiro, lease-

back, self-leasing, leasing imobiliário, leasing purchase e o dummy corporation. 

No terceiro e último capítulo, analisou-se, portanto, os aspectos destacados 

do contrato de leasing, o leasing e sua aplicabilidade no Código de Defesa do 

Consumidor, assim como, sobre o contrato de adesão e o leasing, o conceito e 

características do contrato de adesão, para, finalmente, emitir-se considerações do 

valor residual garantido no contrato de leasing, a apuração dos saldos devedores 

nas operações de leasing e, consequentemente, apresentar-se notas relativas à 

(des)caracterização do contrato de leasing pelo pagamento antecipado do VRG 

(valor residual garantido). 

Finaliza-se a pesquisa, com destaque às decisões jurisprudenciais das 

Turmas do Superior Tribunal de Justiça e também com a conclusão acerca do 

presente trabalho. 

O método empregado foi o método dedutivo, pois iniciou-se o presente 

trabalho, através de um exame geral da teoria dos contratos, para depois, do 

contrato de arrendamento mercantil, e, por fim, chegar-se a um exame específico, 

qual seja, aquele relativo aos aspectos destacados do contrato de leasing. 
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1 TEORIA GERAL DOS CONTRATOS 

 

 

Neste capítulo, aborda-se o aporte histórico dos contratos, o conceito de 

contrato, os princípios contratuais e algumas considerações sobre os contratos 

bancários nas relações de consumo. 

 

 

1.1 APORTE HISTÓRICO DOS CONTRATOS 

 

 

Assinala, inicialmente, Gleibe Pretti, que o contrato surgiu como uma 

garantia para o respectivo cumprimento de uma obrigação, sendo que em Roma já 

havia uma discussão a este respeito, porém diversa da acepção adotada 

atualmente1.  

Discorre também Reynaldo Ribeiro Daiuto, que quando o homem primitivo, 

convivendo em tribos, percebeu a necessidade de disciplinar as maneiras de 

convivência do grupo e a apresentar regras para o sistema inerente às trocas, 

vigorante em fase anterior ao surgimento da moeda, buscou com isso, a 

harmonização das relações sociais, e onde, sem dúvidas, encontra-se o germe do 

que hodiernamente se conhece como contrato2. 

No entanto, entendem Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho: 

Não podemos fixar, ao longo da história, uma data específica de 
surgimento do contrato. 
[...], na medida em que a sua ocorrência confunde-se com a própria 
evolução moral da humanidade, a determinação de uma data ou 
período predefinido seria pura formulação de alquimia jurídica, sem 
validade científica. 
O que podemos tentar, sim, é buscar um período em que a sua 
sistematização jurídica se tornou mais nítida, mais detectável pelo 
estudioso do direito ou pelo investigador da história3. 

                                                 
1 PRETTI, Gleibe. Contratos e sua evolução: a evolução dos contratos de consumo até o 
de adesão à luz do CDC. In: Direitonet - Artigos. Disponível em: 
<http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/827/Contratos-e-sua-evolucao>. Acesso em: 05 
abr. 2009. 
2 DAIUTO, Reynaldo Ribeiro. Introdução ao estudo do direito. São Paulo: Atlas, 1995. p. 
21. 
3 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: 
contratos. 2. ed. rev. atual. e reform. v. IV. tomo 1: teoria geral. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 
2. 
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Para Paulo Dourado de Gusmão, com relação ao direito arcaico, verifica-se 

que predominava o formalismo. O contrato, portanto, era proveniente de uma 

celebração entre grupos, nos quais, o direito induvidual, como também o contrato 

individual só, posteriormente, surgiam no Egito e na Mesopotâmia4.  

Complementam J. B. Torres de Albuquerque e Orlando Fida, que dentre a 

investigação histórica da evolução contratual, apareceram nas últimas épocas duas 

teorias. A primeira delas, que surgiu no final do século passado, compreendeu que a 

origem histórica dos contratos poderia resumir-se na Lei de Maine, assim 

denominada para homenagear a Sir Henry Summer Maine, um darwiniano do 

Direito. Esta lei possuia como princípio basilar a afirmação de que o estatuto 

precedia ao contrato. Este estatuto era a lei patriarcal, que em uma lição extensiva, 

abarcava todo o Direito imperativo ou cogente. Como o grupo agia em decorrência 

deste estatuto, aniquilava o direito voluntário do cidadão. Assim, o contrato teria sido 

uma decorrência da evolução de liberação individual e que se originou muito mais 

tarde5. 

Por conseguinte, na época do Direito Egípcio, em função de uma ampla 

crença no que tange à vida depois da morte, era normal terem alguns contratos 

pactuados entre as partes interessadas, contratos estes que obrigavam a outra parte 

que sobrevivesse, a entregar oferendas no túmulo daquela que morresse primeiro6. 

Arnaldo Rizzardo também destaca: 

Na Grécia, onde predominavam as artes e as letras, o direito não 
teve grande resplendor. Mas conheciam-se, desde os primórdios das 
cidades-estados Esparta e Atenas, formas rudes de relações 
jurídicas, especialmente ligadas ao casamento e aos bens materiais, 
não raramente inspiradas em práticas rituais. O casamento se 
estabelecia em um contrato, proibindo-se a poligamia, mas sem 
restrições legais ao concubinato. Quanto ao patrimônio, aplicavam-se 
penas pecuniárias e o confisco de bens, além de castigos e a 
decapitação, especialmente nas rescisões ou inexecuções7. 

 

Por sua vez, salienta Arnoldo Wald, que “surgido no direito romano, num 

clima de formalismo, de inspiração religiosa, o contrato se firmou, no direito canônico 

                                                 
4 GUSMÃO, Paulo Dourado de. Introdução ao estudo do direito. 21. ed. rev. Rio de 
Janeiro: Forense, 1997. p. 271. 
5 FIDA, Orlando; ALBUQUERQUE, J. B. Torres. Prática e jurisprudência dos contratos. 
Campinas: Mizuno, 1997. p. 49. 
6 GUSMÃO, Paulo Dourado de. Introdução ao estudo do direito. p. 273. 
7 RIZZARDO, Arnaldo. Contratos. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 08. 
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assegurando à vontade humana, a possibilidade de criar direitos e obrigações”8.  

Sílvio de Salvo Venosa diz, então, que no Direito Romano primitivo, os 

contratos, assim como todos os atos jurídicos, possuiam uma natureza rigorosa e 

sacramental. As formas tinham de ser obedecidas e mesmo que não expressassem 

exatamente o que era a vontade manifestada pelas partes. Na ápoca da Lei das XII 

Tábuas, o desejo das partes se materializava através das palavras que eram 

corretamente pronunciadas9. 

De acordo com ensinamentos de Carlos Roberto Gonçalves, o direito 

romano diferenciava a figura do contrato da convenção. A convenção representava o 

gênero, do qual o contrato e o pacto eram considerados modalidades10. “O pacto era 

a convenção produtiva apenas de obrigações naturais. O contrato era a convenção, 

que engendrava obrigações civis”11. 

Leciona Reynaldo Ribeiro Daiuto: 

[...] o Direito Romano abandonou o formalismo e passou a dar 
relevância à vontade das partes, quando, então, a teoria do contrato 
experimentou um acentuado desenvolvimento. A partir de então, 
como definiu Ulpiano , o contrato passou a ser entendido como 
mútuo consentimento de duas ou mais pessoas sobre um mesmo 
objeto – dorum vel plurium in idem placitum consensus -, muito 
embora, não tenha o Direito Romano conhecido um conceito 
abrangente de contrato, no sentido de instrumento jurídico válido 
para a criação, modificação ou extinção de relações jurídicas no 
campo do direito privado12. 

 

Partindo destes entendimentos doutrinários, corrobora Cíntia Regina Béo, 

que na época do direito romano, a fonte de inspiração material da Codificação 

Napoleônica, do Código Civil de 1916 e da formação de grande parte do 

ordenamento jurídico pátrio e vigente, ainda não apresentava-se a liberdade 

contratual e a manifestação de vontade, da forma como compreendem-se estes 

termos, hoje em dia13. 

                                                 
8 WALD, Arnoldo. Curso de direito civil brasileiro: obrigações e contratos. 12. ed. rev. 
ampl. e atualizada de acordo com a Constituição de 1988, as modificações do C.P.C., a 
jurisprudência do STJ e o Código do Consumidor e com colaboração do Prof. Semy Glanz. 
v. II. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995. p. 161. 
9 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: teoria geral das obrigações e teoria geral dos 
contratos. 7. ed. v. 2. São Paulo: Atlas, 2007. p. 334. 
10 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: contratos e atos unilaterais. 2. ed. 
rev. e atual. v. III. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 3. 
11 BESSONE, Darcy. Do contrato: teoria geral. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1997. p. 7. 
12 DAIUTO, Reynaldo Ribeiro. Introdução ao estudo do direito.  p. 23. 
13 BÉO, Cíntia Regina. Contratos. São Paulo: Harbra, 2004. p. 129. 
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Entretanto, discorre Silvana Aparecida Wierzchón, que no Código Civil de 

1916, em seu artigo 81, definiu-se o negócio jurídico como todo ato lícito que tenha 

por objetivo imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar ou extinguir direitos. 

Logo, no Código Civil de 2002 referiu-se ao negócio jurídico, sem defini-lo 

pormenorizadamente, segundo se depreende dos seus artigos 104 e seguintes14. 

Alude Orlando Gomes, que apesar destes ensinamentos expostos, formou-

se no decorrer dos anos, um conceito moderno de contrato, que embasou-se em 

diversas correntes de pensamento. Dentre elas, cita-se a corrente dos canonistas e 

da escola do direito natural. A corrente inerente aos canonistas era aquela que 

fornecia relevância ao consenso e à fé jurada. Valorizando o consentimento, os 

canonistas preconizavam que a vontade é a fonte de toda obrigação e abre 

caminhos para os princípios da autonomia da vontade e do consensualismo. O 

consenso leva à idéia de que a obrigação deve surgir de um ato de vontade e que, 

para criá-lo, basta a sua declaração. O respeito à palavra dada e a obrigação de 

veracidade justificam, de outro ângulo, a necessidade de cumprimento das 

obrigações pactuadas, tornando-se imprescindível a adoção de regras jurídicas que 

garantissem a força obrigatória dos contratos, mesmo aqueles originados do simples 

consentimento das partes contratantes. Logo, a Escola do Direito Natural, 

racionalista e também individualista, influenciou a formação histórica do conceito 

moderno de contrato, ao defender a acepção de que o embasamento racional do 

surgimento das obrigações, encontrava-se na livre vontade dos contratantes. Neste 

interím, inferiram seus pregoeiros o princípio de que o consentimento é suficiente 

para obrigar. Aliás, salienta-se, ainda, que a contribuição de Pufendorf, para quem o 

contrato se denomina um acordo de vontades, seja ele tácito ou expresso e que 

termina o compromisso a ser honrado sobre o alicerce do dever de veracidade, que 

é de direito natural, importante se faz para compreender este instituto em estudo15.  

Diante dos entendimentos acerca do aporte histórico dos contratos, estuda-

se no tópico seguinte, o conceito de contrato, conforme lecionam doutrinadores 

sobre o assunto. 

 

 

                                                 
14 WIERZCHÓN, Silvana Aparecida. Contratos aleatórios. Disponível em: http://www.artigo 
s.com/artigos/sociais/direito/contratos-aleatorios-3551/artigo/>. Acesso em: 05 abr. 2009. 
15 GOMES, Orlando. Contratos. p. 5-6. 
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1.2 CONCEITO DE CONTRATO 

 

 

Segundo Washington de Barros Monteiro, o contrato compreende, 

necessariamente, a intervenção de duas ou mais pessoas, que se colocam de 

acordo quanto a determinado bem. Teoricamente, não admite-se a figura do contrato 

consigo mesmo16. 

No entanto, é lição de Maria Helena Diniz: 

O contrato constitui uma espécie de negócio jurídico, de natureza 
bilateral ou plurilateral, dependendo, para a sua formação, do 
encontro da vontade das partes, por ser ato regulamentador de 
interesses privados. Deveras, a essência do negócio jurídico é a 
auto-regulamentação dos interesses particulares, reconhecida pela 
ordem jurídica, que lhe dá força criativa. Num contrato, as partes 
contratantes acordam que se devem conduzir de determinado modo, 
uma em face da outra, combinando seus interesses, constituindo, 
modificando ou extinguindo obrigações. O contrato repousa na idéia 
de um pressuposto de fato querido pelos contraentes e reconhecido 
pela norma jurídica com base do efeito jurídico perseguido. [...]17. 
 

Ensinam Jônatas Milhomens e Geraldo Magela Alves, que o contrato se 

trata de um negócio jurídico pelo qual se cria, modifica, resguarda, transfere ou 

extingue uma determinada obrigação. É a fonte mais comum das obrigações, visto 

que é por intermédio de um contrato, que duas ou mais pessoas manifestam sua 

vontade acerca de um certo objeto. Assim, o homem zela pelos seus interesses e 

satisfaz as suas necessidades, no constante movimento dos atos que se desenvolve 

a vida social18. 

Por derradeiro, elucida Sílvio de Salvo Venosa que a idéia de um contrato 

absolutamente paritário é a inerente ao direito privado. Duas ou mais pessoas, ao 

tratarem de um objeto que será contratado, discutem todas as cláusulas deste, 

                                                 
16 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil: direito das obrigações: 2ª 
parte. 34. ed. rev. e atual. por Carlos Alberto Dabus Maluf e Regina Beatriz Tavares da 
Silva. v. 5. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 4. 
17 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: teoria das obrigações contratuais 
e estracontratuais. 23. ed. rev. e atual. de acordo com a Reforma do CPC. v. 3. São Paulo: 
Saraiva, 2007. p. 13-14. 
18 MILHOMENS, Jônatas; ALVES, Geraldo Magela. Manual prático dos contratos 
(administrativos, agrários, bancários, civis, comerciais, desportivos, industriais, marítimos): 
doutrina, legislação, jurisprudência, formulários. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 6. 
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propõem e contrapõem sobre o preço, as condições e as formas de pagamento, até 

chegarem ao momento da conclusão do contrato19.  

Para Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho, o contrato é também 

considerado um negócio jurídico em que as partes, embasadas e limitadas pelo 

princípio da função social e da boa fé objetiva, determinam os reflexos patrimoniais 

que desejam alcançar, segundo a autonomia das suas próprias vontades. Portanto, 

não se pode falar em contrato sem que este tenha a manifestação de vontade das 

partes contratantes20. 

Esclarece Carlos Roberto Gonçalves: 

O contrato é a mais comum e a mais importante fonte de obrigação, 
devido às suas múltiplas formas e inúmeras repercussões no mundo 
jurídico. Fonte de obrigação é o fato que lhe dá origem. Os fatos 
humanos que o Código Civil brasileiro considera geradores de 
obrigação são: a) os contratos; b) as declarações unilaterais de 
vontade; e c) os atos ilícitos, dolosos e culposos. 
[...]. 
O contrato é uma espécie de negócio jurídico que depende, para a 
sua formação, de participação de pelo menos duas partes. É, 
portanto, negócio jurídico bilateral ou plurilateral. Com efeito, 
distinguem-se, na teoria dos negócios jurídicos, os unilateriais, que 
se aperfeiçoam pela manifestação de vontade de apenas uma das 
partes, e os bilaterais, que resultam de uma composição de 
interesses. Os últimos, ou seja, os negócios bilaterais, que decorrem 
de mútuo consenso, constituem os contratos. Contrato é, portanto, 
como dito, uma espécie do gênero negócio jurídico21. 
 

Isto posto, observa-se, então, que o contrato representa a coincidência de 

dois ou mais consentimentos, ou seja, é considerado uma espécie de negócio 

jurídico, que atua no acordo de mais de uma vontade e que aperfeiçoa a conjunção 

da vontade de duas ou mais pessoas22.  

Explica Rogério Ferraz Donini quanto ao conceito moderno de contrato, que: 

A noção de contrato vem se alterando desde o início do século 
passado. Em nosso país, no entanto, essa modificação somente 
sucedeu de forma mais enfática nas últimas décadas do século XX. 
O modelo clássico, ao abrigo da teoria contratual tradicional, não 
mais atendia, de maneira satisfatória, às relações entre os 
contratantes, segundo a idéia de justiça contratual, pois havia uma 

                                                 
19 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: teoria geral das obrigações e teoria geral dos 
contratos. p. 335-336. 
20 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: 
contratos. p. 11. 
21 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: contratos e atos unilaterais. p. 1-2. 
22 RODRIGUES, Silvio. Direito civil: dos contratos e das declarações unilaterais de 
vontade. 30. ed. atual. de acordo com o novo Código Civil (Lei n. 10.406, de 10-1-2002). 4. 
tir. v. 3. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 9. 
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gama imensa de situações em que o contrato era considerado válido, 
embora firmado sem qualquer equilíbrio, o que provocava para uns 
ruína e para outros o enriquecimento exagerado23. 

 

Vislumbra Washington de Barros Monteiro, que “[...] contrato é uma espécie 

particular de convenção, cujo traço distintivo, cujo caráter específico, é a produção 

de obrigações. A convenção é assim o gênero de que o contrato é espécie”24. 

Complementa Rogério Ferraz Donnini, que o contrato é uma modalidade de 

negócio jurídico que resulta das declarações de vontade, de no mínimo duas partes, 

pois o negócio jurídico denominado contrato, admite apenas a pluralidade das 

partes. Difere-se dos negócios jurídicos unilaterais, pois nestes só torna-se 

necessária a declaração de vontade de uma das partes contraentes25. 

Por isso, declara Fabrícia Estrella, que: 

A moderna concepção de contrato como acordo de vontades por 
meio do qual as pessoas formam um vínculo jurídico a que se 
prendem se esclarece à luz da ideologia individualista dominante na 
época de sua cristalização e do processo econômico de 
consolidação do regime capitalista de produção. 
O conjunto das idéias então dominantes, nos planos econômico, 
político e social, constituiu-se em matriz da concepção do contrato 
como consenso e da vontade como fonte dos efeitos jurídicos, 
refletindo-se nessa idealização o contexto individualista do 
jusnaturalismo, principalmente na supervalorização do papel do 
indivíduo. 
O processo econômico caracterizado então pelo desenvolvimento 
das forças produtivas exigia a generalização das relações de troca 
determinando o esforço de abstração que levou à construção da 
figura do negócio jurídico como gênero de que o contrato é a 
principal espécie. O contrato surge como uma categoria que serve a 
todos os tipos de relações entre sujeitos de direito e a qualquer 
pessoa independentemente de sua posição ou condição social. Não 
se levava em conta a condição ou posição social dos sujeitos, se 
pertenciam ou não a certa classe, nem se consideravam os valores 
de uso mas somente o parâmetro da troca, a equivalência das 
mercadorias, não se distinguia se o objeto de contrato era um bem 
de consumo ou um bem essencial, um meio de produção ou um bem 
voluptuário. 
Contudo, a interferência do Estado na vida econômica implicou, por 
sua vez, a limitação legal da liberdade de contratar e o encolhimento 
da esfera de autonomia privada, passando a sofrer crescentes cortes 
a liberdade de determinar o conteúdo da relação contratual. A 
crescente complexidade da vida social exigiu, para amplos setores, 

                                                 
23 DONNINI, Rogério Ferraz. Responsabilidade pós - contratual no novo Código Ci vil e 
no Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 31-32. 
24 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil: direito das obrigações: 2ª 
parte. p. 4. 
25 DONNINI, Rogério Ferraz. Responsabilidade pós - contratual no novo Código Ci vil e 
no Código de Defesa do Consumidor.  p. 28. 
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nova técnica de contratação, simplificando-se o processo de 
formação, como sucedeu visivelmente nos contratos em massa, 
acentuando-se o fenômeno da despersonalização. 
A política intervencionista do Estado atingiu o contrato, ao restringir a 
liberdade de contratar, na sua tríplice expressão da liberdade de 
celebrar contrato, da liberdade de escolher o outro contratante e da 
liberdade de determinar o conteúdo do contrato. 
Passa-se a dissociar a relação contratual do acordo de vontade, com 
o propósito de explicar certas anomalias, como a prorrogação legal 
das locações, e justificar a diversidade de critérios de interpretação e 
a repartição dos riscos. 
Hoje, pode-se dizer que nenhum cidadão consegue sobreviver no 
meio social sem praticar diariamente uma série de contratos26. 

 
Para Caio Mário da Silva Pereira, o contrato nada mais é, do que o acordo 

de vontade das partes contratantes. Ele deverá aplicar-se nos moldes da legislação 

em vigor, bem como deverá objetivar os termos adquirir, transferir, conservar e 

modificar direitos ou produzir reflexos jurídicos27. 

Portanto, diz-se que o contrato se destinará à produção de efeitos jurídicos. 

Quanto ao seu procedimento, não adquirará o acordo de vontades, de um modo 

instantâneo, visto que a contratação deverá conter inúmeras providências, uma 

análise detalhada da validade daquele contrato a ser pactuado e a sua efetiva 

concretização, que ocasionará, consequentemente, obrigações às partes 

contraentes28. 

Corrobora com estas afirmações, o doutrinador Orlando Gomes, que 

assinala: 

A mais importante conseqüência dessas transformações é a 
mudança nas preocupações do legislador quanto à rigidez do 
contrato. Em relação ao contrato nos moldes clássicos, empresta 
maior significação às normas sobre o acordo de vontades, detendo-
se na disciplina cuidadosa da declaração de vontade e dos vícios 
que podem anulá-la, e limitando a proteção legal aos que não têm 
condições de emiti-la, livre e conscienciosamente (menores, 
enfermos). Em relação aos contratos nos moldes contemporâneos, 
que se realizam em série, a preocupação é a defesa dos aderentes 
(contratos de adesão), mediante normas legais que proíbam 
cláusulas iníquas, até porque as regras sobre a declaração de 
vontade e os vícios do consentimento quase não se lhe aplicam29. 

                                                 
26 ESTRELLA, Fabrícia. Críticas à teoria da autonomia da vontade. Disponível em: 
<http://www.cursodecisum.com.br/artigos/Artigo%20Faby%20-%20Criticas%20a%20Teoria 
%20da%20Autonomia%20da%20Vontade.doc>. Acesso em: 05 abr. 2009. 
27 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito Civil: contratos – declaração 
unilateral de vontade – responsabilidade civil. v. III. Rio de Janeiro: Forense, 1992. p. 06. 
28 GARCIA, Enéas Costa. Responsabilidade pré e pós-contratual à luz da boa fé. São 
Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2003. p. 15. 
29 GOMES, Orlando. Contratos . p. 08. 
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Demonstrado, então, o conceito de contrato, de acordo com diversos 

entendimentos doutrinários sobre o tema, estuda-se no tópico subsequente sobre os 

princípios que regem as relações contratuais. 

 

 

1.3 PRINCÍPIOS CONTRATUAIS 

 

 

Uma vez que diversos são os princípios contratuais previstos pela doutrina 

brasileira, apresenta-se nos tópicos seguintes uma sucinta explicação de cada um 

deles, quais sejam: a) princípio da autonomia da vontade; b) princípio da força 

obrigatória ou da obrigatoriedade dos contratos; c) princípio da supremacia da 

ordem pública; d) princípio do consensualismo; e) princípio da relatividade dos 

efeitos dos contratos; f) princípio da função social do contrato; g) princípio da 

probidade e da boa fé; e, h) princípio da revisão dos contratos ou da onerosidade 

excessiva. 

 

 

1.3.1 Princípio da autonomia da vontade 

 

 

Ensina Sílvio de Salvo Venosa, quanto ao princípio da autonomia da 

vontade, que o seu conceito evoluiu com o passar dos anos e que inspirou-se no 

Código francês, uma vez que o contrato faz lei entre as partes. Ocorre que, este 

princípio é posto atualmente em nova berlinda, pois desapareceu o liberalismo que 

colocou a vontade como o centro de todos os conflitos. Entretanto, a liberdade de 

contratar nunca foi considerada ilimitada, pois sempre se relacionou com os 

princípios que regem a ordem pública30. 

Jônatas Milhomens e Geraldo Magela Alves, aduzem também quanto ao 

princípio em foco, que: 

                                                 
30 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: teoria geral das obrigações e teoria geral dos 
contratos. p. 343. 
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As normas jurídicas refletem os acontecimentos que as precedem, os 
movimentos, os regimes políticos estabelecidos pelos “golpes” e 
revoluções. 
A Constituição de 1946 foi uma reação ao Estado Novo instituído 
pela Carta de 10 de novembro de 1937, ditada pelo Presidente 
Getúlio Vargas. A de 1988 uma resposta ao sistema revolucionário 
que governou o país através da Emenda Constitucional nº 1, de 
outubro de 1969 e doutras, mais ou menos autoritárias, que se lhe 
seguiram. 
O art. 1.134 do Código Civil francês dispõe que as convenções 
legalmente formadas têm força de lei [...] para os que as realizam. 
A reação do liberalismo individualista do século XIX contra as 
limitações impostas pelo Estado durante a Idade Média consagrou, 
assim, o postulado da liberdade dos homens no plano contratual. 
Dentro do espírito dominante, admitia-se a onipotência na 
administração e na disponibilidade de todos os bens, garantindo 
amplamente o direito de propriedade e a faculdade de contratar com 
todas as pessoas nas condições e de acordo com as cláusulas que 
as partes determinassem. [...]31. 
 

Partindo destes ensinamentos, verifica-se que o princípio da autonomia da 

vontade indica no âmbito do direito contratual, a liberdade de contratar. Significa o 

poder dos indivíduos de manifestar, por meio da declaração de vontade, reflexos 

reconhecidos e amparados pela ordem jurídica. No exercício deste poder, todo 

cidadão capaz possui a aptidão para provocar o surgimento de um direito, ou 

mesmo para obrigar-se. A produção de reflexos jurídicos pode determinar-se, assim, 

por intermédio da vontade unilateral, bem como pelo concurso de duas ou mais 

vontades. Quando a atividade jurídica é exercida através de um contrato, adquire 

vasta extensão. Outros conceituam a autonomia da vontade, como sendo um 

aspecto da liberdade de contratar que pode ser atribuído somente aos particulares 

como forma de traçar certo comportamento para o futuro, relativamente àquelas 

relações previstas na legislação32. 

A liberdade de contratar regula que as partes contratantes são inteiramente 

livres para estipular o contrato, limitando-se somente no respeito à ordem pública e 

aos bons costumes33. 

Esclarece Maria Helena Diniz, que a autonomia da vontade se alicerça na 

liberdade contratual dos contraentes, compreendendo o poder de estipular 

livremente, como melhor lhes convier, por meio de acordo de vontades dos seus 

                                                 
31 MILHOMENS, Jônatas; ALVES, Geraldo Magela. Manual prático dos contratos 
(administrativos, agrários, bancários, civis, comerciais, desportivos, industriais, marítimos): 
doutrina, legislação, jurisprudência, formulários. p. 24. 
32 GOMES, Orlando. Contratos. p. 22. 
33 AMENDOLARA, Leslie. Técnicas de elaboração de contratos. p. 23. 
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interesses e suscitando efeitos dispostos pela ordem jurídica. Este poder de auto 

regulamentar os interesses de ambas as partes, indica o princípio da autonomia da 

vontade e envolve a liberdade contratual34. 

Neste sentido, argumenta Carlos Roberto Gonçalves: 

O princípio da autonomia da vontade se alicerça exatamente na 
ampla liberdade contratual, no poder dos contratantes de disciplinar 
os seus interesses mediante acordo de vontades, suscitando efeitos 
tutelados pela ordem jurídica. Têm as partes a faculdade de celebrar 
ou não contratos, sem qualquer interferência do Estado. Podem 
celebrar contratos nominados ou fazer combinações, dando origem a 
contratos inominados35. 
 

Portanto, prevista no artigo 421, do Código Civil Brasileiro, verifica-se que 

“[...] a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social 

do contrato”36. 

Preceitua também o artigo 425, do mesmo diploma legal que “[...] é lícito às 

partes estipular contratos atípicos, observadas as normas gerais fixadas neste 

Código”37. 

Apresentado, então, o princípio da autonomia da vontade, passa-se ao 

subtítulo subsequente que tratará do princípio da força obrigatória ou da 

obrigatoriedade dos contratos. 

 

 

1.3.2 Princípio da força obrigatória ou da obrigato riedade dos contratos 

 

 

O princípio da força obrigatória ou da obrigatoriedade dos contratos, 

denominado classicamente de pacta sunt servanda, é aquele que traduz a natural 

cogência que deve resultar do contrato, para que se possa reconhecer sua utilidade 

econômica e social”38. 

                                                 
34 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: teoria das obrigações contratuais 
e estracontratuais. p. 23. 
35 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: contratos e atos unilaterais. p. 20. 
36 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm>.  Acesso em: 08 abr. 2009. 
37 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm>.  Acesso em: 08 abr. 2009. 
38 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: 
contratos. p. 38. 
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Segundo ensinamentos de Andreia Cunha, este princípio da força obrigatória 

ou também chamado de princípio da obrigatoriedade dos contratos (pacta sunt 

servanda), decorre do princípio da autonomia da vontade39. Ele demonstra com 

bastante clareza que o contrato válido e também eficaz, produz uma lei imperativa 

entre ambas as partes contratantes40. 

Para Leslie Amendolara, o princípio em tela se fundamenta no conceito 

romano do pacta sunt servanda, ou seja, os contratos obrigam as partes 

contratantes, tornando lei o manifestado entre elas. Assim, as cláusulas contratuais 

não podem ser modificadas pelo magistrado, sejam quais forem as razões alegadas 

pela parte, a não ser nas hipóteses de aplicação da teoria da imprevisão41. 

Entende Reynaldo Ribeiro Daiuto: 

O princípio da força obrigatória do contrato, no sentido de que aquilo 
que nele for estipulado deve valer como lei entre as partes, já vem 
consagrado desde o Direito Canônico, que estabeleceu a regra: 
pacta sunt servanda, o que traduz a idéia de que aquilo que é 
validamente pactuado pelas partes deve ser fielmente cumprido42. 

 

Assim, diz-se que o referido princípio indica que “ [...] aquilo que as partes, 

de comum acordo, estipularam e aceitaram deverá ser fielmente cumprido [...], sob 

pena de execução patrimonial contra o devedor inadimplente”43.  

De acordo com Orlando Gomes, o princípio da força obrigatória 

consubstancia-se na regra de que o contrato é lei entre as partes. Celebrado com 

observância aos pressupostos e requisitos necessários para a sua validade, deverá 

ser formalizado pelas partes como se as suas cláusulas se tratem de dispositivos 

legais imperativos. O contrato obriga as partes contratantes, independentemente das 

circunstâncias que tenha de ser cumprido. Estipulado o seu conteúdo com validade, 

definidos os direitos e deveres de cada parte, as suas clásulas possuem, para os 

contratantes, força obrigatória. Diz-se que é intangível, uma vez que significa a 

irretratabilidade do acordo de vontades44.  

                                                 
39 CUNHA, Andreia. Direito dos contratos – de acordo com o novo código civil brasileiro. 
Curitiba: Juruá, 2004. p. 15. 
40 VIANA, Marco Aurélio S. Curso de direito civil: direito das obrigações II – contratos, 
declarações unilaterais de vontade, obrigações por atos ilícitos. v. 5. Belo Horizonte: Del 
Rey, 1996. p. 33. 
41 AMENDOLARA, Leslie. Técnicas de elaboração de contratos. p. 23. 
42 DAIUTO, Reynaldo Ribeiro. Introdução ao estudo do direito.  p. 49. 
43 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil: direito das obrigações: 2ª 
parte. p. 10. 
44 GOMES, Orlando. Contratos. p. 36. 
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Visto no que consiste o princípio da força obrigatória ou da obrigatoriedade 

dos contratos, examina-se, a seguir, o princípio da supremacia da ordem pública. 

 

 

1.3.3 Princípio da supremacia da ordem pública 

 

 

Preleciona Reynaldo Ribeiro Daiuto, que o princípio em tela se constitui de 

um obstáculo à liberdade contratual que, assegurada aos contratantes, não significa 

que pode ser exercida de forma irrestrita, como também de forma abusiva”45. 

Comenta Washington de Barros Monteiro: 

O natural limite, que fixa o campo da atividade intelectual, é 
estabelecido pelo segundo princípio, da supremacia da ordem 
pública, que proíbe estipulações contrárias à moral, à ordem pública 
e aos bons costumes, que não podem ser derrogados pelas partes. 
Assim, não podem elas avençar taxa de juros superior a doze por 
cento ao ano [...]; não podem igualmente majorar aluguel, salvo nos 
casos legais; não podem, outrossim, cominar cláusula penal de valor 
excedente ao da obrigação principal [...]. Nesses e noutros casos 
excepcionais, inspirados pelo bem público, a vontade individual é 
deliberadamente cerceada. O Código de Defesa do Consumidor traz 
inúmeras hipóteses de cláusulas contratuais consideradas abusivas 
e, por isso, nulas de pleno direito (Lei n. 8.078, de 11-9-1990, arts. 
51, 52, § 2º, 53)46. 
 

Este princípio, demonstra que a validade do negócio jurídico depende dos 

interesses sociais da ordem pública e que, assim, não poderá estabelecer acordos 

contrários e incompatíveis ao ordenamento jurídico pátrio e vigente47, posto que o 

contrato passou a possuir um conteúdo de direito público, e, consequentemente, 

decorrente de legislação específica48. 

Corrobora Carlos Roberto Gonçalves que a liberdade contratual encontrou 

sempre restrição na noção de ordem pública, compreendendo-se que o interesse da 

sociedade deveria prevalecer quando colidisse com o interesse individual. O 

princípio da autonomia da vontade, não é considerado absoluto, vez que limitado 

pelo princípio da supremacia da ordem pública, que decorreu da constatação, 

                                                 
45 DAIUTO, Reynaldo Ribeiro. Introdução ao estudo do direito . p. 35. 
46 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil: direito das obrigações: 2ª 
parte. p. 10. 
47 DAIUTO, Reynaldo Ribeiro. Introdução ao estudo do direito.  p. 35. 
48 WALD, Arnoldo. Curso de direito civil brasileiro – obrigações e contratos. 12. ed. v. 3. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995. p. 163. 
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realizada no início do século passado e em decorrência da crescente 

industrialização, de que a ampla liberdade de contratação gerava desequilíbrios e a 

exploração da pessoa economicamente vulnerável. Constatou-se, então, que se a 

ordem jurídica prometia uma igualdade política, não estava garantindo uma 

igualdade econômica. Em alguns setores, precisava-se da intervenção do Estado, 

para restabelecer e garantir a igualdade das partes contratantes49. 

Alude Alexandre Brandão Henriques Maimoni, que o princípio da supremacia 

da ordem pública é aquele, no qual se estabelecem limites relativos aos termos da 

legislação. Portanto, resguardam-se o princípio da moral e da ordem pública, pois 

além de restringir o princípio da autonomia da vontade, oferece maior ênfase ao 

interesse público50. 

Apresentado o princípio da supremacia da ordem pública, vê-se no próximo 

subtítulo qual o conceito e as características do princípio do consensualismo. 

 

 

1.3.4 Princípio do consensualismo 

 

 

Insta salientar, primeiramente, que a noção de que o simples consentimento 

basta para a formação do contrato é uma conquista bastante recente do 

pensamento jurídico. Por isso, decorre o princípio do consensualismo ou do 

consentimento, do acordo de vontades que é elemento suficiente para a perfeição 

de uma relação contratual51. 

Discorre Leslie Amendolara, que o princípio do consentimento decorre da 

“vontade contratual nascida do acordo das partes, tornando-se suficiente à perfeição 

do contrato”52. 

Neste jaez, argumenta Maria Helena Diniz, que o princípio em epígrafe é 

aquele: 

                                                 
49 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: contratos e atos unilaterais. p. 22-
23. 
50 MAIMONI, Alexandre Brandão Henriques. A natureza jurídica dos fundos de pensão dos 
servidores públicos. Jus Navigandi , Teresina, a. 8, n. 479, 29 out. 2004. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=5818>. Acesso em: 09 abr. 2009. 
51 GOMES, Orlando. Contratos. p. 35. 
52 AMENDOLARA, Leslie. Técnicas de elaboração de contratos. p. 23. 
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[...] segundo o qual o simples acordo de duas ou mais vontades 
basta para gerar o contrato válido, pois, como apontamos alhures, 
não se exige, em regra, qualquer forma especial para a formação do 
vínculo contratual. Embora alguns contratos, por serem solenes, 
tenham sua validez condicionada à observância de certas 
formalidades estabelecidas em lei, a maioria deles é consensual, já 
que o mero consentimento tem o condão de criá-los, sendo suficiente 
para a sua perfeição e validade; [...]53; 
 

Esclarece Carlos Roberto Gonçalves, que de acordo com este princípio, 

basta para aperfeicoar-se o vínculo contratual, o acordo de vontade das partes, que 

contrapõe-se ao formalismo e simbolismo que eram comumente encontrados nos 

tempos primitivos. Decorre este princípio, da moderna acepção de que o contrato 

resulta do consentimento, do acordo de vontade das partes e independentemente da 

entrega do bem54. 

Verificado o princípio do consensualismo, passa-se ao princípio seguinte que 

versará da relatividade dos efeitos dos contratos. 

 
 

1.3.5 Princípio da relatividade dos efeitos dos con tratos 

 

 

Silvio Rodrigues observa que o princípio da relatividade dos efeitos dos 

contratos ou da relatividade das convenções é aquele que contém a idéia de que os 

efeitos do vínculo contratual só se manifestam entre as partes, não aproveitando 

nem lesando terceiras pessoas, o que, na verdade, é lógico, uma vez que a relação 

contratual decorre da manifestação de vontade das partes envolvidas nela. Este 

princípio, aliás, representa um pressuposto de segurança, uma vez que garante que 

ninguém ficará preso a uma certa convenção, a não ser que alguma lei disponha 

sobre o assunto ou a própria pessoa o delibere55. 

Assim, “regra geral, os contratos só geram efeitos entre as próprias partes 

contratantes, razão por que se pode afirmar que a sua oponibilidade não é absoluta 

                                                 
53 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: teoria das obrigações contratuais 
e estracontratuais. p. 29. 
54 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: contratos e atos unilaterais. p. 25. 
55 RODRIGUES, Silvio. Direito civil: dos contratos e das declarações unilaterais de 
vontade. p. 17. 
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ou erga omnes, mas, tão somente, relativa”56. 

Segundo Orlando Gomes: 

O princípio da relatividade dos contratos diz respeito à sua eficácia. 
Sua formulação fez-se em termos claros e concisos ao dizer-se que 
o contrato é res inter alios acta, aliis neque nocet neque prodest, o 
que significa que seus efeitos se produzem exclusivamente entre as 
partes, não aproveitando nem prejudicando a terceiros. 
Para torná-lo compreensível, é indispensável distinguir da existência 
do contrato os efeitos internos. A existência de um contrato é um fato 
que não pode ser indiferente a outras pessoas, às quais se torna 
oponível. Os efeitos internos, isto é, os direitos e obrigações dos 
contratantes, a eles se limitam, reduzem-se, circunscrevem-se. Em 
regra, não é possível criar, mediante contrato, direitos e obrigações 
para outrem. Sua eficácia interna é relativa; seu campo de aplicação 
comporta, somente, as partes. Em síntese, ninguém pode tornar-se 
credor ou devedor contra a vontade se dele depende o nascimento 
do crédito ou da dívida. [...]57. 
 

Para Maria Helena Diniz, o princípio da relatividade dos efeitos do negócio 

jurídico contratual não aproveita nem lesa terceiros, vinculando exclusivamente as 

partes contratantes que nele intervieram. O contrato só produz reflexos entre os 

contratantes. O ato negocial decorre da manifestação do acordo de vontade das 

partes, motivo pelo qual, não possui eficácia em face de terceiros58. 

Deste modo, “funda-se tal princípio na idéia de que os efeitos do contrato só 

se produzem em relação às partes, àqueles que manifestaram a sua vontade, 

vinculando-os ao seu conteúdo, não afetando terceiros nem seu patrimônio”59. 

Diante do exposto, apresenta-se no tópico seguinte, o princípio da função 

social do contrato. 

 

 

1.3.6 Princípio da função social do contrato 

 

 

Antes de tratar das peculiaridades do princípio da função social do contrato, 

importante se faz ressaltar, que este encontra amparo no artigo 421, do Código Civil 
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Brasileiro, que assim dispõe: “[...] a liberdade de contratar será exercida em razão e 

nos limites da função social do contrato”60. 

Partindo do dispositivo susomencionado, Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo 

Pamplona Filho, mencionam que a socialização da noção de contrato não é idéia 

recente, uma vez que a partir do momento que o Estado passou a adotar uma 

postura mais intervencionista e a abandonar o papel de expectador da ambição 

econômica, a função social do contrato adquiriu contornos mais específicos61.  

A função social do contrato determina, então, a liberdade de contratação, 

indicando no artigo 421, do Código Civil Brasileiro, uma norma aberta e genérica, 

que deverá ser preenchida pelo julgador, dependendo do caso concreto. Assim: 

Na contemporaneidade, a autonomia da vontade clássica é 
substituída pela autonomia privada, sob a égide de um interesse 
social. Nesse sentido o atual Código aponta para a liberdade de 
contratar sob o freio da função social. Há, portanto, uma nova ordem 
jurídica contratual, que se afasta da teoria clássica, tendo em vista 
mudanças históricas tangíveis. O fenômeno do interesse social na 
vontade privada negocial não decorre unicamente do 
intervencionismo do Estado nos interesses privados, com o chamado 
dirigismo contratual, mas da própria modificação de conceitos 
históricos em torno da propriedade. No mundo contemporâneo há 
infindáveis interesses interpessoais que devem ser sopesados, algo 
nunca imaginado em passado recente, muito além dos princípios do 
simples contrato de adesão62. 
 

Destacam Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho, entretanto, que 

ao constatar-se o inafastável tema político da propriedade, destinada à condição de 

direito fundamental na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, é 

imperioso ressaltar que as mudanças no seu trato ideológico refletiram no âmbito 

contratual. A partir do momento em que se percebeu que a propriedade mereceria 

uma tutela se cumprisse a uma certa finalidade social, deixou-se de lado o antigo 

modelo oitocentista de acepção desse direito, que daria espaço a uma doutrina mais 

afinada aos anseios da sociedade. Com isso, após socializar a noção de 

propriedade, o contrato, consequentemente, experimentaria o mesmo fenômeno, 
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mesmo que o reconhecimento legal desta mudança, no seu caráter ideológico, não 

se houvesse dado de maneira imediata63. 

Discorre Luiz Guilherme Loureiro: 

A função social do contrato, conseqüentemente, é velar pela 
eqüitativa distribuição de riquezas, de forma a assegurar que o 
patrimônio inicial das partes, por ocasião da celebração da avença, 
não seja afetado de forma desproporcional por força do cumprimento 
do contrato. O contrato não deve representar fonte de 
enriquecimento sem causa ou violar as noções básicas de equidade. 
Seu papel fundamental é assegurar a livre circulação de bens e 
serviços, a produção de riquezas e a realização de trocas, sempre de 
forma a favorecer o progresso social, evitando o abuso de poder 
econômico e a relação desigual entre os co-contratantes64. 

 

Sendo assim, a função social do contrato se dá na concretude do direito e 

tem por escopo não apenas o interesse das partes contratantes, como também o da 

coletividade, que se preocupa com a justiça resultante deste vínculo contratual 

existente65. 

Visto, brevemente, no que consiste o princípio da função social do contrato, 

estuda-se a seguir, sobre o princípio da probidade e da boa fé. 

 

 

1.3.7 Princípio da probidade e da boa fé 

 

 

Inicialmente cabe diferenciar o princípio da probidade e da boa fé, uma vez 

que o primeiro, segundo ensinamentos de Washington de Barros Monteiro, é aquele 

que versa de um conjunto de deveres, exigidos nas relações jurídicas, 

especialmente, os de veracidade, integridade, honradez e lealdade. Deste primeiro 

princípio, resulta, obviamente, o princípio da boa-fé, que indica não somente uma 

regra de comportamento, mas congrega a eticidade orientadora da construção 

jurídica do Código Civil Brasileiro de 200266. 

                                                 
63 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: 
contratos. p. 45-46. 
64 LOUREIRO, Luiz Guilherme. Contratos no novo código civil. 2. ed. São Paulo: Método, 
2004. p. 56. 
65 CUNHA, Andreia. Direito dos contratos – de acordo com o novo código civil brasileiro. p. 
19. 
66 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil: direito das obrigações: 2ª 
parte. p. 11. 



 31

Neste sentido, dispõe o artigo 422, do Código Civil Brasileiro que “[...] os 

contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em 

sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”67. 

Para Orlando Gomes: 

O princípio da boa-fé entende mais com a interpretação do contrato 
do que com a estrutura. Por ele se significa que o literal da 
linguagem não deve prevalecer sobre a intenção manifestada na 
declaração de vontade, ou dela inferível. Ademais, subentendem-se, 
no conteúdo do contrato, proposições que decorrem da natureza das 
obrigações contraídas, ou se impõem por força de uso regular e da 
própria eqüidade. Fala-se na existência de condições subentendidas. 
Admitem-se, enfim, que as partes aceitaram essas conseqüências, 
que realmente rejeitariam se as tivessem previsto. No caso, pois, a 
interpretação não se resume a simples apuração da intenção das 
partes68. 
 

Entende Carlos Roberto Gonçalves, que o princípio da boa fé exige que as 

partes contratantes se comportem de maneira correta não somente nas tratativas, 

porém durante a formação e o cumprimento do contrato. Outrossim, quando se fala 

do princípio da probidade, diz-se que nada mais é do que um dos aspectos objetivos 

do princípio da boa fé, que pode ser entendida como a honestidade de proceder ou 

a forma criteriosa de arcar com todos os seus deveres, que são atribuídos à certa 

pessoa69. 

É lição de Maria Helena Diniz, que a boa fé encontra-se intimamente 

correlacionada à interpretação do contrato. Segundo este princípio, o sentido literal 

da linguagem não pode prevalecer sobre a intenção manifestada da declaração de 

vontade das partes, porém ao interesse social e segurança das relações jurídicas, 

posto que as partes contratantes devem agir com lealdade, honestidade, honradez e 

probidade. É uma norma que determina a conduta leal e honesta dos contratantes, 

sendo incompatível com qualquer tipo de comportamento abusivo e tendo por 

finalidade gerar na relação obrigacional a confiança e o equilíbrio necessários nas 

prestações e distribuição dos riscos e encargos, para que não haja o enriquecimento 

sem causa70.  
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Verifica-se, por derradeiro, que a boa-fé constitui um princípio extremamente 

fundamental do direito contratual. Deste modo, hodiernamente admite-se o princípio 

da boa fé objetiva nos moldes do Código Civil de 2002 e o da boa fé subjetiva 

constante do Código Civil de 191671. 

Cíntia Regina Béo, elucida que a boa fé é objetiva quando: 

[...] visa à estabilidade e à segurança contratual, na expectativa de 
cumprimento avançado. Supera a limitada boa-fé subjetiva (que 
ainda é útil e deve permanecer como standard de certas situações, 
mas não se sustenta sozinha) e estabelece um padrão ou standard 
objetivo do homem médio, probo e de como agiria nesta ou naquela 
situação. Trata-se, portanto, do padrão médio objetivado72. 

 
Partindo destes entendimentos, diz-se que a boa fé objetiva é o alicerce dos 

deveres protecionistas e o fundamento da função normatizadora. É um princípio ou 

uma norma regulamentadora, que não pode ser considerada taxativamente. Ela 

apenas normatiza alguns deveres e prescinde dos fatos materiais que são 

pactuados73. 

Demonstrados os princípios da probidade e da boa fé, assinala-se no 

próximo subtítulo, algumas peculiaridades do princípio da revisão dos contratos ou 

da onerosidade excessiva, princípio este, citado apenas no estudo de Carlos 

Roberto Gonçalves. 

 

 

1.3.8 Princípio da revisão dos contratos ou da oner osidade excessiva 

 

 

Ao abordar o princípio da revisão dos contratos ou da onerosidade 

excessiva, insta salientar, inicialmente, que neste tópico será utilizado como teoria e 

base, a obra de Carlos Roberto Gonçalves, motivo pelo qual, não foram citados 

outros doutrinadores neste subtítulo. 

Assim, disciplinam os artigos 478, 479 e 480, do Código Civil Brasileiro: 

Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a 
prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, 
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com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos 
extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução 
do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data 
da citação. 
Art. 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a 
modificar eqüitativamente as condições do contrato. 
Art. 480. Se no contrato as obrigações couberem a apenas uma das 
partes, poderá ela pleitear que a sua prestação seja reduzida, ou 
alterado o modo de executá-la, a fim de evitar a onerosidade 
excessiva74. 
 

A partir destes artigos acima transcritos, discorre Carlos Roberto Gonçalves, 

que opõe-se este princípio em exame, ao da obrigatoriedade dos contratos, uma vez 

que viabiliza aos contratantes que recorram ao Poder Judiciário, para obterem 

modificação da convenção e condições mais humanas, em certos momentos. Surgiu 

na Idade Média, através da constatação, atribuída a Neratius, de que alguns fatores 

externos podem resultar, quando da execução da avença, uma situação muito 

diferente do que a que existia no momento da celebração contratual, onerando 

excessivamente o devedor75. 

A teoria recebeu a nomenclatura de rebus sic stantibus e compreende 

basicamente a presunção, nos contratos de cunho comutativo, de trato sucessivo e 

de execução diferida, a existência implícita de uma cláusula, em que a 

obrigatoridade de seu cumprimento importa a inalterabilidade da situação fatídica. 

Se esta alterar-se em razão de fatos extraordinários, que tornem excessivamente 

oneroso para o devedor o seu pagamento, poderá ele pedir ao magistrado que o 

torne isento da obrigação, seja parcial ou totalmente76. 

Esta teoria também denominada de teoria da imprevisão, consiste na 

possibilidade de desfazer ou revisar o contrato, quando ocorrerem eventos 

imprevisíveis e extraordinários, ou quando a prestação de uma das partes tornar-se 

exageradamente onerosa, o que viabiliza-se pela aplicação da cláusula rebus sic 

stantibus77. 

Portanto, complementa o mesmo doutrinador: 

Assim, em resumo, as modificações supervenientes que atingem o 
contrato podem ensejar pedido judicial de revisão do negócio 
jurídico, se ainda possível manter o vínculo com modificações nas 
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prestações (arts. 317 e 479 do CC), ou de resolução, nos termos dos 
arts. 317 e 478, a ser apreciado tendo em conta as cláusulas gerais 
sobre o enriquecimento injusto (art. 884), a boa-fé (art. 422) e o fim 
social do contrato (art. 421), se houver modificações na base do 
negócio que signifique quebra insuportável da equivalência ou a 
frustação definitiva da finalidade contratual objetiva78.  
 

Abordado o princípio da revisão dos contratos ou da onerosidade excessiva, 

passa-se ao último título do presente capítulo que tratará dos contratos bancários 

nas relações de consumo. 

 

 

1.4 OS CONTRATOS BANCÁRIOS NAS RELAÇÕES DE CONSUMO 

 

 

Após trata-se do aporte histórico, do conceito e princípios contratuais, 

importante se faz abordar alguns aspectos inerentes aos contratos bancários nas 

relações de consumo, uma vez que analisar-se-á no capítulo subsequente sobre o 

contrato de arrendamento mercantil ou leasing, ou seja, uma das espécies de 

contratos e, consequentemente, também uma espécie de contrato bancário. 

Antes de observar os conceitos de consumidor, fornecedor e serviços, 

destacando-se dentre este último, as operações financeiras e bancárias, insta 

salientar, que estas regular-se-ão pelo Código de Defesa do Consumidor, que 

estabelecido pela Lei nº 8.078/90, disciplina normas relativas à relação consumerista 

e surgiu no auge de uma evolução da sociedade capitalista79. 

Portanto, ao falar sobre os contratos bancários nas relações de consumo, 

diz-se, primeitamente, que consumidor é “[...] toda pessoa física ou jurídica que 

adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”80. 

Segundo Cláudio Bonatto e Paulo Valério Dal Pai Moraes, insta salientar, 

que quanto ao conceito de consumidor, duas são as posições que divergem em 
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relação a sua definição. A primeira corrente é a dos finalistas e a segunda dos 

maximalistas81. 

Explica Rodrigo Garcia Bastos, que para a corrente dos finalistas: 

[...]. o consumidor é a parte mais fraca da relação de consumo, no 
inciso I, do art. 4º do CDC, o consumidor é definido como o 
destinatário final do produto ou serviço, isto é, aquele que consumirá 
o produto ou serviço em sua plenitude, com um objetivo não 
profissional e sem utilizar o produto ou serviço com a finalidade de 
obter lucro. 
[...]. 
O profissional não poderia ser considerado como consumidor, pois o 
preço do serviço ou produto que ele adquiriu seria incluído no preço 
das atividades que ele exerce, portanto, para os finalistas a 
destinação do bem deve ser para o uso doméstico e familiar. 
Com esta visão os finalistas buscam restringir o grupo dos 
consumidores àquelas pessoas que realmente necessitam de 
proteção, pois são hipossuficientes, possibilitando, assim, um nível 
maior de proteção a este grupo. 
Além disso, os finalistas alegam que o Código Comercial possui meio 
próprio para a proteção do profissional-consumidor82. 
 

A posição dos maximalistas é mais abrangente do que a dos finalistas, posto 

que entende que o Código de Defesa do Consumidor, considerado como um 

regulamento para as relações de consumo em geral, não se importa se o 

consumidor é uma pessoa física ou jurídica, desde que seja o destinatário final do 

produto. Segundo esta corrente, tanto uma fábrica de toalhas que compra algodão 

ou um advogado que adquire um computador podem ser considerados 

consumidores83. 

Importante se faz salientar, que há, ainda, os conceitos de consumidor 

standart e de agentes equiparados à consumidor. O consumidor standart é aquele 

previsto no caput, do artigo 2º, do Código de Defesa do Consumidor. Já, os agentes 

equiparados ao consumidor serão aqueles previstos no artigo 2º, parágrafo único, do 

Código de Defesa do Consumidor, que disciplina: “equipara-se a consumidor a 

                                                 
81 BONATTO, Cláudio; MORAES, Paulo Valério Dal Pai. Questões controvertidas no 
Código de Defesa do Consumidor: principiologia, conceitos, contratos. 4. ed. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2003. p. 71. 
82 BASTOS, Rodrigo Garcia. In: Âmbito Jurídico. Dos produtos e serviços gratuitos e a 
aplicação do CDC. Disponível em: <http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link 
=revista_artigos_leitura&artigo_id=253>. Acesso em: 16 abr. 2009. 
83 BASTOS, Rodrigo Garcia. In: Âmbito Jurídico. Dos produtos e serviços gratuitos e a 
aplicação do CDC. Disponível em: <http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link 
=revista_artigos_leitura&artigo_id=253>. Acesso em: 16 abr. 2009. 
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coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas 

relações de consumo”84. 

Outrossim, diz-se que os bancos são definidos como fornecedores, de 

acordo com o disposto no artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, que 

assim disciplina: 

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica , pública ou 
privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes 
despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, 
montagem, criação, construção, transformação, importação, 
exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 
prestação de serviços. 
[...]. 
2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercad o de consumo, 
mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, 
de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter 
trabalhista85.  
 

Neste prisma, verifica-se que não é aceitável o não enquadramento dos 

bancos e demais instituições financeiras no regime de proteção do Código de 

Defesa do Consumidor, uma vez que são facilmente reconhecidos na definição de 

fornecedor, segundo a concepção trazida pelo diploma legal mencionado, e sua 

atividade tem, sem dúvida, natureza empresarial86. 

Porém, explica Frederico Eduardo Zenedin Glitz, que a oposição do setor 

bancário a esse artigo é manifesta, sob o fundamento de que não há como se falar 

em relação de consumo nos contratos assinados entre o cliente (pessoa física ou 

jurídica) e o estabelecimento bancário87. 

Disserta, por sua vez, Luiz Antonio Rizzato Nunes, que a norma 

estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor faz enumeração específica e 

que tem sua razão de existir. Coloca expressamente os serviços de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária dentre os serviços abrangidos pelas 

                                                 
84 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo 
regime das relações contratuais. 4. ed. rev., atual. e ampl., incluindo mais de 1.000 
jurisprudências. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 266-267. 
85 BRASIL. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm>. Acesso em: 16 abr. 2009. 
86 SALVADOR, Rejane Cristina. Agente bancário como pólo da relação de consumo à 
luz do Código de Defesa do Consumidor. Disponível em: 
<http://intertemas.unitoledo.br/revista/index.php/Juridica/article/viewFile/329/320>. Acesso 
em: 16 abr. 2009. 
87 GLITZ, Frederico Eduardo Zenedin. O Código de Defesa do Consumidor e os contratos 
bancários . Jus Navigandi , Teresina, ano 5, n. 47, nov. 2000. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=720>. Acesso em: 16 abr. 2009. 
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relações de consumo. Aliás, demonstra-se que o legislador se precaviu e 

preocupou-se com que os bancos, financeiras e empresas de seguro conseguissem, 

de algum modo, escapar da aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Apesar 

de ser bastante claro o dispositivo legal anteriormente citado e de constar em todas 

as letras que as entidades bancárias prestam serviços ao consumidor, houve 

tentativa judicial para se obter decisão em sentido contrário. Ocorre que, concluiu o 

Poder Judiciário exatamente o que a lei já mencionava: que os bancos prestam 

serviços88. 

Neste diapasão, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal pacificou a 

questão, ao julgar improcedente a Ação de Declaração de Inconstitucionalidade nº 

2591, que versava sobre a inconstitucionalidade da aplicação do Código de Defesa 

do Consumidor nos contratos bancários89. 

Outrossim, mister se faz salientar, ainda, que nas lições de Leonardo 

Machado Targino de Azevedo, há aplicabilidade do Código de Defesa do 

Consumidor quanto aos contratos bancários, uma vez que vários outros 

doutrinadores “[...] entendem estar atendidos os pressupostos básicos que 

caracterizam uma relação de consumo, quais sejam: fornecedor, consumidor e a 

relação de consumo, no caso, de serviços”90. 

Por derradeiro, assinala-se também que os contratos bancários se aplicam 

às relações de consumo dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, posto 

que se tratam de contratos de adesão, preceituados no artigo 54, do referido 

diploma legal, in verbis: 

Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido 
aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas 
unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o 
consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu 
conteúdo.  
§ 1° A inserção de cláusula no formulário não desfi gura a natureza 
de adesão do contrato. 
§ 2° Nos contratos de adesão admite-se cláusula res olutória, desde 
que a alternativa, cabendo a escolha ao consumidor, ressalvando-se 
o disposto no § 2° do artigo anterior.  

                                                 
88 NUNES, Luiz Antonio Rizzato. Curso de direito do consumidor. 2. ed. rev. modif. e 
atual. 3. tir. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 95. 
89 TRENTINI, Eliane Cristina. Os contratos bancários sob a regência do Código do 
Consumidor. Disponível em: <http://www.r2learning.com.br/_site/artigos/artigo_default.asp? 
ID=222>. Acesso em: 16 abr. 2009. 
90 AZEVEDO, Leonardo Machado Targino de. O CDC e os contratos bancários. In: Boletim 
Jurídico. Disponível em: <http://www.boletimjuridico.com.br/doutrina/texto.asp?id=1163>. 
Acesso em: 16 abr. 2009. 
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§ 3o  Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos 
claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte 
não será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão 
pelo consumidor. (Redação dada pela nº 11.785, de 2008) 
§ 4° As cláusulas que implicarem limitação de direi to do consumidor 
deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil 
compreensão91. 
 

Partindo do dispositivo supracitado, anota-se que o produto e/ou serviço são 

fornecidos e acompanhados do contrato. Assim sendo, o consumidor, para 

determinar a relação jurídica com o fornecedor, precisa assiná-lo, aderindo ao seu 

conteúdo, já fixado anteriormente. Daí denominar-se contrato de adesão92. 

O termo adesão não significa manifestação de vontade das partes ou uma 

decisão que resulte concordância com o conteúdo das cláusulas contratuais. No 

contrato de adesão não se discutem cláusulas e não há de se tratar em pacta sunt 

servanda. É contraditório falar em pacta sunt servanda nos contratos de adesão. 

Não existe acerto prévio entre as partes nem discussão de cláusulas, muito menos 

redação de comum acordo93. 

Portanto, verificada, brevemente, a existência de uma relação entre os 

contratos bancários e o Código de Defesa do Consumidor, examina-se no capítulo 

seguinte algumas particularidades do contrato de arrendamento mercantil. 

                                                 
91 BRASIL. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm>. Acesso em: 16 abr. 2009. 
92 NUNES, Luiz Antonio Rizzato. Comentários ao código de defesa do consumidor. 2. 
ed. reform. 3. tir. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 598. 
93 NUNES, Luiz Antonio Rizzato. Comentários ao código de defesa do consumidor. p. 
598. 
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2 O CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL  

 

 

Neste capítulo, se trata da contextualização histórica do contrato de 

arrendamento mercantil ou também denominado de leasing, do conceito do contrato 

de arrendamento mercantil, de sua natureza jurídica, bem como de suas espécies. 

 

 

2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA  DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO 

MERCANTIL OU LEASING 

 

 

Neste item, traçar-se-á a contextualização histórica do contrato de 

arrendamento mercantil ou leasing no direito antigo, no direito contemporâneo e na 

legislação brasileira, separadamente, conforme vislumbram alguns entendimentos 

doutrinários sobre o assunto. 

 

 

2.1.1 O contrato de arrendamento mercantil ou leasing no direito antigo 

 

 

Ao versar sobre a contextualização histórica do contrato de arrendamento 

mercantil ou leasing, importante se faz destacar, inicialmente, que segundo a 

doutrina especializada, as origens deste remontam à antiguidade, partindo de uma 

observação de certos atos negociais que demonstravam traços semelhantes da 

figura contratual que se conhece atualmente94. 

Discorre Arnaldo Rizzardo, que na época do direito antigo, não se conhecem 

traços ou rudimentos do contrato de arrendamento mercantil. Por sua vez, ao citar o 

autor francês El Mokhtar Bey, este elucida que pretendeu achar alguma semelhança 

nas leis da Babilônia, motivo pelo qual, se recordou das relações entre credor e 

devedor. O devedor, se considerado insolvente ou incapaz de pagar a dívida, era 

obrigado a trabalhar para o credor, durante um certo lapso temporal. O fato, todavia, 
                                                 
94 MANCUSO, Rodolfo  de Camargo. Leasing. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2002. p. 22. 
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não tem nada a ver com a figura do arrendamento mercantil ou leasing95. 

Complementa, Arnaldo Rizzardo, ao assinalar que na verdade, o Código de 

Hamurabi disciplinou algumas relações jurídicas semelhantes, tais como as 

transações comerciais, o contrato de trabalho, os direitos inerentes à propriedade e 

os deveres dos locadores, porém sem a menor ligação com o arrendamento 

mercantil ou leasing96. 

De seu turno, leciona Rodolfo de Camargo Mancuso, ao observar: 

Ainda como precedente remoto, CARLOS PATRÍCIO SAMANEZ 
reporta episódio da Grécia antiga, narrado na Política, de 
ARISTÓTELES, envolvendo certo negociante: “Antevendo um ano 
próspero para as oliveiras, aproveitou as circunstâncias para provar o 
contrário do que diziam. Às vésperas das colheitas, comprou todas 
as prensas que haviam em Mileto e Quio, sublocando-as, 
posteriormente, aos produtores de óleo a preços elevados e obtendo 
formidável lucro”97. 
 

Corrobora com o afirmado, Arnaldo Rizzardo, ao anotar que foi talvez no 

Egito, que alguns elementos tenham feito originar a idéia de arrendamento mercantil 

ou leasing. Havia uma norma, por volta do ano 3.000 a.C, viabilizando que um 

homem rico alugasse seus instrumentos laborais ou seu escravo, a outra pessoa 

com a mesma condição econômica que a sua. No que tange aos imóveis, o 

proprietário os alugava para outro homem de condições econômicas inferiores  ou 

mesmo pobre, designado pelo termo moushkenou, que originou o adjetivo 

mesquinho, e que proveio da Babilônia, indicando, entre aqueles povos antigos, o 

status social de pessoa que situava-se entre o homem livre e o escravo98. 

Logo, quanto ao Direito Romano, diz-se que alguns institutos tiveram como 

base o arrendamento mercantil, como, por exemplo, a locação, o comodato, a 

compra e venda, o depósito e a fidúcia99. 

Segundo Rodolfo de Camargo Mancuso: 

No que concerne ao direito romano, não nos parece ter aí existido 
um contrato que se acomodasse à estrutura e às funções do leasing. 
Apenas, alguns contratos romanos apresentavam certas 
características de algum modo aproximadas ou correlatas a um 

                                                 
95 RIZZARDO, Arnaldo apud BEY, El Mokhtar. Leasing: arrendamento mercantil no direito 
brasileiro. 4. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p. 23. 
96 RIZZARDO, Arnaldo. Leasing: arrendamento mercantil no direito brasileiro. p. 23. 
97 MANCUSO, Rodolfo  de Camargo apud SAMANEZ, Carlos Patrício. Leasing. p. 23. 
98 RIZZARDO, Arnaldo. Leasing: arrendamento mercantil no direito brasileiro. p. 23-24. 
99 SALLES, Gustavo Finamor. Breves considerações do contrato de leasing ou 
arrendamento mercantil. Disponível em: <http://www.franca.unesp.br/artigos/gustavofinam 
orsalles.pdf>. Acesso em: 20 abr. 2009. 



 41

arrendamento mercantil, insuficientes, todavia, para justificar uma 
identificação mais precisa com o instituto em questão. Alguns 
contratos denotavam uma dissociação entre domínio e posse, como 
hoje se observa no arrendamento mercantil, como a locação (locatio 
conductio), compreensiva de coisas (locatio rerum) e de serviços 
(locatio operis); o comodato (commodatum); a compra e venda com 
reserva de domínio (emptio venditio cum pacto reservati dominii); o 
depósito (depositum). De outra parte, havia a fidúcia (pactum 
fiduciae), que poderia ficar adjecta a outros ajustes, enquanto um 
simples modo de contratar. 
Dentre essas figuras, apresentavam maiores pontos de contato com 
o que hoje se entende por leasing a locação, a venda a crédito e o 
negócio fiduciário. [...]100. 
 

Outrossim, na Idade Média, instituto semelhante ao do arrendamento 

mercantil ou leasing, se dava quando o senhor feudal alienava seus bens, sem exigir 

pagamento à vista. Enquanto não satisfeito o preço, o proprietário possuia o direito 

real sobre o bem101. 

Estudada, brevemente, a contextualização histórica do contrato de 

arrendamento mercantil ou leasing, à época do direito antigo ou na antiguidade, 

examina-se, no próximo subtítulo, sobre este instituto no direito contemporâneo ou 

na idade moderna. 

 

 

2.1.2 O contrato de arrendamento mercantil ou leasing no direito 

contemporâneo 

 

 

Disserta Rodolfo de Camargo Mancuso, que como visto anteriormente, o 

movimento de dissociação entre a posse e o domínio, entre a propriedade e o direito 

de uso, se apresentou desde à época do direito romano e, gradativamente, foi 

adquirindo intensidade, o que explicaria o surgimento, em muitos países, mesmo 

que filiados a regimes jurídicos diferentes, de figuras contratuais muito semelhantes 

ao que, hodiernamente, se compreende por arrendamento mercantil ou leasing102. 

Desta forma, ensina o mesmo doutrinador, que: 

                                                 
100 MANCUSO, Rodolfo  de Camargo. Leasing. p. 23. 
101 SALLES, Gustavo Finamor. Breves considerações do contrato de leasing ou 
arrendamento mercantil. Disponível em: <http://www.franca.unesp.br/artigos/gustavofinam 
orsalles.pdf>. Acesso em: 20 abr. 2009. 
102 MANCUSO, Rodolfo  de Camargo. Leasing. p. 25. 
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No que concerne aos séculos XIX e XX, PHILIPPE KARELLE aponta 
três efemérides relevantes para a futura configuração do que viria a 
ser o contrato de leasing, como hoje o conhecemos: 1) em 1877, a 
Bell Thelephone Company empreendeu um sistema de locação de 
telefones, de largas proporções, lançando a semente para ulteriores 
aperfeiçoamentos na fórmula contratual então adotada, como se deu, 
na seqüência, com a United Shoe Machinery Co. e com a 
International Business Machinery Co (IBM); 2) em 1945, nos Estados 
Unidos, a Allied Stores Corporation vendeu seus imóveis a uma 
fundação universitária e, concomitantemente, os tomou em locação 
por igual período de 30 anos, com opção para uma prorrogação por 
igual período, mediante um aluguel moderado; esse procedimento 
passou a denominar-se sale and lease back, [...]. 3) enfim, a própria 
história do desenvolvimento das estradas de ferro está fortemente 
ligada ao leasing: a fórmula encontrada pelas companhias para a 
recomposição de seus ativos financeiros foi a de ceder o uso das 
ferrovias [...]103. 
 

Para Arnaldo Rizzardo, “segundo a unanimidade dos autores, o leasing 

tornou-se conhecido nos Estados Unidos da América, na década de 50, embora 

alguns remontem as origens a 1941. [...]”104. 

No entanto, leciona Sílvio de Salvo Venosa, que o arrendamento mercantil 

ou leasing originou nos Estados Unidos. Demonstra-se que desde o ano de 1920, 

existiam naquele país algumas organizações empresariais que se dedicavam ao 

renting, espécie de locação, na qual existia a obrigação de prestar assistência 

técnica, bem como manutenção por conta do locador, mesmo sem opção de 

compra. Trata-se, assim, do contrato mercantil, com objetivo especulativo. No ano 

de 1941, através do Lend and Lease Act, aprovado pelo Congresso norte 

americano, possibilitou-se que o país emprestasse equipamentos bélicos aos seus 

aliados, que poderiam ser devolvidos ou comprados no final da guerra. No ano de 

1952, também naquele mesmo país, a indústria alimentícia passou a locar 

equipamentos para poder fornecer a mercadoria para as forças do exército. Essa 

experiência, foi muito importante para o surgimento do denominado leasing 

clássico105. 

Por sua vez, complementa Rodolfo de Camargo Mancuso: 

Sem embargo, os grandes marcos cronológicos usualmente 
indicados pelos autores na linha evolutiva do contrato de leasing 
estão ubicados nos Estados Unidos: O Lend and Lease Act, de 

                                                 
103 MANCUSO, Rodolfo  de Camargo apud KARELLE, Philippe. Leasing. p. 26-27. 
104 RIZZARDO, Arnaldo apud COMPARATO, Fábio Konder. Leasing: arrendamento 
mercantil no direito brasileiro. p. 25. 
105 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: contratos em espécie. 4. ed. v. 3. São Paulo: 
Atlas, 2004. p. 628. 
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11.03.1941 e o episódio envolvendo o empreendimento idealizado 
pelo empresário D. P. Boothe Júnior, em 1952, na Califórnia. 
Através do Lend and Lease Act, os EUA pretenderam desenvolver 
uma política de empréstimos de material bélico a seus aliados na luta 
contra o Eixo, devendo esse equipamento ser devolvido ou adquirido 
ao final das hostilidades. Obviamente, esse fato histórico há que ser 
interpretado com refrações especiais, impregnado que estava de 
injunções políticas. Não se tratava, com efeito, de uma operação de 
leasing, propriamente dita, já porque ausentes as características de 
um contrato entre particulares, pois esse instituto ainda estava muito 
incipiente. [...]106. 
 

Nestas iniciais formas, não apresentava-se a interferência de uma instituição 

financeira. O leasing era o industrial ou operacional, cuja melhor expressão se 

adapta pelo fato de que a operação vinha sendo empregada não apenas pelos 

industriais, mas pelos distribuidores e importadores de equipamentos, atendendo à 

satisfação de uma necessidade que sentia-se, dirigida à uma modernização 

industrial sem desvio de capital de giro. Tratava-se mais de uma locação com a 

possibilidade de compra, pois buscava-se a substituição de material obsoleto por 

material ainda mais moderno e atualizado107. 

Aduz Rodolfo de Camargo Mancuso, que, na verdade, o arrendamento 

mercantil ou leasing, nas suas primeiras manifestações, apresentava-se com caráter 

de operação financeira, porém era o próprio titular do bem que o locava diretamente 

ao arrendatário, antecipando a espécie que hoje se conhece por self leasing108. 

Desta forma: 

Cremos que foi através dessa última modalidade que o leasing 
ganhou forte alento e assim, gradativamente, foi se firmando em todo 
o mundo como uma prática negocial moderna e eficiente. Uma 
reflexão ponderada sobre os dados históricos permite inferir que o 
momento genético do surgimento do leasing em seu sentido próprio, 
isto é, com uma estrutura aproximada à que hoje é basicamente 
utilizada, pode ser localizado na segunda metade do século XX, nos 
Estados Unidos, com o empreendimento desenvolvido por D. P. 
Boothe Júnior, em 1952, [...]. 
 

Afirma, então, José Augusto Delgado, que a doutrina jurídica, ao final do 

século XX, constatou, de maneira indiscutível, que o instituto do arrendamento 

mercantil ou leasing, está com muita intensidade, sendo usado em operações de 

financiamento a médio e longo prazo, em face do entusiasmo com que o aceitam os 

empresários, por ser uma forma de obtenção de financiamento, compatível com as 

                                                 
106 MANCUSO, Rodolfo  de Camargo. Leasing. p. 27. 
107 RIZZARDO, Arnaldo. Leasing: arrendamento mercantil no direito brasileiro. p. 25-26. 
108 MANCUSO, Rodolfo  de Camargo. Leasing. p. 27. 
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necessidades financeiras do mundo contemporâneo109. 

Portanto, seja como for, verifica-se que os Estados Unidos foi o país que 

mais progrediu com esta atividade negocial, intitulada de arrendamento mercantil ou 

leasing, o que se observa por alguns fatores, explicados por José Wilson Nogueira 

de Queiroz, tais como, a restrição e inacessibilidade do mercado de capitais a um 

médio prazo; a ficalização bastante severa com taxas de lucro substancial; a 

economia em franca prosperidade e com taxas de lucro substancial; e, as 

organizações empresariais compelidas a uma renovação rápida de seus 

equipamentos, pelo fato do célere progresso científico110. 

Partindo de todos estes argumentos, elucida, então, Sílvio de Salvo Venosa, 

que o arrendamento mercantil ou leasing alastrou-se pelo mundo contratual. Assim, 

foi instituído no ano de 1960, na Inglaterra e, posteriormente, na França, na Itália, na 

Bélgica e na Alemanha. No Brasil, seu tratamento tributário foi conferido por meio da 

Lei nº 6.099, datada em 12 de setembro de 1974111, conforme verificar-se-á no 

subtítulo seguinte, que versará do escorço histórico do arrendamento mercantil ou 

leasing na legislação brasileira. 

 

 

2.1.3 O contrato de arrendamento mercantil ou leasing na legislação brasileira 

 

 

No Brasil, a prática do arrendamento mercantil ou leasing, ocorreu, 

aproximadamente, no ano de 1967, com a organização empresarial Rent-a-Maq, 

porém desenvolveu-se a partir do ano de 1970. Para disciplinar extralegalmente  a 

sua atividade, surgiu a Associação Brasileira de Empresas de Leasing (ABEL), como 

também a Lei nº 6.099/74 com posteriores alterações112. 

Assim, “o leasing foi introduzido no Brasil oficialmente com o nome de 

arrendamento mercantil, pela Lei nº 6.099, de 12 de setembro de 1974, e, regulado 

                                                 
109 DELGADO, José Augusto. Leasing: doutrina e jurisprudência. 2. ed. 5. reimpr. Atual. e 
ampl. Curitiba: Juruá, 2009. p. 19. 
110 RIZZARDO, Arnaldo apud QUEIROZ, José Wilson Nogueira de. Leasing: arrendamento 
mercantil no direito brasileiro. p. 26. 
111 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: contratos em espécie. p. 628. 
112 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: teoria das obrigações contratuais 
e estracontratuais. p. 715. 
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pela Resolução nº 351, de 17 de novembro de 1975, do Banco Central do Brasil”113. 

De acordo com o artigo 1º, “[...] o tratamento tributário das operações de 

arrendamento mercantil reger-se-á pelas disposições desta Lei”114.  

Esclarece Sílvio de Salvo Venosa, que “[...]. a norma dirigiu-se 

exclusivamente ao tratamento tributário da relação contratual. Originalmente, o 

instituto foi reservado exclusivamente para pessoas jurídicas”115. 

Diante disto, explica Jorge Pereira Andrade, que por intermédio da Lei nº 

6.099, as partes contratantes só poderiam ser as pessoas jurídicas, conforme 

observava o parágrafo único, do artigo 1º. Logo, no ano de 1983, nove anos após a 

introdução do instituto do arrendamento mercantil, a Lei nº 7.132, de 26/10/1983, 

alterou aquele parágrafo, que passou a ter a seguinte redação116: 

[...]. 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 arrendatária 
e para uso próprio desta117. 
 

Segundo Sílvio de Salvo Venosa, a Lei nº 7.132/83 alterou o parágrafo 

único, da lei original, para viabilizar sua utilização pela pessoa física como 

arrendatária. A arrendadora, é reservada somente às pessoas jurídicas. Entretanto, 

outras regulamentações posteriores, do legislador financeiro, não se apresentaram 

simpáticas para admitir a pessoa física como arrendatária. Foram inúmeras as 

resoluções, circulares, pareceres normativos, dentre outros, que sucederam a lei 

básica e o regulamento do instituto do leasing118. 

Demonstra Jorge Pereira Andrade, que: 

A partir de então, a arrendante ou empresa de leasing só poderá ser 
jurídica, e arrendatária pessoa jurídica ou física. Tal modificação foi 
bem recebida pelo mercado arrendador, como se depreende de 
estatística feita pela ABEL – Associação Brasileira das Empresas de 
Leasing, a qual demonstra que, em 1983, houve um decréscimo de 
55% nos contratos de leasing tomados pelo seu valor e, em 1984, 
com a modificação introduzida, já no primeiro semestre, um 

                                                 
113 ANDRADE, Jorge Pereira. Contratos de franquia e leasing. 3. ed. São Paulo: Atlas, 
1988. p. 83. 
114 BRASIL. Lei nº 6.099, de 12 de setembro de 1974. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6099.htm>. Acesso em: 24 abr. 2009. 
115 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: contratos em espécie. p. 630. 
116 ANDRADE, Jorge Pereira. Contratos de franquia e leasing. p. 83. 
117 BRASIL. Lei nº 6.099, de 12 de setembro de 1974. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6099.htm>. Acesso em: 24 abr. 2009. 
118 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: contratos em espécie. p. 630. 
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acréscimo de 2,1%, e, no segundo, um aumento considerável de 
53,1% (Boletim Abel, ano XIII, nº 121, dezembro de 1991)119. 
 

Destarte, a legislação que prevê o leasing no Brasil pode ser observada no 

seguinte espectro: (1) seu núcleo principal, reside na Lei nº 6.099/74, que foi 

modificada em muitos pontos pela Lei nº 7.132/83; (2) uma normatização 

complementar representada, por um ângulo, de textos tributários que preveem fatos 

geradores de alguma forma relativos ao leasing, e, de outro ângulo, pelos outros 

textos direcionados a determinados aspectos bem específicos, tais como: Decreto-

lei nº 1.811/90 (confere poder ao Conselho Monetário Nacional para reduzir até zero 

a alíquota do Imposto de Renda, na fonte, sobre o valor das remessas ao exterior, 

provenientes de contratos de leasing realizados com agente estrangeiro); Decreto-lei 

nº 1.960/82 (autoriza o Poder Executivo Federal para contratar ou assegurar 

operações de leasing); Decreto-lei nº 2.018/83 (prevê a isenção ou redução de 

tributos relativos aos bens objeto de leasing, quando voltados para objetivos 

contemplados por benefícios fiscais); finalmente, (3) uma normatização de natureza 

regulamentar, atualmente representada por meio da Resolução do Bacen nº 

2.309/96, que disciplina e consolida as normas relativas às operações de 

arrendamento mercantil, tendo este texto, revogado as perecedentes resoluções, 

inclusive a de nº 980/84, que, por sua vez, revogou a pioneira Resolução do Bacen 

nº 351/75120. 

Por derradeiro, é lição de Sílvio de Salvo Venosa, que: 

A essência do negócio, de acordo com a legislação, é uma operação 
financeira para obtenção de um ativo fixo. A empresa arrendadora, 
sujeita ao controle e fiscalização do Banco Central, é intermediária 
na operação, captando recursos no mercado e repassando-os por 
meio dos contratos de leasing. Desse modo, em nosso ordenamento, 
o arrendador deve, necessariamente, ser uma empresa inserida no 
sistema financeiro. O valor residual estabelecido é por vezes 
simbólico, inferior ao preço de mercado. O estabelecimento de um 
valor residual é característica do leasing financeiro, o mais utilizado. 
Por essa cláusula, as partes fixam, desde logo, o valor que o bem 
deverá ter no final do período de arrendamento. Essa estipulação 
recebeu o nome no meio financeiro de “valor residual garantido” 
(VRG). Esse valor, no entanto, não se confunde com o valor real do 
bem após utilizado, que pode ser maior ou menor que o VRG e não 
altera o contratado. Tem entendido a jurisprudência que o 
pagamento antecipado do valor residual, prática que foi muito 

                                                 
119 ANDRADE, Jorge Pereira. Contratos de franquia e leasing. p. 84. 
120 MANCUSO, Rodolfo  de Camargo. Leasing. p. 113-114. 
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utilizada no país, descaracteriza o leasing e torna o negócio um 
simples contrato de financiamento121. 
 

Diante destas considerações premonitórias, verifica-se, então, que a Lei nº 

6.099/74, aterada pela Lei nº 7.132/83, tem o escopo de dispor sobre o tratamento 

tributário, designar o arrendamento mercantil e aprentar este como uma modalidade 

de contrato típico, controlado pelo Banco Central do Brasil e segundo regras 

baixadas pelo Conselho Monetário Nacional, aplicando, no que couber, a Lei nº 

4.595/64 e legislação posterior concernente ao sistema financeiro nacional122. 

Apresentado o escorço histórico do contrato de arrendamento mercantil ou 

leasing na legislação brasileira, passa-se a examinar no título subsequente, sobre o 

conceito do contrato deste. 

 

 

2.2 CONCEITO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL 

 

 

Demonstra José Augusto Delgado, que existem na doutrina muitos debates 

para definir o conceito jurídico do arrendamento mercantil ou leasing. As 

divergências, além de contribuírem para um aperfeiçoamento da sua concepção, 

marcam, de maneira bastante nítida, a sua identificação no ordenamento jurídico 

pátrio e demonstram o quanto importante este instituto se tornou para o Direito, em 

decorrência de sua presença constante nas relações de ordem econômica e 

financeiras123. 

Jônatas Milhomens e Geraldo Magela Alves, vislumbram que o 

arrendamento mercantil ou leasing é aquele contrato em que uma pessoa jurídica 

arrenda a uma pessoa física ou jurídica, por um certo período, um bem comprado 

pela primeira, conforme indicações de segunda, cabendo ao arrendatário a opção de 

comprar o bem arrendado ao final do contrato, através de um preço residual que fora 

previamente fixado124. 

                                                 
121 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: contratos em espécie. p. 630. 
122 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: teoria das obrigações contratuais 
e estracontratuais. p. 715. 
123 DELGADO, José Augusto. Leasing: doutrina e jurisprudência. p. 47. 
124 MILHOMENS, Jônatas; ALVES, Geraldo Magela. Manual prático dos contratos 
(administrativos, agrários, bancários, civis, comerciais, desportivos, industriais, marítimos): 
doutrina, legislação, jurisprudência, formulários. p. 320. 
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Dissertam Wagner Veneziani Costa e Gabriel J. P. Junqueira, que: 

O leasing é um contrato pelo qual uma empresa, desejando utilizar 
determinado bem, equipamento ou imóvel, por determinado tempo, o 
faz através de uma instituição financeira que adquire o referido bem 
e o aluga a ela. 
Findo o prazo estabelecido no contrato, o locatário pode optar pela 
devolução do bem, a renovação ou aquisição pelo preço residual 
fixado no momento do início do contrato125. 
 

Para Arnaldo Rizzardo, a idéia que se extrai no direito universal, apresenta 

como sendo um contrato de arrendamento mercantil ou leasing, aquele que possui 

natureza econômica e financeira, pelo qual uma pessoa jurídica (empresa, por 

exemplo), cede em locação um bem móvel ou imóvel, por meio do pagamento de 

determinado valor126. 

De seu turno, Carlos Roberto Gonçalves alude que apesar de muito se 

assemelhar à locação, o contrato de arredamento mercantil ou leasing se trata de 

uma fórmula intermediária entre a compra e venda e a locação. É um contrato 

complexo, ou seja, um misto de financiamento, de promessa de compra e venda e 

de locação, regulamentado pela Lei nº 6.099/74. O tema leasing sempre fornece a 

noção de financiamento e deve ser tratado adequadamente para evitarem-se 

distorções. O financiamento é um conceito econômico que pode compreender 

muitos contratos, sendo o contrato de mútuo o principal deles, porém não é 

considerado uma categoria jurídica127. 

Ensina Sílvio de Salvo, que: 

O termo leasing é o particípio substantivo do verbo to lease (alugar, 
arrendar), na língua inglesa. Sua derivação, portanto, provém do 
sistema anglo-saxão, mais propriamente dos EUA, onde começou a 
ser utilizado. Em estreita síntese, significa contrato de locação com 
opção de compra pelo locatário. Participam do negócio o locador ou 
arrendador (lessor) e o locatário ou arrendatário (lessee). Embora o 
meio jurídico nacional admita a expressão arrendamento mercantil, 
não muito adequado ao conteúdo do instituto, o termo leasing 
consagrou-se na doutrina e na jurisprudência pátrias, com conteúdo 
e compreensão perfeitamente conhecidos. O mesmo instituto recebe 
o nome de crédit bail (empréstimo-locação) na França; location 
financement, na Bélgica; hire purchase, na Inglaterra. Em todas as 
denominações, ressalta-se o aspecto do financiamento, noção 
presente com mais ou menos realce nas diversas modalidades do 
instituto. O rótulo de locação financeira, admitido pelo direito 

                                                 
125 COSTA, Wagner Veneziani; JUNQUEIRA, Gabriel J. P. Contratos: manual prático e 
teórico. 8. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: WVC Gestão Inteligente, 1996. p. 238. 
126 RIZZARDO, Arnaldo. Leasing: arrendamento mercantil no direito brasileiro. p. 18. 
127 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: contratos e atos unilaterais. p. 
657. 
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comparado, seria a melhor denominação para o instituto. De fato, o 
leasing apresenta atualmente várias espécies, surgidas conforme as 
necessidades negociais128. 

 
Discorre Waldirio Bulgarelli, que proveniente ou não de institutos contratuais 

mais antigos, o certo é que o arrendamento mercantil ou leasing insere-se entre as 

muitas figuras contratuais recentes, de adoção também bastante recente, surgidas 

da evolução das técnicas contratuais, como, por exemplo, o franchising e o 

facturing129.  

Em contrapartida, destaca Victor Eduardo Rios Gonçalves, que a definição 

de leasing se encontra expressa no artigo 1º, parágrafo único, da Lei nº 6.099/74, 

conforme já verificou-se, no item 2.1.3. Sucintamente, a finalidade deste contrato 

repousa na idéia de permissão ao arrendatário do uso de determinado bem do qual 

necessite, sem que precise arcar com o seu valor inicial. Desta forma, o arrendador, 

proprietário de um bem móvel ou imóvel, repassa a posse direta ao arrendatário, 

durante um certo lapso temporal, para que este possa realizar uma livre utilização do 

objeto, através do pagamento periódico de um determinado valor, podendo, ao final 

do contrato, adquirir a coisa por um preço residual que foi anteriormente pactuado, 

devolver o objeto ao arrendador ou requerer a renovação contratual. Durante a 

vigência deste contrato, a propriedade permanecerá em nome do arrendador130. 

Por sua vez, salienta, ainda, Arnaldo Rizzardo, que é o instituto em análise é 

uma opção de financiamento para aquisição de qualquer tipo de automóvel, máquina 

ou equipamento, seja este de fabricação nacional ou estrangeira, novo ou usado, 

incluindo também, o financiamento de imóveis131. 

Neste sentido, complementa Sílvio de Salvo Venosa: 

Primordialmente dirigido às pessoas jurídicas, nada impede que seja 
utilizado por pessoas naturais, dependendo de regulamentação 
legislativa. Trata-se, portanto, em sua veste mais comum, de contrato 
mediante o qual um agente, pretendendo utilizar coisa móvel ou 
imóvel, faz com que instituição financeira ou especializada o adquira, 
alugando-o posteriormente a ele por prazo certo, facultando-se-lhe a 
final que opte entre a devolução do bem, a renovação do contrato ou 
a compra pelo preço residual conforme estabelecido. Nosso 
ordenamento apresenta regulamento tributário para ordenar o 
leasing. Advirtamos, porém, que nada impede, dentro do âmbito de 

                                                 
128 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: contratos em espécie. p. 625. 
129 BULGARELLI, Waldirio. Contratos mercantis. 9. ed. São Paulo: Atlas, 1997. p. 371. 
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atuação da autonomia da vontade negocial, que no âmbito privado 
seja contratada a locação com opção de compra final, como contrato 
de direito privado, regido pelos princípios característicos do leasing 
original e pelos princípios gerais dos contratos. Entre as partes, as 
obrigações derivadas dessa avença produzem os efeitos ordinários 
de qualquer contrato. A obrigação tributária de per si refoge às 
relações que unem estritamente as partes contratuais nesse negócio. 
As restrições aplicam-se às pessoas jurídicas que não estão 
autorizadas a atuar nessa área, o que inquinaria o contrato, nessa 
hipótese, por falta de legitimação do contratante132. 
 

Estudado o conceito de arrendamento mercantil ou leasing, examina-se no 

subtítulo seguinte os elementos integrantes do conceito deste. 

 

 

2.2.1 Elementos integrantes do conceito de arrendam ento mercantil 

 

 

Aponta Maria Helena Diniz, que são elementos jurídicos essenciais para a 

caracterização do contrato de arrendamento mercantil ou leasing: 

[...]: 1º) três empresas são necessárias à operação: a que vende as 
máquinas (fabricante), a que as compra, pagando o preço (leasing 
broker133 ou leasing banker134), e a que obtém, sem ter comprado 
(arrendatário), os referidos bens de produção; 
2º) uma empresa ou o arrendatário indica à outra (instituição 
financeira – arts. 1º e 13, § 2º, da Res. n. 2.309/96) os bens que ela 
deverá adquirir, com todas as suas especificações técnicas, 
estipulando preço e nome do fornecedor, e dando outros 
esclarecimentos, como condições de reembolso do arrendador, 
montante de prestações, prazo de vigência do contrato de leasing 
etc. (Lei n. 6.099/74, art. 5º); 
3º) a instituição financeira compra equipamentos e máquinas para 
arrendá-los a longo prazo à empresa que pediu a aquisição. O 
contrato de compra e venda será celebrado entre arrendador e 
vendedor, sem qualquer participação do arrendatário; 
4º) há a concessão do uso desses bens ou equipamentos durante 
certo prazo (Res. n. 2.309/96, art. 8º, I e II), não muito longo, em 
geral dois a cinco anos, ou até mesmo noventa dias, em caso de 
leasing operacional, mediante o pagamento de uma renda, superior 
ao valor do uso, porque ela poderá ser parcela do preço pelo qual 
serão comprados tais bens. Se, na vigência do contrato, o 
arrendatário quiser pôr fim ao leasing, devolvendo o bem ao 
arrendador, este poderá exigir o pagamento integral das prestações 
convencionadas; 

                                                 
132 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: contratos em espécie. p. 625-626. 
133 A tradução literal da expressão significa: locação corretor. 
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5º) o arrendatário, findo o prazo do arrendamento, tem a tríplice 
opção de: a) adquirir os bens, no todo ou em parte, por preço menor 
do que o de sua aquisição primitiva convencionado no próprio 
contrato, levando-se em conta os pagamentos feitos a título de 
aluguel; b) devolvê-los ao arrendador; ou c) prorrogar o contrato, 
mediante o pagamento de renda muito menor do que a do primeiro 
arrendamento, porque neste as prestações foram fixadas tendo em 
vista o valor da utilização do bem em estado de novo135. 
 

Arnaldo Rizzardo ao citar Roberto Ruozi, salienta que segundo descrição 

feita por este, podem-se destacar os seguintes elementos como integrantes do 

conceito de arrendamento mercantil ou leasing: (1º) operação de financiamento a 

médio ou longo prazo; (2º) locação de bens móveis ou imóveis; (3º) participação de 

um intermediário financeiro, que intervirá entre o produtor do bem que é objeto da 

avença e a organização empresarial ou interessado que dela precise; (4º) aquisição 

pelo intermediário juntamente ao produtor e a cessão em locação ao arrendatário; 

(5º) retenção do direito de propriedade pelo arrendador; (6º) dever do arrendatário 

em pagar ao intermediário financeiro um certo número de prestações periódicas, em 

face do valor global; (7º) importância global paga pelo arrendatário atinge cifra 

superior ao custo dos bens; e, (8º) os bens, no final do contrato, poderão ser 

transferidos a título oneroso, do domínio do intermediário financeiro a uma 

organização empresarial arrendatária, desde que esta última expresse o desejo de 

compra por meio de pagamento de um custo residual pré fixado136. 

Mencionam Jônatas Milhomens e Geraldo Magela Alves, que o contrato de 

arrendamento mercantil ou de leasing se caracteriza por apresentar os seguintes 

elementos: a) a indicação, realizada pelo arrendatário, à arrendadora, de um 

determinado bem para aquisição desta; b) o arrendamento depois da compra do 

bem, realizado pela arrendadora àquele indivíduo que se prontificou a adquiri-lo; e, 

c) a opção, ao final do prazo ajustado, exercida pelo arrendatário, no sentido da 

compra do bem por preço inferior do que o originário137. 

Demonstrados os elementos integrantes do conceito de arrendamento 

mercantil ou leasing, apresenta-se no tópico seguinte a natureza jurídica deste 
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instituto em comento. 

 

 

2.3 NATUREZA JURÍDICA DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL 

 

 

Vislumbra José Augusto Delgado, que “a abordagem da natureza jurídica do 

contrato de leasing tem se apresentado como uma das questões mais controvertidas 

que, nos últimos tempos, tem enfrentado a doutrina”. 

Argumentam Wagner Veneziani Costa e Gabriel J. P. Junqueira, que este é 

considerado um contrato complexo que se desdobra em muitos segmentos e vem 

sendo analisado no âmbito da compra e venda. Compreende-se como um contrato 

consensual, bilateral, oneroso, por tempo determinado e intuitu personae138. 

Para Sílvio de Salvo Venosa: 

O arrendamento mercantil, como percebemos, é formado por um 
complexo de relações negociais, nas quais podem ser identificados 
claramente vislumbres de locação, promessa de compra e venda, 
mútuo, financiamento e mandato. Na maioria de suas modalidades, 
existe uma promessa unilateral de venda. Não é, no entanto, 
elemento necessário em toda versão desse instituto. Sob qualquer 
hipótese, deve ser visto como negócio unitário, sem tentativa de 
decomposição de vários contratos. Originalmente, é contrato atípico 
misto, que se vale de conceitos de vários outros. Sua  idéia 
centralizadora, todavia, é sem dúvida a locação de coisas139. 
 

O contrato de arrendamento mercantil é, portanto, consideraddo um contrato 

misto, que compreende características de outros contratos, tornando-os 

inseparáveis e possuindo a função comum de garantir o resultado do negócio 

jurídico celebrado. O descumprimento ou a inexistência de um desses elementos, 

descaracterizará o contrato totalmente e frustrará seu resultado140. 

De seu turno, assinala Tullo Cavallazzi Filho, que o contrato de leasing, 

geralmente representa-se como um contrato de natureza complexa, possuindo 
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peculiaridades do contrato de locação, financiamento e compra e venda141. 

Waldirio Bulgarelli, ensina que ao empregar-se a técnica tradicional civilista, 

considera-se o contrato de arrendamento mercantil ou leasing, em seu conteúdo 

jurídico, como sendo um contrato consensual, bilateral, oneroso, de tempo certo, 

execução sucessiva e intuitu personae142. 

Daniele Curcio Feijó anota: 

A natureza jurídica do contrato de leasing é bastante controvertida, 
ensejando grandes celeumas, pois não há determinação legal que o 
conceitue. 
Parte da doutrina admite ser o leasing contrato atípico, o qual 
aglomera caracteres dos contratos de locação, de financiamento e de 
compra e venda. [...]. 
No entanto, outra parte da doutrina entende ser de natureza mista 
[...]143. 
 

Elucida José Augusto Delgado citando Fran Martins, que a natureza jurídica 

do contrato de arrendamento mercantil ou leasing é considerada complexa, uma vez 

que compreende que este seja uma locação, uma promessa unilateral de venda e, 

às vezes, um mandato, quando é o arrendatário que trata com o vendedor na opção 

do bem144.  

Cabe salientar, que as decisões jurisprudenciais seguem este último 

posicionamento, uma vez que considera-se o leasing financeiro, um contrato 

complexo, que, não se tratando de mera locação, se parece e muito, com a compra 

e venda com reserva de domínio, ou mesmo, com o contrato que possui cláusulas 

de alienação fiduciária. Isto conduz à aplicação analógica da legislação relativa a 

estes institutos, conforme se depreende da RT 653/117145. 

Em suma, define Gustavo Finamor Salles: 

A lei n. 6.099/74 concede respaldo legal ao instituto do arrendamento 
mercantil, contudo esquiva-se de qualificar sua natureza jurídica, 
sendo, pois, essa questão, muito discutida entre os doutrinadores 

                                                 
141 CAVALLAZZI FILHO, Tullo. Tópicos de direito bancário e empresarial. Florianópolis: 
OAB/SC, 2000. p. 29. 
142 BULGARELLI, Waldirio. A problemática dos saldos devedores nas operações do leasing. 
Revista RT, Caderno de Direito Econômico e Administrativo, n. 8, jul./set. 1994. p. 222. 
143 FEIJÓ, Daniele Curcio. In: Boletim Jurídico. Do contrato de leasing ou arrendamento 
mercantil. Disponível em: <http://www.boletimjuridico.com.br/doutrina/texto.asp?id=181>. 
Acesso em: 30 abr. 2009. 
144 DELGADO, José Augusto apud MARTINS, Fran. Leasing: doutrina e jurisprudência. p. 
55. 
145 FEIJÓ, Daniele Curcio. In: Boletim Jurídico. Do contrato de leasing ou arrendamento 
mercantil. Disponível em: <http://www.boletimjuridico.com.br/doutrina/texto.asp?id=181>. 
Acesso em: 30 abr. 2009. 
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brasileiros, haja vista a ausência de qualquer determinação legal que 
a conceitue.  
Contudo, faz-se de extrema relevância conceber a natureza jurídica 
dessa modalidade contratual como algo diverso dos contratos 
previstos nas leis tradicionais.  
O leasing é contrato típico, nominado e regulamentado por legislação 
própria. Há, no entanto, dúvida quanto a sua classificação em 
contrato misto ou complexo. 
Alguns doutrinadores defendem que se trata de um contrato misto, 
uma vez que reúne características de diversos tipos contratuais, 
formando, contudo, uma unidade indissolúvel. Basta o 
descumprimento de apenas um dos elementos que o compõem para 
inutilizar inteiramente o pacto.  
Outros o vêem como negócio jurídico complexo.  
Enquadra-se o contrato de leasing no ramo do Direito Comercial, 
pois a locadora ou a empresa de leasing deve ser necessariamente 
uma pessoa jurídica de caráter mercantil146. 
 

Apresentada a natureza jurídica do arrendamento mercantil ou leasing, 

analisa-se no próximo título, sobre as espécies de arrendamento mercantil. 

 

 

2.4 ESPÉCIES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL 

 

 

José Augusto Delgado demonstra que são modalidades de leasing: (a) o 

leasing industrial ou operacional; (b) o leasing financeiro; (c) o lease-back147; (d) o 

self-leasing148; (e) o leasing imobiliário; (f) o leasing purchase149; e, (g) o dummy 

corporation150,151. 

Por sua vez, Jorge Pereira Andrade elucida que existem várias espécies de 

leasing no âmbito internacional, mas que nem todos foram disciplinados pela Lei nº 

6.099/74. O autor declara, que estão disponíveis no Brasil, hodiernamente, dois tipos 

de leasing, determinados pela Resolução 2.309/96, do Conselho Monetário 

                                                 
146 SALLES, Gustavo Finamor. Breves considerações do contrato de leasing ou 
arrendamento mercantil. Disponível em: <http://www.franca.unesp.br/artigos/gustavofinam 
orsalles.pdf>. Acesso em: 30 abr. 2009. 
147 A tradução literal da expressão significa: locação de retorno. 
148 A tradução literal da expressão significa: auto locação. 
149 A tradução literal da expressão significa: locação compra. 
150 A tradução literal da expressão significa: empresa fantasma. 
151 DELGADO, José Augusto. Leasing: doutrina e jurisprudência. p. 73-87. 
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Nacional, em seus artigos 5º e 6º, Anexo, Capítulo III. Entretanto, os tipos de leasing 

estrangeiros são o self leasing, o leasing operacional e o dummy corporation152.  

Arnaldo Rizzardo vislumbra, ainda, que dentre as espécies de arrendamento 

mercantil pode-se citar: 1º) leasing operacional; 2º) arrendamento mercantil 

financeiro; 3º) arrendamento mercantil contratado com o próprio vendedor; e, 4º) 

arrendamento mercantil contratado com organizações empresariais integrantes do 

mesmo grupo financeiro153. 

Diante de todos estes ensinamentos, aborda-se, na sequência, as 

modalidades de arrendamento mercantil ou leasing, separadamente. 

 

 

2.4.1 Leasing industrial ou operacional 

 

 

Entendem Jônatas Milhomens e Geraldo Magela Alves, que o leasing 

operacional ou renting154 é aquele em que uma organização empresarial, 

proprietária de determinados bens, os aluga a uma pessoa, através do pagamento 

de prestações, incumbindo-se, outrossim, o proprietário dos bens, a fornecer 

assistência ao arrendatário durante o período que perdurar o arrendamento155. 

Observa, então, José Augusto Delgado, que o contrato em exame é o que 

vem sendo, normalmente, utilizado por organizações empresariais que alugam 

equipamentos produzidos por suas fábricas, como, por exemplo, máquinas de xerox, 

computadores, televisões, dentre outros156. 

Para Arnaldo Rizzardo, o leasing operacional ou também denominado de 

renting, expressa um aluguel de instrumentos ou de materiais, com cláusula de 

prestação de serviços, dispondo a possibilidade de compra e venda ou de rescisão a 

qualquer momento, desde que esta intenção seja manifestada com antecedência, 

geralmente fixada em 30 (trinta) dias157. 

                                                 
152 ANDRADE, Jorge Pereira. Contratos de franquia e leasing. p. 78. 
153 RIZZARDO, Arnaldo. Leasing: arrendamento mercantil no direito brasileiro. p. 38. 
154 A tradução literal da expressão significa: alugueres. 
155 MILHOMENS, Jônatas; ALVES, Geraldo Magela. Manual prático dos contratos 
(administrativos, agrários, bancários, civis, comerciais, desportivos, industriais, marítimos): 
doutrina, legislação, jurisprudência, formulários. p. 321. 
156 DELGADO, José Augusto. Leasing: doutrina e jurisprudência. p. 74. 
157 RIZZARDO, Arnaldo. Leasing: arrendamento mercantil no direito brasileiro. p. 38. 
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Prescreve o artigo 6º, da Resolução 2.309/96, que foi alterada pela 

Resolução nº 2.465/98, in verbis: 

Art. 6º Considera-se arrendamento mercantil operacional a 
modalidade em que: 
I - as contraprestações a serem pagas pela arrendatária contemplem 
o custo de arrendamento do bem e os serviços inerentes à sua 
colocação à disposição da arrendatária, não podendo o valor 
presente dos pagamentos ultrapassar 90% (noventa por cento) do 
custo do bem; 
II - o prazo contratual seja inferior a 75% (setenta e cinco por cento) 
do prazo de vida útil econômica do bem; 
III - o preço para o exercício da opção de compra seja o valor de 
mercado do bem arrendado; 
IV - não haja previsão de pagamento de valor residual garantido. 
[...]158. 
 

Com base no exposto, afirma-se que o leasing industrial, operacional ou 

renting é o realizado pela proprietária do bem, seja ela fabricante ou fornecedora, 

por intermédio do pagamento de certas prestações, e, geralmente, com o dever de 

prestar assistência ao arrendatário durante a vigência do contrato. É espécie de 

leasing em que o objeto pertence à empresa arrendadora, que loca ao arrendatário e 

assume os ricos do bem, sofrendo, consequentemente, com sua obsolescência159. 

Examinado o leasing industrial, operacional ou renting, vê-se no próximo 

subtítulo o conceito e características do leasing financeiro. 

 

 

2.4.2 Leasing financeiro 

 

 

Maria Helena Diniz, menciona que o leasing financeiro é o mais comum de 

todos eles e aquele no qual o arrendador compra de terceiros, determinados bens 

de produção, com o escopo de entregá-los a uma organização empresarial, para 

que, por prazo certo, os utilize, mediante o pagamento de prestações pecuniárias 

                                                 
158 FELSBERG E ASSOCIADOS. Informações complementares: conceitos de leasing, 
operações de leasing. Disponível em: <http://www.felsberg.com.br/AreaAtuacao/areas_arren 
damento_cl.asp>. Acesso em: 03 mai. 2009. 
159 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: contratos e atos unilaterais. p. 
660. 
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periódicas, com o direito de opção entre a aquisição de sua propriedade, a 

devolução dos bens arrendados ou a renovação contratual160. 

Segundo posicionamento de Sílvio de Salvo Venosa, o leasing tradicional ou 

financeiro, que pode também ser chamado de clássico, envolve três pessoas, ou 

seja, o arrendante, o arrendador e o fornecedor, possuindo uma cláusula que 

permite a tríplice opção ao locatário. Ele poderá comprar o bem mediante o seu 

valor residual, renovar o contrato ou devolver o bem. É a espécie de leasing mais 

utilizada no Brasil161 e aquela prevista pelo artigo 5º, da Resolução 2.309/96, que foi 

alterada pela Resolução nº 2.465/98: 

Art. 5º Considera-se arrendamento mercantil financeiro a modalidade 
em que: 
I - as contraprestações e demais pagamentos previstos no contrato, 
devidos pela arrendatária, sejam normalmente suficientes para que a 
arrendadora recupere o custo do bem arrendado durante o prazo 
contratual da operação e, adicionalmente, obtenha um retorno sobre 
os recursos investidos; 
II - as despesas de manutenção, assistência técnica e serviços 
correlatos a operacionalidade do bem arrendado sejam de 
responsabilidade da arrendatária; 
III - o preço para o exercício da opção de compra seja livremente 
pactuado, podendo ser, inclusive, o valor de mercado do bem 
arrendado162.  
 

Arnaldo Rizzardo, destaca que o leasing financeiro, o financial lease163 ou 

full payot lease, é aquele arrendamento mercantil propriamente dito, isto é, o leasing 

puro que, por estar mais ligado ao departamento de bancos, é também conhecido 

como leasing bancário164. 

“Nessa modalidade, é necessário que as prestações referentes à locação 

sejam suficientes para a arrendadora recuperar o custo do bem, de modo que a 

opção de compra é feita por importância pequena [...]”165. 

Assim sendo, diz-se que o leasing financeiro é aquele em que uma 

organização empresarial dedica-se habitual e profissionalmente a comprar bens 

                                                 
160 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: teoria das obrigações contratuais 
e estracontratuais. p. 722. 
161 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: contratos em espécie. p. 628. 
162 FELSBERG E ASSOCIADOS. Informações complementares: conceitos de leasing, 
operações de leasing. Disponível em: <http://www.felsberg.com.br/AreaAtuacao/areas_arren 
damento_cl.asp>. Acesso em: 03 mai. 2009. 
163 A tradução literal da expressão significa: locação financeira. 
164 RIZZARDO, Arnaldo. Leasing: arrendamento mercantil no direito brasileiro. p. 43. 
165 GONÇALVES, Victor Eduardo Rios. Títulos de crédito e contratos mercantis (Coleção 
sinopses jurídicas). p. 141. 
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produzidor por outros, para locá-los através de uma retribuição pré estabelecida, a 

uma organização empresarial que deles necessite166. 

Apresentada a concepção e peculiaridades inerentes ao leasing financeiro, 

em conformidade com posições doutrinárias sobre o assunto, examina-se no tópico 

subsequente, sobre o instituto do lease-back e suas principais características.  

 

 

2.4.3 Lease-back 

 

 

Explica, inicialmente, José Augusto Delgado, que o lease-back “é, em regra, 

uma modalidade que envolve um imóvel no qual pode encontrar-se instalado um 

estabelecimento industrial”167. 

Arnaldo Rizzardo esclarece que o lease-back, o arrendamento mercantil 

contratado com o próprio vendedor ou também chamado de leasing de retro, é 

aquele previsto no artigo 9º, da Lei nº 6.099/74, com alteração da Lei nº 7.132/83. 

Ele constitui-se de um constituto possessório e significa a locação financeira 

restituitiva168. 

Prelecionam Jônatas Milhomens e Geraldo Magela Alves: 

Espécie não referida na lei brasileira (Lei nº 6.099/74), o lease-back, 
ou leasing de retorno, se verifica quando uma empresa, proprietária 
de um bem móvel ou imóvel, o transfere a outra, que, por seu turno, 
simultaneamente o dá em arrendamento à vendedora169. 
 

Segundo posicionamento de Victor Eduardo Rios Gonçalves, neste caso, o 

proprietário de um bem lhe vende à organização empresarial, que, por sua vez, o 

arrenda ao antigo proprietário. É bastante claro, que esta espécie de contrato 

realiza-se quando o arrendatário está precisando de capital de giro. Existe também a 

possibilidade de requisição do bem, ao final do contrato pactuado pelas partes170. 

                                                 
166 MILHOMENS, Jônatas; ALVES, Geraldo Magela. Manual prático dos contratos 
(administrativos, agrários, bancários, civis, comerciais, desportivos, industriais, marítimos): 
doutrina, legislação, jurisprudência, formulários. p. 320. 
167 DELGADO, José Augusto. Leasing: doutrina e jurisprudência. p. 80. 
168 RIZZARDO, Arnaldo. Leasing: arrendamento mercantil no direito brasileiro. p. 46. 
169 MILHOMENS, Jônatas; ALVES, Geraldo Magela. Manual prático dos contratos 
(administrativos, agrários, bancários, civis, comerciais, desportivos, industriais, marítimos): 
doutrina, legislação, jurisprudência, formulários. p. 321. 
170 GONÇALVES, Victor Eduardo Rios. Títulos de crédito e contratos mercantis (Coleção 
sinopses jurídicas). p. 142. 



 59

Por conseguinte, discorre Sílvio de Salvo Venosa, que o lease-back é usado 

como um instrumento para se obter capital pelas empresas. Ele funciona como o 

arrendamento clássico, porém prescinde da pessoa do fornecedor, posto que o bem 

objeto do contrato já pertence ao locatário. Nesse caso, o bem será desmobilizado 

do ativo do arrendatário, conforme prescreve o artigo 9º, da Lei nº 6.099/74. O 

locatário é quem vende o bem ao locador, para após tomá-lo em leasing. O negócio 

é privativo das instituições financeiras. Assim, o instituto contém uma tradição ficta 

do bem locado e afasta-se, portanto, da modalidade tradicional171. 

Corrobora José Augusto Delgado, ao afirmar que: 

Em síntese: o desenvolvimento desse tipo de contrato consiste no 
fato de uma empresa proprietária de equipamentos ou bens duráveis 
transferi-la por venda ou dação em pagamento a um banco ou 
qualquer outro tipo de instituição financeira regular, por ser 
autorizada a operar com leasing. Esta, em seguida, ao tornar-se 
proprietária dos bens, arrenda-os à mesma alienante172. 
 

Examinado o lease-back, vê-se no próximo subtítulo, a quarta espécie de 

arrendamento mercantil, também chamada de self-leasing. 

 

 

2.4.4 Self-leasing 

 

 

Explica Waldirio Bulgarelli, que o self-leasing consiste, basicamente, em uma 

operação entre organizações empresariais ligadas ou coligadas. Diferenciam-se 

duas formas, isto é, uma, em que as organizações empresariais vinculadas 

assumem as posições de arrendador, arrendatário e vendedor. A outra, em que o 

arrendador é o mesmo fabricante e concede o seu bem em arrendamento (lessor 

manufacture). Esta espécie foi excluída da Lei nº 6.099/74173. 

Elucida Arnaldo Rizzardo, que é o self-leasing, o leasing consigo mesmo ou 

formado entre organizações empresariais integrantes do mesmo grupo financeiro. 

Ele se mantém no âmbito das empresas coligadas, sendo que uma arrenda ou aluga 

à outra certo bem, com a opção de aquisição174. 

                                                 
171 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: contratos em espécie. p. 629. 
172 DELGADO, José Augusto. Leasing: doutrina e jurisprudência. p. 80. 
173 BULGARELLI, Waldirio. Contratos mercantis. p. 375. 
174 RIZZARDO, Arnaldo. Leasing: arrendamento mercantil no direito brasileiro. p. 51. 
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Diz Sílvio de Salvo Venosa, que “o self leasing, proibido entre nós pelo art. 

2º da citada lei, é contrato realizado entre empresas coligadas ou do mesmo grupo. 

Nossa lei o veda, certamente temendo fraudes”175. 

Disserta Arnaldo Rizzardo, que: 

Consideram-se coligadas, ou pertencentes ao mesmo grupo, duas ou 
mais sociedades comerciais, segundo a Lei 6.404, de 15.11.76, art. 
243, § 1º, quando uma participa com 10% ou mais do capital da 
outra, sem controlá-la. O controle, pelo § 2º ocorre na hipótese de 
ser a sociedade titular de capital social de forma a lhe assegurar 
maioria ou poder de decisão nas deliberações dos membros 
componentes, permitindo-se-lhe, inclusive, escolher a maioria dos 
administradores176. 
 

Em suma, verifica-se que é o self leasing, uma espécie de arrendamento 

mercantil que não pode ser utilizada no Brasil, visto que não seria possível receber 

tratamento tributário, conforme deduz-se do artigo 2º, caput, da Lei nº 6.099/74177: 

“[...] não terá o tratamento previsto nesta Lei o arrendamento de bens contratado 

entre pessoas jurídicas direta ou indiretamente coligadas ou interdependentes, 

assim como o contratado com o próprio fabricante”178. 

Analisada a espécie de arrendamento mercantil, chamada de self leasing, 

estuda-se no próximo subtítulo sobre o leasing imobiliário. 

 

 

2.4.5 Leasing imobiliário 

 

 

Ao tratar do leasing imobiliário, demonstram Jônatas Milhomens e Geraldo 

Magela Alves que este “configura-se com a aquisição de terreno pela arrendadora, 

que financia a construção do imóvel, de acordo com as especificações do cliente, 

para posterior arrendamento”179. 

Por isso, vislumbra José Augusto Delgado, que o leasing imobiliário é assim 

chamado, pois compreende o financiamento de bem imóvel, podendo sê-lo, 
                                                 
175 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: contratos em espécie. p. 629. 
176 RIZZARDO, Arnaldo. Leasing: arrendamento mercantil no direito brasileiro. p. 52. 
177 DELGADO, José Augusto. Leasing: doutrina e jurisprudência. p. 83. 
178 BRASIL. Lei nº 6.099, de 12 de setembro de 1974. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6099.htm>. Acesso em: 06 mai. 2009. 
179 MILHOMENS, Jônatas; ALVES, Geraldo Magela. Manual prático dos contratos 
(administrativos, agrários, bancários, civis, comerciais, desportivos, industriais, marítimos): 
doutrina, legislação, jurisprudência, formulários. p. 321. 
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também, um estabelecimento de ordem comercial ou industrial. As suas regras são 

as mesmas do leasing comum. Porém, o único cuidado que se deve ter, é deixar 

definitivamente configurado no contrato, que o negócio jurídico pactuado é o leasing, 

para que não seja confundido com qualquer tipo de relação locatícia180. 

Disserta Marco Aurélio de Barroso, que: 

O Leasing imobiliário já é usado há muito tempo, pelas empresas de 
arrendamento mercantil, bancos múltiplos com carteiras especiais e 
instituições financeiras. As Leis 6.099/74 e 7.132/83 não restringem a 
utilização do instituto para imóveis, mas não inserem o leasing 
imobiliário numa nova forma de registro, complementando a Lei 
6.015 de 31.12.1973, que é a Lei de Registros Públicos, sendo que a 
LRP não contempla o leasing imobiliário para fins de registro público, 
nem em suas posteriores modificações. [...]181. 
 

Pode-se, ainda, salientar que há um ponto de diferença entre o leasing 

imobiliário e o lease back, vez que neste último, o arrendatário é o proprietário do 

bem que foi vendido e há um tipo de venda-retorno misturada com o arrendamento, 

o que não existe no leasing imobiliário182. 

Portanto, o leasing imobiliário, geralmente, envolve a compra de terreno e 

construção de imóvel, por parte de uma organização empresarial, segundo 

instruções fornecidas por um determinado cliente, que irá arrendá-lo, por um período 

que varia entre vinte e trinta anos, devido ao dispêndio que envolve a operação. 

Nada impede, que o imóvel seja construído em terreno de propriedade do 

arrendatário183. 

Analisada esta espécie de leasing ou arrendamento mercantil, estuda-se na 

sequência, sobre o leasing purchase. 

 

 

2.4.6 Leasing purchase 

 

 

Entende Sílvio de Salvo Venosa, que o leasing purchase é normalmente 

                                                 
180 DELGADO, José Augusto. Leasing: doutrina e jurisprudência. p. 84. 
181 BARROSO, Marco Aurélio de. In: Opinião jurídica. Registros públicos e leasing 
imobiliário. Disponível em: <http://www.datavenia.net/opiniao/aurelio.html>. Acesso em: 06 
mai. 2009. 
182 DELGADO, José Augusto. Leasing: doutrina e jurisprudência. p. 84. 
183 DINIZ, Maria Helena. Tratado teórico e prático dos contratos. 3. ed. ampl. e atual. v. 2. 
São Paulo: Saraiva, 1999. p. 446. 
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empregado na atividade aeroviária ou ferroviária. O trustee emite certificados, 

parecidos com debêntures, por intermédio dos quais adquire numerário para a 

aquisição do bem que será arrendado. A locatária tornar-se-á proprietária deste 

bem, quando tiver resgatado todos os certificados emitidos184. 

Neste diapasão, comenta José Augusto Delgado, que não existem notícias 

de que tal espécie de negócio jurídico tenho sido utilizado no Brasil. Mesmo que haja 

alguma transação desta modalidade, inexiste norma que a preveja. Será, então, 

decidido qualquer conflito que surja, embasado nos usos e costumes comerciais185.  

Estudada a figura do leasing purchase, vê-se a seguir, algumas notas sobre 

o dummy corporation. 

 

 

2.4.7 Dummy corporation 

 

 

Para Maria Helena Diniz, o dummy corporation que se correlaciona ao 

trust186 e à sociedade de palha, insere-se em uma sociedade entre investidores e 

arrendatários. Esta sociedade emite debêntures para que venha a obter numerários 

para a compra de bens, que posteriormente serão arrendados ao arrendatário. Os 

investidores serão representados por um trustee, que dirigirá a sociedade, bem 

como receberá os aluguéis sobre aquele bem arrendado187. 

Explica Waldirio Bulgarelli, que: 

[...]: Este tipo liga-se à figura do trust anglo-saxônico e à sociedade 
de palha (société de paille, società di comodo); portanto, insere-se 
uma sociedade entre os investidores e arrendatários. Essa sociedade 
emite normalmente debêntures, com as quais obtém numerário para 
aquisição de bens, os quais são dados em locação ao arrendatário. 
Os investidores são representados por um trustee, que dirige a 
sociedade e recebe os alugueres sobre a coisa locada188. 
 

                                                 
184 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: contratos em espécie. p. 630. 
185 DELGADO, José Augusto. Leasing: doutrina e jurisprudência. p. 88. 
186 A tradução literal da expressão significa: confiança. 
187 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: teoria das obrigações contratuais 
e estracontratuais. p. 724. 
188 BULGARELLI, Waldirio. Contratos mercantis. p. 375. 
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Partindo destes ensinamentos, observa-se que da mesma maneira que o 

leasing purchase, também não se tem notícia da prática do dummy corporation no 

Brasil189.  

Desta forma, estudado o contrato de arrendamento mercantil, passa-se ao 

último capítulo do presente trabalho, que versará dos aspectos do contrato de 

leasing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
189 DELGADO, José Augusto. Leasing: doutrina e jurisprudência. p. 88. 
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3 ASPECTOS DESTACADOS DO CONTRATO DE LEASING 

 

 

Neste capítulo, aborda-se alguns aspectos destacados do leasing, sobre 

este contrato e sua aplicabilidade no Código de Defesa do Consumidor, sua relação 

com o contrato de adesão e, análise do valor residual garantido no contrato de 

leasing, conforme o posicionamento de doutrinadores e jurisprudências dos tribunais 

superiores. 

 

 

3.1 O LEASING E SUA APLICABILIDADE NO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR 

 

 

Esclarece Silvia Vanti, que antes de desenvolver-se a análise do contrato de 

leasing e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a esta espécie de 

contrato, é necessário ter em mente que existem opiniões diversas quanto à 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos contratos de natureza bancária. 

Contudo, apesar das diferentes opiniões quanto a sua incidência no arrendamento 

mercantil ou leasing, diz-se que há aplicabilidade destes contratos firmados com as 

instituições financeiras, no Código de Defesa do Consumidor190. 

Para Luiz Araújo Torres Corrêa Filho: 

Com o advento do Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 
8.078/90, os serviços de natureza bancária, financeira, de crédito e 
securitária, são considerados serviços, portanto, dentro da aplicação 
das normas consumeristas [...]. Ninguém duvida de que este setor  
da economia, presta serviços ao consumidor e que as leis de 
proteção ao consumidor se aplicam  a estas instituições. Mesmo com 
a clareza do texto legal, houve por parte dos bancos, interpretação 
contrária, inclusive necessitando de que o Poder Judiciário 
declarasse  o que a lei já enunciava: os bancos prestam serviços. A 
questão atualmente é pacífica na jurisprudência191. 
 

Destaca Antonio Padua Pinto Neto, que, nota-se, que ainda existe por parte 

                                                 
190 VANTI, Silvia. Leasing: aspectos controvertidos do arrendamento mercantil: doutrina, 
jurisprudência, legislação. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1988. p. 61. 
191 CORRÊA FILHO, Luiz Araújo Torres. Código de defesa do consumidor bancário 
anotado. São Paulo: CL Edijur – Editora Jurídica, 2002. p. 11. 
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das companhias arrendadoras e instituições bancárias, com carteira de 

arrendamento mercantil, resistência quanto à aplicação das normas relativas do 

Código de Defesa do Consumidor aos contratos de leasing192. 

Desta forma, os bancos, por intermédio da Confederação Nacional do 

Sistema Financeiro (Consif), propuseram Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 

2.591/2001, sustentando a inconstitucionalidade de parte do artigo 3º, § 2º, do 

Código de Defesa do Consumidor. Argumentam que tal inconstitucionalidade refere-

se ao funcionamento do sistema financeiro nacional e, segundo redação do artigo 

192, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, as transações 

decorrentes de empréstimos e depósitos, as denominadas operações ativas e 

passivas, só poderiam ser regulamentadas através de Lei Complementar. Assim, 

pleitearam a inconstitucionalidade de parte do artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa 

do Consumidor, quando este define serviço, a atividade exercida por natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária. Deste modo, restou decidida a 

pacificação do entendimento que há relação de consumo entre a instituição 

financeira e seu cliente, que é, sem sombra de dúvidas, o consumidor da relação em 

questão193. 

Neste sentido, decidiu a jurisprudência: 

[...]. Relação de consumo. Precedentes da Corte.1. Dúvida não 
mais existe no âmbito da Corte no sentido de que se aplica o 
Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados entre 
as instituições financeiras e  seus clientes . [...], (grifo nosso)194. 
 

Elucidam Josué de Oliveira Rios, Marilena Lazzarini e Vidal Serrano Nunes 

Jr., que os bancos, na condição de fornecedores de serviços, dentre os quais se 

inclui a operação de crédito, dentre outras, se submetem às normas do Código de 

Defesa do Consumidor. Deste modo, os usuários são considerados consumidores 

de serviços de natureza bancária e também encontram-se protegidos por este 

Código. Em vários processos do Idec, o Poder Judiciário, principalmente o Superior 

                                                 
192 PINTO NETO, Antonio Padua. Código de defesa do consumidor/leasing. Disponível 
em: <http://www.legiscenter.com.br/materias/materias.cfm?ident_materias=50>. Acesso em: 
10 mai. 2009. 
193 KHOURI, Paulo R. Roque A. Direito do consumidor: contratos, responsabilidade civil e 
defesa doconsumidor em juízo. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2005. p. 61-62. 
194 BRASIL. In: Superior Tribunal de Justiça. REsp 541813/SP. RECURSO ESPECIAL 
2003/0092861-8. Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, j. 25/05/2004. 
Disponível em: <http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=rela%E7%E3o+de+ 
consumo+entre+a+institui%E7%E3o+financeira+e+seu+cliente&&b=ACOR&p=true&t=&l=10
&i=5>. Acesso em: 15 mai. 2009. 
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Tribunal de Justiça, está reconhecendo que os serviços bancários, tal como a 

caderneta de poupança, caracterizam relação de consumo. Por este motivo, também 

são considerados consumidores de serviços, aquelas pessoas que fazem um seguro 

ou que recorrem a um financiamento para adquirir um bem195. 

Por seu turno, Welson Coelho Cysne Filho salienta: 

A Lei nº 6.099/74, ao submeter a atividade das empresas de 
arrendamento mercantil às normas emanadas do Conselho 
Monetário Nacional (art. 6º) deixa claro que a atividade em questão 
se situa no âmbito do sistema financeiro, ou seja: as empresas de 
leasing não compõem o sistema de produção e circulação de bens e 
serviços, mas sim o sistema de captação e aplicação de poupanças 
monetárias, não figurando na relação negocial como fornecedoras de 
produtos, sendo inaplicável o Código do Consumidor aos contratos 
de leasing. 
Todavia, não está sendo este o entendimento dos tribunais 
superiores. [...]. 
A nosso sentir, somente as pessoas naturais (pessoas físicas), 
podem ser consideradas como consumidores frente ao Código do 
Consumidor, quando o contrato de leasing tem por objeto bens de 
uso pessoal (e não bens de uso profissional ou por qualquer modo 
lucrativo), ou seja, apenas quando o contratante possa exibir efetivo 
perfil de consumidor final.  
Muito embora o Código de Defesa do Consumidor, em princípio, não 
afaste a sua aplicabilidade quando o consumidor for pessoa jurídica, 
no caso do leasing é praticamente impossível imaginar-se 
relacionamento com empresa que não se situe no âmbito das 
relações de produção, e não de consumo. [...]196. 
 

Ocorre que tais considerações não impedem que o Código de Defesa do 

Consumidor, seja aplicado nestes contratos, principalmente, no tocante aos 

reajustes, taxas de juros, etc197. 

O artigo 3º, de tal diploma, conceitua a figura do fornecedor, incluindo nesta,  

as atividades de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária. Deixa, então, 

bastante evidente o interesse do legislador, em incluir os usuários de serviços de 

tais instituições, na previsão legal do Código de Defesa do Consumidor198. 

                                                 
195 RIOS, Josué de Oliveira; LAZZARINI, Marilena; NUNES JR., Vidal Serrano. Código de 
Defesa do Consumidor comentado. São Paulo: Globo, 2001. p. 19. 
196 CYSNE FILHO, Welson Coelho. Responsabilidade civil nos contratos de leasing. 
Disponível em: <http://www.faceb.edu.br/faceb/RevistaJuridica/m123-006.htm>. Acesso em: 
10 mai. 2009. 
197 SALLES, Gustavo Finamor. Breves considerações do contrato de leasing ou 
arrendamento mercantil. Disponível em: <http://www.franca.unesp.br/artigos/gustavofinam 
orsalles.pdf>. Acesso em: 10 mai. 2009. 
198 CARRO, Angélica. Contratos de leasing . Jus Navigandi , Teresina, ano 1, n. 10, abr. 
1997. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=626>. Acesso em: 10 
maio 2009. 
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Portanto, verifica-se que quase todas as formas de prestação de serviços, 

estão sujeitas às regras de defesa do consumidor. Existem apenas duas exceções, 

quais sejam, serviços não remunerados e serviços prestados no âmbito do contrato 

de trabalho199. 

Explica Jorge Alberto Quadros de Carvalho Silva: 

O problema para o consumidor é a existência de corrente doutrinária 
rejeitando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos 
contratos de arrendamento mercantil, pensamento que reflete na 
jurisprudência, tendo em vista a existência de acórdãos decidindo 
pela inexistência de relação de consumo neste tipo de contrato. 
[...]200. 

 
Entretanto, registra-se na doutrina e na jurisprudência, uma resistência muito 

grande no que se refere à aplicação do Código de Defesa do Consumidor às 

operações de arrendamento mercantil ou leasing. Os posicionamentos que 

embasam este entendimento podem, sucintamente, ser reduzidos a uma tríade, ou 

seja: (a) que o consumidor vem a ser o destinatário final de um produto ou serviço, o 

que, por definição exclui a pessoa do arrendatário, na medida em que ele se vale do 

bem, objeto do arrendamento mercantil (equipamento, imóvel, etc.), para por 

intermédio dele, produzir uma determinada utilidade ou atender a uma necessidade 

de terceiro (usuário ou beneficiário), este sim, enquadrável na noção que se tem de 

destinatário final; (b) que o arrendamento mercantil ou leasing, mormente de 

natureza financeira, compreende uma atividade controlada e disciplinada pelo poder 

estatal, mediante seus órgãos especializados, tal como o Banco Central do Brasil e 

o Conselho Monetário Nacional, o que excluiria o livre consensualismo inerente às 

relações de consumo; e, (c) que o arrendamento mercantil ou leasing, via de regra, 

não possui por finalidade um serviço, nem resulta em um produto, senão que, 

basicamente, resolve-se em uma cessão do uso de um certo bem, cujas 

especificações são demonstradas pelo candidato ao arrendamento201. 

Por oportuno, lecionam Cláudio Bonatto e Paulo Valério Dal Pai Moraes, que 

apesar de todos estes argumentos e outros mais, pode-se concluir que o Código de 

Defesa do Consumidor, de fato, se aplica a todos os contratos de natureza bancária, 

inclusive o de arrendamento mercantil ou leasing, existindo jurisprudência do 
                                                 
199 LEITE, Roberto Basilone. Introdução ao direito do consumidor: os direitos do 
consumidor e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: LTr, 2002. p. 52. 
200 SILVA, Jorge Alberto Quadros de Carvalho. Cláusulas abusivas no Código de Defesa 
do Consumidor. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 133. 
201 MANCUSO, Rodolfo  de Camargo. Leasing. p. 210-211. 
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Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul reconhecendo tal aplicação, 

inclusive nos casos em que sejam pactuados por pessoas jurídicas202. 

Neste sentido, Márcio Mello Casado, aduz: 

Tal qual os bancos, as companhias arrendadoras ajustam-se à 
definição de fornecedoras de produtos e serviços.  
[...]. O Superior Tribunal de Justiça tem como certa a aplicação da 
Lei 8.078/1990 aos contratos em estudo: “Arrendamento mercantil – 
Ação de reintegração de posse. Código de Defesa do Consumidor. 1. 
O Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos contratos de 
arrendamento mercantil. Todavia, o ajuizamento da ação de 
reintegração de posse, configurada a ausência de pagamento das 
prestações e a devida notificação, não viola os artigos 51, XI, e 54, § 
2º, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Recurso especial não 
conhecido. (STJ, REsp 213.565/ES, rel. Min. Carlos Alberto Menezes 
Direito, DJU 01.08.2000)203. 
 

Preleciona Rui Rosado de Aguiar Júnior, que é importante observar, em 

primeiro lugar, que ficou estabelecido que as operações bancárias estão submetidas 

ao Código de Defesa do Consumidor. Segundo a nomenclatura utilizada pelo Código 

de Defesa do Consumidor, os bancos, por expressa previsão, são considerados 

fornecedores de serviços e compreendem, basicamente, na intermediação do 

crédito. O produto que o banco oferece nestas operações é o crédito, e a coisa que 

dá ou restitui é chamada de dinheiro. Assim, diz-se que a atividade bancária 

encontra-se no âmbito do Código de Defesa do Consumidor, seja por força do que 

disciplina o artigo 2º, seja por aplicação da regra extensiva do artigo 29, onde o 

Código de Defesa do Consumidor regula as relações das pessoas expostas às 

práticas comerciais nele inseridas204.  

Sobre este assunto, comenta Jorge Alberto Quadros de Carvalho Silva, que 

ainda que não se enquadrasse o arrendamento mercantil ou leasing, como um 

contrato de consumo, aplicar-se-iam as disposições constantes do Código de 

Defesa do Consumidor, no que tange às cláusulas abusivas, se o adquirente 

estivesse em situação de vulnerabilidade, uma vez que o artigo 29, deste diploma 

                                                 
202 BONATTO, Cláudio; MORAES, Paulo Valério Dal Pai. Questões controvertidas no 
Código de Defesa do Consumidor: principiologia, conceitos, contratos. p. 171. 
203 CASADO, Márcio Mello. Proteção do consumidor de crédito bancário e financ eiro. 2. 
ed. rev. atual. e ampl. v. 15. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 67/68. 
204 AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado de. Os contratos bancários e a jurisprudência do 
Superior Tribunal de Justiça. Brasília: CJF, 2003. p. 31. 
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legal, diz que para os fins do Capítulo V e VI, equiparam-se aos consumidores todas 

aquelas pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas205.  

Outrossim, observa Rodolfo de Camargo Mancuso: 

Presente todo esse contexto, afigura-se árduo sustentar que o 
leasing – contrato-tipo, hoje praticado por milhares de pessoas 
físicas e jurídicas – abrangendo bens e direitos de diversa natureza, 
esteja imune à incidência dos princípios e normas do CDC. 
Especialmente se levarmos em conta que o arrendamento mercantil, 
na generalidade dos casos, é praticado por entidades subsidiárias de 
Bancos, ou, quando não, por empresas especializadas que 
dependem, para funcionar “de autorização do Banco Central do 
Brasil”, aplicando-se-lhes “no que couber, as mesmas condições 
estabelecidas para o funcionamento de instituições financeiras na Lei 
4.595, de 31.12.1964, e legislação posterior relativa ao Sistema 
Financeiro Nacional” (arts. 3º e 4º da Resolução Bacen 2.309/96)206. 
 

Portanto, vislumbra Márcio Mello Casado, que mesmo que se trate de um 

bem destinado às atividades comerciais da arrendatária, será aplicado o Código de 

Defesa do Consumidor, uma vez que o contrato de arrendamento mercantil 

encontra-se subordinado a este, não desqualificando-se a relação de consumo, o 

fato de o bem arrendado destinar-se às atividades comerciais da arrendatária207. 

Para tal efeito, caracteriza-se o contrato de leasing ou arrendamento 

mercantil, como uma relação de consumo, apesar das divergências doutrinárias e 

jurisprudenciais acerca do assunto. Assim, é inegável a aplicabilidade do Código de 

Defesa do consumidor ao contrato em tela208. 

Portanto, examina-se no item seguinte sobre o contrato de adesão e sua 

relação com o arrendamento mercantil. 

 

3.2 O CONTRATO DE ADESÃO E O LEASING 

 

 

Neste item, demonstra-se o conceito e características do contrato de 

adesão, para, posteriormente, apresentar-se a relação do leasing  com este tipo de 

                                                 
205 SILVA, Jorge Alberto Quadros de Carvalho. Cláusulas abusivas no Código de Defesa 
do Consumidor. p. 135. 
206 MANCUSO, Rodolfo  de Camargo. Leasing. p. 215. 
207 CASADO, Márcio Mello. Proteção do consumidor de crédito bancário e financ eiro. p. 
69. 
208 SALLES, Gustavo Finamor. Breves considerações do contrato de leasing ou 
arrendamento mercantil. Disponível em: <http://www.franca.unesp.br/artigos/gustavofinam 
orsalles.pdf>. Acesso em: 14 mai. 2009. 
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contrato, segundo a legislação, entendimentos doutrinários e jurisprudenciais sobre 

o assunto. 

 

 

3.2.1 Conceito e características do contrato de ade são 

 

 

Ao tratar do conceito do contrato de adesão, mister se faz salientar, 

primeiramente, que este, no cenário das relações contratuais, vem se tornando um 

instrumento de essencial importância para que se configure um negócio jurídico209. 

Neste sentido, prevê o artigo 54, do Código de Defesa do Consumidor: 

Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido 
aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas 
unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o 
consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu 
conteúdo.  
§ 1° A inserção de cláusula no formulário não desfi gura a natureza 
de adesão do contrato. 
§ 2° Nos contratos de adesão admite-se cláusula res olutória, desde 
que a alternativa, cabendo a escolha ao consumidor, ressalvando-se 
o disposto no § 2° do artigo anterior.  
§ 3o  Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos 
claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte 
não será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão 
pelo consumidor. (Redação dada pela nº 11.785, de 2008) 
§ 4° As cláusulas que implicarem limitação de direi to do consumidor 
deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil 
compreensão210. 
 

Com base no artigo susomencionado, diz-se que o contrato de adesão é 

aquele cujas cláusulas são pré fixadas unilateralmente, por intermédio do parceiro 

contratual economicamente mais forte (chamado de fornecedor), isto é, sem que o 

outro parceiro (denominado de consumidor) possa discutir ou alterar 

substancialmente o conteúdo do contrato escrito. O contrato de adesão é oferecido 

ao público em um modelo uniforme, que é geralmente impresso, lhe faltando 

somente preencher os dados inerentes à identificação do consumidor e contratante, 

do objeto e do valor. Portanto, aqueles que, na posição de consumidores, desejarem 

contratar com a empresa para comprarem produtos ou serviços, já receberão pronta 

                                                 
209 ROSA, Josimar Santos. Contrato de adesão. São Paulo: Atlas, 1994. p. 27. 
210 BRASIL. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm>. Acesso em: 17 mai. 2008. 
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e regulamentada a relação contratual e não poderão discutir, nem negociar 

singularmente os termos e condições mais importantes estabelecidos no contrato. A 

inserção de alguma cláusula no formulário, sobre preço, condições ou data de 

entrega, por exemplo, não desfigurarão a natureza de adesão deste contrato211. 

Para Eduardo Gabriel Saad: 

Contrato de adesão não é, a rigor, uma nova espécie de contrato, 
mas uma forma de elaboração de qualquer espécie de contrato (de 
compra e venda, de transporte, de comissão etc.) que se caracteriza 
pela pré-constituição de seu conteúdo. 
No caso, a outra parte poderá aceitar, ou não, o que se lhe oferece. 
Não é incomum se inserirem, num contrato de adesão, cláusulas 
resultantes de uma negociação entre os interessados. Tais cláusulas 
se colocam, em grau de importância, acima daquelas pré-redigidas, 
circunstância que não desfigura o contrato de adesão212. 
 

Entretanto, leciona Jorge Alberto Quadros de Carvalho Silva, que os 

contratos de adesão consistem em uma técnica de conclusão, visto que se 

relacionam, quanto ao modo, como a parte contrária manifesta seu consentimento, 

simplesmente aderindo o contrato, apesar de ser possível discutir uma ou outra 

cláusula acessória213. 

Argumentam Josué de Oliveira Rios, Marilena Lazzarini e Vidal Serrano 

Nunes Jr., que quando abre-se uma conta bancária e após conversar com o gerente 

e ter sua ficha aprovada, este lhe entregará um contrato impresso com todas as 

cláusulas que regerão sua relação com a instituição bancária. Ou você aceita tudo o 

que encontra-se expresso no contrato e o adere ou desiste de abrir uma conta. 

Neste caso, todo o conteúdo do contrato foi elaborado pelo fornecedor, ou seja, o 

banco, lhe restando a opção de aderir ou não ao contrato. Aliás, importante se faz 

destacar que não existe nenhuma espécie de discussão entre o fornecedor e o 

consumidor sobre as cláusulas do contrato, que, por este motivo, é denominado de 

contrato de adesão214. 

                                                 
211 MARQUES, Claudia Lima; BENJAMIN, Antônio Herman V.; MIRAGEM, Bruno. 
Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2006. p. 800. 
212 SAAD, Eduardo Gabriel. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor: lei n. 
8.078, de 11.9.90. 4. ed. São Paulo: LTr, 1999. p. 486-487. 
213 SILVA, Jorge Alberto Quadros de Carvalho. Cláusulas abusivas no Código de Defesa 
do Consumidor. p. 83. 
214 RIOS, Josué de Oliveira; LAZZARINI, Marilena; NUNES JR., Vidal Serrano. Código de 
Defesa do Consumidor comentado. p. 72. 
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Segundo ensinamentos de Luiz Antonio Rizzatto Nunes, o produto e/ou 

serviço são oferecidos neste contrato. Com isso, o consumidor para estabelecer 

uma relação negocial e jurídica com o fornecedor, precisa assiná-lo e, assim, aderir 

ao seu conteúdo. Daí denominar-se contrato de adesão215. 

Por derradeiro, assinala Roberto Basilone Leite, que: 

O consumo em larga escala deu origem ao contrato de adesão, cujas 
cláusulas são padronizadas. O consumidor limita-se a aderir a ele, 
sem possibilidade de discutir suas cláusulas. Seria infactível, por 
exemplo, num contrato de seguro, cada contratante querer discutir-
lhe as cláusulas, porquanto os cálculos logísticos, a partir dos quais 
são fixadas as taxas mensair e prêmios, consideram a divisão 
equânime dos custos e riscos entre os participantes do plano. Não é 
possível adotar-se taxas ou condições diferenciadas para cada 
segurado. 
Assim, por um lado, o contrato de adesão é imprescindível para as 
relações de consumo de massa contemporâneas, por ser a melhor 
forma conhecida de concretizar a contratação em larga escala. Por 
outro lado, no entanto, esse tipo de contrato acentua os riscos para o 
consumidor, o qual fica à mercê das condições previamente impostas 
pelo fornecedor. 
Com efeito, acentua-se nesse tipo de contrato a fragilidade do 
contratante-consumidor, pois é ele quem tem de aceitar as cláusulas 
impostas pelo contratante-fornecedor. A circunstância de ser o 
contrato-padrão redigido unilateralmente pelo fornecedor tende, via 
de regra, a estimulá-lo ao abuso do poder, que acaba se revelando 
pela estipulação de cláusulas excessivamente vantajosas para ele e 
injustificadamente prejudiciais ao consumidor216. 
 

De acordo com Aramy Dornelles da Luz, segundo o artigo 54, do Código de 

Defesa do Consumidor, o contrato de adesão é aquele contrato em que algumas 

cláusulas foram aprovadas pela autoridade competente ou apresentadas e 

estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor217. 

Portanto, não existe liberdade para a discussão dos termos do contrato. O 

interessado somente aceita ou recusa o impresso estandardizado218.  

Sendo assim, verifica-se que o contrato de adesão tem como características: 

a) o consumidor limita-se a aceitar em bloco as cláusulas que foram unilateralmente 

e uniformemente pré fixadas pela empresa, assumindo, um papel de mero aderente 

à vontade manifestada pela empresa no instrumento negocial massificado, restando-

                                                 
215 NUNES, Luiz Antonio Rizzato. Curso de direito do consumidor. p. 586. 
216 LEITE, Roberto Basilone. Introdução ao direito do consumidor: os direitos do 
consumidor e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. p. 27. 
217 LUZ, Aramy Dornelles da. Código do consumidor anotado. São Paulo: Editora J. de 
Oliveira, 1999. p. 119. 
218 RIZZARDO, Arnaldo. Leasing: arrendamento mercantil no direito brasileiro. p. 68. 
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lhe a opção de aceite ou rejeição do contrato, não podendo alterá-lo de forma 

relevante; e (b) o consentimento do consumidor se manifesta pela simples adesão 

ao conteúdo preestabelecido pelo fornecedor de bens ou serviços. Assim, sempre 

existirá a sua pré fixação unilateral; a sua oferta uniforme e de caráter geral, para um 

número indeterminado de futuras relações negociais; e, quanto à sua forma de 

aceitação, o consentimento dár-se-á através de simples adesão à vontade 

manifestada pelo contratante economicamente mais forte219 

Para João Batista de Almeida: 

Do conceito emergem os elementos do contrato de adesão: (a) a 
preexistência das condições gerais do contrato, aprovadas ou 
regulamentadas por autoridade competente, ou estabelecidas 
unilateralmente pelo fornecedor disponente, e (b) o consentimento do 
consumidor manifestado como simples adesão a conteúdo 
preestabelecido da relação jurídica, é dizer, o consumidor “tem de 
aceitar, em bloco, as cláusulas estabelecidas pelo fornecedor, 
aderindo a uma situação contratual que se encontra definida em 
todos os seus termos”220. 
 

Observa-se, então, que as principais características do contrato de adesão 

residem na pré disposição, ou seja: a) rígida, abstratamente, por apenas uma das 

partes contratantes; b) realizada, em tese, para grande número de fornecimentos ou 

de aderentes (para uma coletividade de pessoas); c) para adesão em bloco e com 

uniformidade; e, d) com ausência de negociação, isto é, sem efetiva discussão do 

conteúdo das disposições que compõem a contratação221. 

Diante do exposto, elucida Rogério Montai de Lima citando Renata 

Mandeibaum, que as principais características do contrato de adesão são: a) adesão 

em bloco; b) vontade sem discussão; c) confiança do aderente; e, d) liberdade 

viciada. Portanto, esta espécie de negociação, prescinde de uma prévia negociação 

entre os contratantes, com o escopo de ajustar as condições do contrato, posto que 

tais cláusulas já estão preestabelecidas pelo fornecedor, dependendo da adesão 

                                                 
219 MARQUES, Claudia Lima; BENJAMIN, Antônio Herman V.; MIRAGEM, Bruno. 
Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. p. 800-207. 
220 ALMEIDA, João Batista de. A proteção jurídica do consumidor. 5. ed. rev. e atual. São 
Paulo: Saraiva, 2006. p. 160. 
221 PRUX, Oscar Ivan. In: Paraná Online. Apontamentos sobre o contrato de adesão nas 
relações de consumo. Disponível em: <http://www.parana-online.com.br/colunistas/235/40 
415/>. Acesso em: 18 mai. 2009. 
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pelo consumidor222. 

Examina-se, a seguir, sobre a relação do contrato de adesão e o leasing ou 

arrendamento mercantil. 

 

 

3.2.2 O leasing e o contrato de adesão 

 

 

Quanto ao leasing e o contrato de adesão, aponta Arnaldo Rizzardo, que no 

arrendamento mercantil ou leasing, o cliente/consumidor, geralmente, assina o 

contrato impresso, contrato este em que as cláusulas se encontram estabelecidas 

unilateralmente pela organização empresarial arrendante. Não interfere o 

cliente/consumidor na confecção das condições, idênticas para todas as operações 

de crédito de igual gênero. Ele simplesmente aceita ou rejeita, salvo no que se 

refere ao prazo e valor das prestações ajustadas223. 

Desta forma, explica José Augusto Delgado que existe uma relação entre 

ambos os contratos, quais sejam, o contrato de adesão e de leasing, uma vez que: 

Os princípios regedores do contrato de adesão têm sido debatidos 
em relação ao leasing de modo que se respeitem as regras que 
comandam o exercício da manifestação da vontade e da estrutura do 
negócio jurídico, em benefício das partes. A doutrina tem 
reconhecido, em regra, na celebração do contrato de leasing, a parte 
que está arrendando o bem e recebendo o financiamento é sempre a 
de menores condições financeiras e patrimoniais. Constatada essa 
condição, a interpretação que se tem dado à validade e eficácia de 
determinadas cláusulas segue caminhos voltados para que os efeitos 
das mesmas se harmonizem com a não-possibilidade de geração de 
vantagens em desconformidade com a natureza da transação. 
[...]. O leasing, na prática, vem sendo sempre afetado, em sua 
constituição pela forma contratual adesiva. Em conseqüência, a 
interpretação de suas cláusulas há de ser feita tendo em 
consideração esse fato, pelo que não se pode considerar, como 
regra absoluta, de que a validade e a eficácia das mesmas estão 
apegadas ao princípio pacta sunt servanda. É bem verdade que o 
Direito, como ciência, está consciente de que a igualdade contratual 
não existe em toda a sua extensão. [...]224. 

Disserta o mesmo doutrinador, que não há, todavia, de impressionar ao 

                                                 
222 LIMA, Rogério Montai de apud MANDEIBAUM, Renata. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, 
23, 30/11/2005. Regulamentação nas relações de consumo via internet . Disponível em: 
<http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=2 
279>. Acesso em: 18 mai. 2009. 
223 RIZZARDO, Arnaldo. Leasing: arrendamento mercantil no direito brasileiro. p. 68. 
224 DELGADO, José Augusto. Leasing:  doutrina e jurisprudência. p. 115/117. 
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intérprete o fato de o arrendamento mercantil ou leasing ser contratualmente 

estabelecido na forma de contrato de adesão, uma vez que as cláusulas são sempre 

apresentadas ao arrendatário, de uma maneira padronizada e fixadas 

unilateralmente pela empresa arrendante. Aquela não exerce qualquer interferência 

na elaboração das regras do ajuste contratual, subordinando-se ao que lhe é 

exigido, salvo quando refere-se ao prazo, bem como ao valor das prestações. Não 

pode se deixar de reconhecer, o exercício de uma força econômica a dominar o 

centro negocial, que não pode deixar de ser ignorado, no momento em que se exige 

a interpretação quanto à eficácia do que foi ajustado, eliminando os excessos 

contidos em tal espécie de negócio jurídico e que afetem o princípio constitucional 

da igualdade jurídica225. 

Ensina Gustavo Finamor Salles, que o arrendamento mercantil ou leasing é 

uma modalidade de contrato de adesão e possibilita a capacitação e modernização 

de empresas, permitindo maior circulação de bens e mercadorias, tanto no aspecto 

da celeridade das negociações quanto pela facilidade da aderência ao contrato pré 

estipulado226. 

Demonstra José Augusto Delgado citando Dirceu Galdino: 

“Sendo contrato de adesão, há que se desbastar o excesso 
contratual do valor mais elevado, para se aplicar a eqüidade. 
Carlos MAXIMILIANO delineia as diretrizes de interpretação do 
contrato de adesão: “a) contra aquele em benefício do qual foi feita a 
estipulação; b) a favor de quem a mesma obriga e, portanto, em prol 
do devedor e do promitente; c) contra o que redigiu o ato ou cláusula, 
ou melhor, contra o causador da obscuridade ou omissão”227. 

 
Por oportuno, destaca Olamar Teixeira Gregório, que o leasing pode ser 

considerado um contrato de adesão, posto que somente a instituição financeira 

estabelece as cláusulas contratuais, ficando o locatário/arrendatário condicionado à 

aceitação do inteiro teor do contrato. Assim, as cláusulas são impostas ao 

locatário/arrendatário, que só pode optar entre aceitar o contrato ou recusá-lo228. 

                                                 
225 DELGADO, José Augusto. Leasing:  doutrina e jurisprudência. p. 117-118. 
226 SALLES, Gustavo Finamor. Breves considerações do contrato de leasing ou 
arrendamento mercantil. Disponível em: <http://www.franca.unesp.br/artigos/gustavofinam 
orsalles.pdf>. Acesso em: 19 mai. 2009. 
227 DELGADO, José Augusto apud GALDINO, Dirceu. Leasing:  doutrina e jurisprudência. p. 
118. 
228 GREGÓRIO, Olamar Teixeira. O que é leasing? Disponível em: 
<http://www.inpecon.com.br/leasing.htm>. Acesso em: 20 mai. 2009. 
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Outrossim, aduz Sérgio Caldas Rocha, que o valor das contraprestações e o 

valor residual são previamente estabelecidos entre a organização empresarial e 

cliente. Não há imposição alguma, uma vez que se cuida da cláusula nuclear do 

contrato. Assim, este não se caracteriza como um contrato de adesão strictu sensu. 

Aceitando o negócio de livre acordo, os contratantes avençarão os prazos para 

pagamento, obedecidos os limites mínimos fixados pelo Conselho Monetário 

Nacional. De acordo com os prazos, as contraprestações serão maiores ou 

menores, assim como o valor residual será combinado, com a possibilidade de seu 

pagamento ao término do prazo contratual ou de o arrendatário prestar 

adiantamentos – chamado de valor residual garantido - mediante depósitos 

parcelados em conjunto com o valor das contraprestações229. 

De seu turno, Roldão L. B. Neto afirma: 

Uma das questões frequentemente discutidas pertine a se saber se 
os contratos de leasing seriam ou não de adesão. Tenho comigo que 
trata-se de contrato de adesão, entendendo que os chamados 
contratos tipo são espécie do gênero definido magistralmente pelo 
Código de Defesa do Consumidor (lei de ordem pública com 
proteção constitucional como sendo aqueles cujas cláusulas tenham 
sido aprovados pela autoridade competente ou estabelecidas 
unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o 
consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu 
conteúdo. 
Tratando-se de relação de consumo, induvidoso que as cláusulas 
(condições preestabelecidas não podem proporcionar vantagens 
descabidas à arrendadora, tais como uma posição privilegiada, na 
hipótese de demanda judicial, a faculdade de reconhecimento de 
dívidas ou a emissão de cambiais, através de mandatos conferidos 
direta ou indiretamente à própria arrendadora (v. Súmula 60 do STJ), 
ou seu enriquecimento sem causa. Cláusulas com tais vícios, lesivas 
aos direitos dos arrendatários, vêm sendo repelidas pela Justiça. 
[...]. Assim, inválida é a cláusula, em contrato de adesão, outorgando 
amplo mandato ao credor, ou a empresa do mesmo grupo financeiro, 
para emitir título cambiário contra o próprio devedor e mandante, 
sendo este o entendimento pacífico do STJ. Outro ponto 
controvertido é o foro de eleição, onde os "poderosos" decidem onde 
querem que os processos relativos àquele contrato tramite e seja 
julgado. 
Por se tratar de prática lesiva ao consumo, nossos tribunais têm 
decidido que em se tratando de contratos de adesão, relativos a 
negócios pactuados nos mais diversos pontos do território nacional, 
essas deliberações devem sofrer restrições, recomendando que os 

                                                 
229 ROCHA, Sérgio Caldas. In: Revista Jus Vigilantibus. Teoria da síntese dos contratos 
de leasing. Disponível em: <http://jusvi.com/artigos/13604>. Acesso em: 20 mai. 2009. 
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feitos tramitem não no foro imposto/eleito por uma das partes mas o 
do local do negócio e ou do pagamento das prestações230. 
 

Portanto, vista a relação existente entre o contrato de adesão e o 

arrendamento mercantil ou leasing, segundo ensinamentos doutrinários sobre o 

assunto, passa-se ao último título do presente capítulo, que tratará da análise do 

valor residual garantido no contrato de leasing. 

 

 

3.3 ANÁLISE DO VALOR RESIDUAL GARANTIDO NO CONTRATO DE LEASING 

 

 

Neste último título, abordar-se-á os aspectos da apuração dos saldos 

devedores nas operações de leasing e a polêmica discussão acerca da 

(des)caracterização do contrato de leasing, quando observada a antecipação do 

pagamento do valor residual garantido (VRG), sendo importante salientar que 

adotar-se-á o entendimento proferido por José Augusto Delgado, que bem analisa o 

assunto em tela. 

 

 

3.3.1 Apuração dos saldos devedores nas operações d e leasing 

 

 

Analisa, inicialmente, José Augusto Delgado, que tem sido um grande 

motivo de preocupação doutrinária, apesar de poucas manifestações, os conflitos 

surgidos, quando, durante a vigência do contrato de leasing, o arrendatário atrasa o 

pagamento, ou seja, suas respectivas prestações. Existe uma indagação que exige 

estudo aprofundado e voltado para a aplicação de certos princípios que envolvem o 

negócio jurídico, como aquele que impede o enriquecimento ilícito, ou seja, sem 

justa causa e o que estabelece a efetivação de um equilíbrio financeiro em 

decorrência do ajuste que será influenciado mediante o critério da razoabilidade231. 

                                                 
230 BARROS NETO, Roldão Lopes. Leasing – algumas questões controvertidas. Disponível 
em: <http://www.roldaodebarros.com.br/asp/corpo_painel.asp?codigo=9>. Acesso em: 20 
mai. 2009. 
231 DELGADO, José Augusto. Leasing:  doutrina e jurisprudência. p. 119. 
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Destaca o mesmo autor citando Waldírio Bulgarelli, que este último 

enfrentou a controvérsia surgida pela inadimplência do arrendatário, elaborando a 

seguinte indagação: o arrendatário deve todas as contraprestações ajustadas ao 

final do contrato de leasing ou somente aquelas prestações atrasadas? Assim, logo 

em seguida, manifesta a sua resposta, aduzindo: 

Não há que se duvidar que o problema tem lá os seus encantos, o 
que justifica uma apreciação mais profunda.  
Em primeiro lugar, observa-se na doutrina e também em certas 
decisões do Poder Judiciário, uma apreciação do contrato nessa 
fase, como locação, e em consequência, da contraprestação como 
aluguel. Pensa-se, assim em termos comuns de locação, e a seguir 
que se o inquilino não pagou alguns alugueres, deve apenas esses, 
ainda que como é também normal, ter de pagar multa contratual e 
outros encargos; a propósito, tem-se admitido também a exigência 
da recomposição de eventuais danos ao bem arrendado. 
Posto isto, tem-se a bem dizer na questão da inadimplência durante 
a fase do arrendamento, duas espécies bem nítidas na doutrina: a 
primeira, que entendendo-o assemelhado à locação, entende as 
contraprestações como aluguéis, e que, portanto, está o arrendatário 
sujeito apenas ao pagamento das prestações vencidas, além dos 
encargos próprios do contrato; [...]; a outra, [...] ao entender que se 
trata basicamente de uma operação financeira, e a sociedade 
arrendadora deve ser reembolsada do valor total do bem, corrente a 
que se alia Thomas FELSBERG que predica que se deve repor as 
coisas no estado anterior, e ao acenar para várias situações 
concretas, demonstra, por exemplo, que, se a inadimplência ocorrer 
no início do contrato, o arrendatário sairá ganhando, e que, ao 
contrário, sairá perdendo se se verificar no final do contrato; 
encaminhando, portanto, para soluções de acordo com cada caso 
concreto.  
[...]232. 
 

Relata José Augusto Delgado que, conforme denota-se, a discussão sobre 

tal controvérsia continua em aberto. As regras de interpretação a serem aplicadas no 

contrato de arrendamento mercantil ou leasing deverão aproximar-se ao máximo da 

realidade, no momento em que o conflito instala-se. Ocorrendo a inadimplência, 

precisa-se analisar as causas que a provocaram e se esta está beneficiando ou não 

a pessoa do arrendatário. Precisa-se considerar que não se pode permitir, que 

alguém descumpra a obrigação principal de um contrato, que é o pagamento de uma 

responsabilidade anteriormente assumida, e ainda se beneficie pela realização deste 

ato. Um estudo dos antecedentes geradores do negócio jurídico e o objetivo para 

que tal ato foi pactuado são de muita importância  para tomar-se uma decisão a este 

                                                 
232 DELGADO, José Augusto apud BULGARELLI, Waldirio. Leasing:  doutrina e 
jurisprudência. p. 119-120.  
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respeito. É certo que tal discussão pode ser evitada se cada uma das partes, 

durante a elaboração e formação do pacto, estipularem, desde o início, cláusulas 

claras, como ficará tanto a responsabilidade financeira quando a responsabilidade 

patrimonial do arrendatário, nos casos de inadimplência. Por isso, o autor comenta 

que é da opinião de que a jurisprudência deverá, analisando cada caso concreto, 

tomar um posicionamento que harmonize-se com a função e os resultados sociais 

desta espécie de contrato233. 

Apresentados os argumentos de José Augusto Delgado e Waldirio Bulgarelli, 

no tocante à apuração dos saldos devedores nas operações de leasing, examina-se 

no próximo título sobre a (des)caracterização do contrato de leasing pelo pagamento 

antecipado do VRG (Valor Residual Garantido). 

 

 

3.3.2 (Des)caracterização do contrato de leasing pelo pagamento antecipado 

do VRG (Valor Residual Garantido) 

 

 

Ensina José Augusto Delgado, que não são poucos os problemas que 

existem e existirão quanto aos efeitos decorrentes da execução do contrato de 

leasing. Por isso, pode-se dizer, inicialmente, que há uma grande polêmica 

doutrinária, no que se refere ao pagamento antecipado do valor residual garantido. 

Ele argumenta, que seu posicionamento sobre a matéria, encontra-se embasado 

nos votos que proferiu nos Recursos Especiais julgados pela 1ª Turma. Entende, em 

suma, não haver legislação específica viabilizando a descaracterização do contrato 

de arrendamento mercantil para o de promessa de compra e venda, pelo que este 

permanece devidamente configurado, mesmo quando existe o pagamento 

antecipado, por meio de parcelas periódicas, pouco importando o seu valor, do Valor 

Residual Garantido (VRG)234. 

Neste sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: 

AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 
PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS 
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO - INCIDÊNCIA DO 
ENUNCIADO 283/STF - COBRANÇA DO VALOR RESIDUAL 

                                                 
233 DELGADO, José Augusto. Leasing:  doutrina e jurisprudência. p. 120-121. 
234 DELGADO, José Augusto. Leasing:  doutrina e jurisprudência. p. 121/247. 
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GARANTIDO (VRG) - DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO DE 
ARRENDAMENTO MERCANTIL - INOCORRÊNCIA - INCIDÊNCIA 
DA SÚMULA 293/STJ - REEXAME DE PROVAS - 
INADMISSIBILIDADE - APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ – 
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA - 
RECURSO IMPROVIDO235. 
 

Ocorre que, registra José Augusto Delgado que duas correntes doutrinárias, 

estão formadas. A primeira, diferente do seu posicionamento, entende que o 

pagamento antecipado do valor residual garantido implica na descaracterização do 

contrato de leasing em promessa de compra e venda236. 

Corroborando com a opinição de José Augusto Delgado, o Ministro 

Humberto Gomes de Barros, aduz também que “o pagamento antecipado do 

chamado Valor Residual Garantido (VRG), não descaracteriza o contrato de leasing 

para compra e venda a prestações”237. 

Por conseguinte, leciona Fernando Schwarz Gaggini: 

[...]. Embora do ponto de vista do consumidor o leasing fosse 
"apenas um financiamento com outro nome", sob uma análise 
jurídica o instituto foi completamente desfigurado. Isto porque, como 
já exaustivamente reconhecido pela doutrina brasileira e 
internacional, o leasing não é um mero financiamento, mas sim um 
instituto diferenciado, que permite o uso de um bem sem sua 
propriedade, mediante o pagamento de uma espécie de aluguel, e, 
uma vez findo o contrato, vê-se o arrendatário diante daquele que é o 
principal elemento caracterizador do leasing, qual seja, a tríplice 
opção que possui o arrendatário. 
Logo, não há dúvida de que, em não existindo a tríplice opção ao 
final do contrato, não se estará falando de um contrato de leasing. 
Desse modo, também é nítido que o contrato vastamente utilizado no 
financiamento de veículos no Brasil não é leasing, na medida em que 
a compra do bem está decidida desde o momento da celebração do 
contrato, mediante pagamento do "VRG" incorporado às parcelas. 
Aliás, os consumidores sequer tomam conhecimento da existência 
da tal tríplice opção. Portanto, ambas as partes tem desde o início 
firmado uma compra e venda a prazo, mediante entrega imediata do 
bem vendido e pagamento parcelado do preço238. 

                                                 
235 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no Ag 805151/SP. Agravo regimental no 
agravo de instrumento n. 2006/0177050-0. Quarta Turma. Rel. Min. Massami Uyeda, j. 
15/05/2007. Disponível em: <http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=valor++ 
e+residual+e+garantido&&b=ACOR&p=true&t=&l=10&i=12>. Acesso em: 25 mai. 2009. 
236 DELGADO, José Augusto. Leasing:  doutrina e jurisprudência. p. 248. 
237 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no Ag 498170/RS. Agravo regimental no 
agravo de instrumento n. 2003/0005302-8. Terceira Turma, Rel. Min. Humberto Gomes de 
Barros, j. 09/05/2006. Disponível em: http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre 
=valor++e+residual+e+garantido&&b=ACOR&p=true&t=&l=10&i=18>. Acesso em: 25 mai. 
2009. 
238 GAGGINI, Fernando Schwarz. A caracterização do leasing e o VRG . Jus Navigandi , 
Teresina, ano 6, n. 59, out. 2002. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?i 
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No entanto, esclarece Rodrigo Becker, que ao pagar o Valor Residual 

Garantido (VRG), antecipadamente e conjuntamente com as prestações, fere-se a 

característica fundamental do contrato de arrendamento mercantil ou leasing, que se 

trata da liberdade de opção. O motivo do negócio desaparece quando a figura do 

arrendatário paga durante o curso do negócio, o valor total do bem, sendo que o 

arrendamento mercantil ou leasing tem como finalidade, para o arrendatário, no 

desenvolver contratual, apenas o direito de uso e gozo do bem, e não a compra 

deste. Assim sendo, se juntamente com as prestações do arrendador da máquina, a 

arrendatária passa a pagar o valor residual garantido, descaracteriza-se o contrato 

de leasing, compreendendo uma operação de compra e venda à prestação239. 

Por oportuno, colhe-se de informativo, que: 

[...], pode-se dizer que o contrato de leasing ou arrendamento 
mercantil é a locação que se caracteriza pela possibilidade que é 
conferido ao locatário de, ao seu término, optar pela compra do bem 
locado. Segundo as doutrinas modernas o que rege esse tipo de 
negócio jurídico são as cláusulas pactuadas entre as partes, sendo 
uma das cláusulas que caracterizam esta modalidade de contrato o 
caso de o locatário optar pela compra do bem ao final do contrato, 
podendo este abater do preço o valor já pago a título de aluguel.  
O contrato é celebrado entre uma pessoa jurídica (arrendadora) e 
uma pessoa física ou jurídica (arrendatária), o objeto do negócio é o 
bem especificado pela segunda e para uso desta isto é o que 
determina a lei 6099/74 e seu art. 1º, parágrafo único, com a redação 
dada pela lei 7.132/83.  
[...]. No entanto o que vem causando divergência tanto na doutrina 
quanto na jurisprudência é o fato de a parte arrendatária estar 
pagando antecipadamente o chamado valor residual garantido 
(VRG), este fato é ensejador da descaracterização do referido 
negócio jurídico, este é o entendimento que vem sendo adotado 
pelos tribunais apesar de haver doutrinadores afirmando o contrário, 
ou seja, que o fato de o arrendatário estar pagando antecipadamente 
o "VRG" configura apenas a vontade de diminuir ou facilitar o 
pagamento deste valor ao final do contrato.  
Entendemos que este fato retira a natureza de contrato de 
arrendamento mercantil, assumindo assim a forma de contrato de 
compra e venda a prazo. De fato, se a importância estipulada se 
presta para garantir que o arrendador receba ao final do contrato a 
quantia equivalente a liquidação do negócio jurídico, isto no caso de 
o arrendatário não exercer seu direito de compra, é razoável que 
este valor somente se opera nas hipóteses em que o arrendatário 
não devolva o bem ao final do contrato [...]240. 

                                                                                                                                                         

d=3290>. Acesso em: 30 maio 2009. 
239 BECKER, Rodrigo. A descaracterização do leasing pela antecipação do VRG no STJ. 
In: Direito Net. Disponível em: <http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/619/A-
descaracterizacao-do-leasing-pela-antecipacao-do-VRG-no-STJ>. Acesso em: 30 mai. 2009. 
240 WASSER SOCIEDADE DE ADVOGADOS. CDC - Leasing - Descaracterização do 
contrato para compra e venda (1). Disponível em: <http://www.advocaciaassociada.com.br 
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Logo, segundo ensinamentos de José Augusto Delgado, sem que haja a 

mínina descaracterização do contrato de arrendamento mercantil ou leasing, o valor 

residual garantido poderá ser adiantado pelo arrendatário, não a título do exercício 

da opção de compra, porém, como um simples adiantamento em garantia àquelas 

obrigações contratuais pactuadas241. 

Neste diapasão, apesar de inúmeras divergências sobre o assunto, o 

Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 293, que preceitua: “a cobrança 

antecipada do valor residual garantido (VRG) não descaracteriza o contrato de 

arrendamento mercantil”242. 

Portanto, com base nesta súmula, vem decidindo o Superior Tribunal de 

Justiça, in verbis: 

PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ARTIGO 535 DO 
CPC. TEMA CONSTITUCIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. 
NÃO LIMITAÇÃO A 12% A.A. SÚMULA 283. VALOR RESIDUAL 
GARANTIDO. ANTECIPAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO. 
INOCORRÊNCIA. - Não há ofensa ao Art. 535 do CPC se, embora 
rejeitando os embargos de declaração, o acórdão recorrido examinou 
todas as questões pertinentes. - Em recurso especial não há campo 
para discussão de matéria de índole constitucional, inda que para 
fins de prequestionamento. - Os juros remuneratórios não sofrem a 
limitação de 12% a.a. - O pagamento antecipado do chamado Valor 
Residual Garantido (VRG), não descaracteriza o contrato de leasing, 
menos ainda o transforma em contrato de compra e venda a 
prestações (Súmula 293)243. 
 
CONTRATO DE LEASING. VALOR RESIDUAL GARANTIDO. A 
cobrança antecipada do valor residual (VRG) não descaracteriza o 
contrato de arrendamento mercantil (Súmula 293 - STJ). Agravo 
regimental não provido244. 

 
Portanto, visto o entendimento de que a cobrança antecipada do valor 

residual não descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil, frisa-se que se 
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procurou por meio de diversificados entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, 

estabelecer um paralelo entre o explanado nos dois primeiros capítulos e neste 

último, com o escopo não de esgotar o presente assunto ou todas as suas 

possibilidades, porém elucidar eventuais dúvidas e demonstrar a 

(des)caracterização do contrato de leasing pelo pagamento antecipado do VRG 

(Valor Residual Garantido). 
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CONCLUSÃO 

 

 

Ao tratar da teoria geral dos contratos, importante se faz destacar que o 

contrato surgiu como uma garantia para o respectivo cumprimento de uma 

obrigação, e, apresentou-se em variados períodos da história, como também em 

muitos países, tais como, Roma, Egito, Mesopotâmia, dentre outros.  

Quanto ao conceito de contrato, verifica-se que este é considerado o acordo 

entre duas ou mais pessoas quanto a determinado bem, ou seja, um negócio jurídico 

no qual se cria, modifica, transfere ou extingue-se uma obrigação. 

Assim, diz-se que o contrato representa a coincidência de dois ou mais 

consentimentos. É considerado um tipo de negócio jurídico, que atua no acordo de 

mais de uma vontade e que aperfeiçoa a conjunção da vontade de duas ou mais 

pessoas. 

Porém, observa-se que a noção de contrato vem alterando-se no decorrer 

dos anos, motivo pelo qual, este compreende um acordo de vontades por meio do 

qual as pessoas formam um vínculo jurídico a que se prendem, sob a égide da 

ideologia individualista dominante na época de sua cristalização e do processo 

econômico de consolidação do regime capitalista de produção. Por isso, a mais 

importante conseqüência dessas transformações é a mudança nas preocupações do 

legislador quanto à rigidez do contrato. 

Outrossim, com relação aos princípios contratuais, diz-se que se dividem 

em: a) princípio da autonomia da vontade; b) princípio da força obrigatória ou da 

obrigatoriedade dos contratos; c) princípio da supremacia da ordem pública; d) 

princípio do consensualismo; e) princípio da relatividade dos efeitos dos contratos; f) 

princípio da função social do contrato; g) princípio da probidade e da boa fé; e, h) 

princípio da revisão dos contratos ou da onerosidade excessiva. 

Em contrapartida, ao observar os conceitos de consumidor, fornecedor e 

serviços, destacando-se dentre este último, as operações financeiras e bancárias, 

insta salientar, que estas regular-se-ão pelo Código de Defesa do Consumidor, que 

estabelecido pela Lei nº 8.078/90, disciplina normas relativas à relação consumerista 

e surgiu no auge de uma evolução da sociedade capitalista. 
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Deste modo, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou 

utiliza produto ou serviço como destinatário final, conquanto fornecedor é toda 

pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os 

entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, 

criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou 

comercialização de produtos ou prestação de serviços, segundo redação dos artigos 

2º e 3º, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 

Já, o serviço é remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, 

de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista, 

conforme se depreende do parágrafo único, do artigo 3º, do Código de Defesa do 

Consumidor. Aliás, os serviços de natureza bancária, financeira, de crédito e 

securitária, dentre os serviços abrangidos pelas relações de consumo, são, portanto, 

regidos pelo Diploma legal em comento. 

Ao analisar o contrato de arrendamento mercantil, assinala-se que se 

apresentou no direito antigo, no direito contemporâneo e na legislação brasileira. 

Desta forma, vislumbra-se que na legislação brasileira, surgiu com a Lei nº 6.099/74 

e posteriores alterações, dentre elas, as alterações constantes do texto da Lei nº 

7.132/83. 

No tocante à concepção de contrato de arrendamento mercantil, verifica-se 

que existem muitos debates doutrinários referentes ao tema, mas que pode-se 

afirmar que o contrato em tela é aquele em que uma pessoa jurídica arrenda a uma 

pessoa física ou jurídica, por um certo período, um bem comprado pela primeira, 

conforme indicações de segunda, cabendo ao arrendatário a opção de comprar o 

bem arrendado ao final do contrato, através de um preço residual que fora 

previamente fixado. 

Por conseguinte, observa-se que a natureza jurídica deste contrato é 

considerada uma das questões mais controvertidas que, nos últimos tempos, tem 

enfrentado a doutrina.  

No entanto, ao abordar-se as espécies do contrato de arrendamento 

mercantil ou leasing, frisa-se, que se dividem em leasing industrial ou operacional, 

leasing financeiro, lease-back, self-leasing, leasing imobiliário, leasing purchase e o 

dummy corporation. 

Portanto, no que tange ao terceiro e último capítulo, insta salientar que há 

aplicabilidade destes contratos firmados com as instituições financeiras, no Código 
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de Defesa do Consumidor. Ou seja, os bancos, na condição de fornecedores de 

serviços, dentre os quais se inclui a operação de crédito, dentre outras, se 

submetem às normas do Código de Defesa do Consumidor. 

Todavia, há de destacar, ainda, que há uma instrínseca relação entre o 

leasing e o contrato de adesão, uma vez que o cliente ou consumidor, geralmente 

assina o contrato impresso, contrato este em que as cláusulas se encontram 

estabelecidas unilateralmente pela organização empresarial arrendante. 

Assim sendo, o arrendamento mercantil ou leasing é uma modalidade de 

contrato de adesão e possibilita a capacitação e modernização de empresas, 

permitindo maior circulação de bens e mercadorias, tanto no aspecto da celeridade 

das negociações quanto pela facilidade da aderência ao contrato pré estipulado. 

Finalmente, no tocante à descaracterização do contrato de leasing pelo 

pagamento antecipado do VRG (Valor Residual Garantido), verifica-se que existiam 

muitas divergências doutrinárias e jurisprudenciais sobre o assunto, e, nesse 

diapasão, anota-se que surgiram duas correntes: a primeira entende que o 

pagamento antecipado do valor residual garantido implica na descaracterização do 

contrato de leasing em promessa de compra e venda, a segunda, defende a não-

descaracterização, pelo fato de as partes, livremente, terem ajustado o pagamento 

antecipado de valor residual garantido. 

Os que defendem a descaracterização alegam que tal antecipação fere de 

forma substancial a característica principal desta modalidade de contrato, que é a 

livre opção por parte do arrendatário de comprar ou não o bem arrendado ao final do 

contrato, já que pela sua natureza jurídica esse teria direito somente ao uso e gozo 

do bem durante o prazo contratual, e somente ao final teria que demonstrar sua 

vontade pela: aquisição do bem pagando enfim o seu valor residual, a renovação do 

contrato, ou ainda a devolução do mesmo. Desta maneira, ficaria claro que ao pagar 

o valor residual no decorrer do arrendamento, estaria o arrendatário pagando o 

preço pela aquisição do bem, o que na verdade transformaria o contrato em uma 

compra e venda a prazo. 

Já os que defendem a não descaracterização do leasing pela antecipação 

do pagamento do VRG, alegam que o mesmo pode ser livremente acordado entre 

as partes, pouco importando se será pago ao final ou no decorrer do contrato. Outro 

argumento apresentado é o de que existem normas que norteiam o contrato de 

arrendamento mercantil e que limitam as hipóteses da descaracterização do contrato 
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em comento. Assim sendo, já que a legislação que trata do assunto define, 

claramente, as situações nas quais o instituto é passível de descaracterização, não 

incluindo neste aspecto o pagamento antecipado do VRG, aduz-se que, se diversa 

fosse a intenção do legislador, o teria feito de forma expressa na legislação especial. 

Sendo assim, verifica-se que somente se admitiria a descaracterização nos casos 

previstos em lei e não em qualquer outro diploma legal de nível inferior, uma vez que 

deve ser respeitada a hierarquia no sistema jurídico brasileiro. Razão pela qual não 

se admite a reformulação do entendimento acima via posicionamento 

jurisprudencial. 

Contudo, importa asseverar que, tal controvérsia não mais subsiste, uma vez 

que o Superior Tribunal de Justiça, com a edição da Súmula 293, datada de 05 de 

maio de 2004, aniquilou o entendimento de que o pagamento diluído do valor 

residual garantindo não ensejaria a descaracterização do contrato de leasing. 

Diante das considerações aqui apostadas, resta concluir que em que pese 

por longe período tenha se provocado a discussão neste trabalho levantada, 

hodiernamente, já se pacificou o entendimento de que a diluição do valor residual 

garantido no prazo do contrato de leasing não implica na descaracterização da 

essência do contrato, uma vez que se mantêm presentes os requisitos necessários 

ao contrato em comento. 
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