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1. CONCEITO de ARRENDAMENTO MERCANTIL 
 
Arrendamento mercantil é um acordo pelo qual o arrendador transmite ao arrendatário em troca de 
um pagamento ou série de pagamentos o direito de usar um ativo por um período de tempo 
acordado. Dependendo das características, o arrendamento mercantil pode ser “financeiro” ou 
“operacional”, devendo essa classificação ser feita no início do contrato. Antes da Lei n.º 11.638/07, 
ambos os arrendamentos eram classificados como despesas na arrendatária no momento do 
vencimento das prestações, pois o argumento utilizado era o fato da arrendatária não possuir a 
propriedade do bem arrendado. 
 
2. ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO  
 
É aquele em que há transferência substancial dos riscos e benefícios inerentes à propriedade de um 
ativo. O título de propriedade pode ou não vir a ser transferido. 
 
2.1 RISCOS  
 
Incluem as possibilidades de perdas devidas à capacidade ociosa ou obsolescência tecnológica e de 
variações no retorno em função de alterações nas condições econômicas.  
 
2.2 BENEFÍCIOS 
 
Os benefícios podem ser representados pela expectativa de operações lucrativas durante a vida 
econômica do ativo e de ganhos derivados de aumentos de valor ou de realização do valor residual. 
 
3. ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL 
 
É aquele em que não há transferência substancial dos riscos e benefícios inerentes à propriedade de 
um ativo.  
 
4. INÍCIO do ARRENDAMENTO MERCANTIL   
 
É a mais antiga entre a data do acordo de arrendamento mercantil e a data de um compromisso 
assumido  pelas partes quanto às principais disposições do arrendamento mercantil. Nessa data: 
 
a) um arrendamento mercantil deve ser classificado como arrendamento mercantil financeiro ou 
arrendamento mercantil operacional; e 
 
b) no caso de arrendamento mercantil financeiro, as quantias a reconhecer no começo do prazo do 
arrendamento mercantil são determinadas. 
 
4.1 COMEÇO do PRAZO do ARRENDAMENTO MERCANTIL  
 
É a data a partir da qual o arrendatário passa a poder exercer o seu direito de usar o ativo arrendado. 
É a data do reconhecimento inicial do arrendamento mercantil reconhecimento dos ativos, passivos, 
receita ou despesas resultantes do arrendamento mercantil, conforme for apropriado. 
 
4.2 PRAZO do ARRENDAMENTO MERCANTIL  
 
É o período não cancelável pelo qual o arrendatário contratou o arrendamento mercantil do ativo 
juntamente com quaisquer prazos adicionais pelos quais o arrendatário tem a opção de continuar a 
arrendar o ativo, com ou sem pagamento adicional, quando no início do arrendamento mercantil for 
razoavelmente certo que o arrendatário exercerá a opção. 
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4.3 VALOR RESIDUAL GARANTIDO é: 
 
a) para um arrendatário, a parte do valor residual que seja garantida por ele ou por parte a ele 
relacionada (sendo o valor da garantia o valor máximo que possa, em qualquer caso, tornar-se 
pagável); e 
 
b) para um arrendador, a parte do valor residual que seja garantida pelo arrendatário ou por terceiro 
não relacionado com o arrendador que seja financeiramente capaz de satisfazer as obrigações 
cobertas pela garantia. 
 
4.4 VALOR RESIDUAL não GARANTIDO é: 
 
A parte do valor residual do ativo arrendado, cuja realização pelo arrendador não esteja assegurada 
ou esteja unicamente garantida por uma parte relacionada com o arrendador. 
 
4.5 OPÇÃO de COMPRA do ATIVO 
 
O arrendatário tem a opção de comprar o ativo por um preço que se espera seja suficientemente 
mais baixo do que o valor justo à data em que a opção se torne exercível de forma que, no início do 
arrendamento mercantil, seja razoavelmente certo que a opção será exercida. 
 
01ª Questão (Autor): A empresa Alfa adquiriu uma máquina mediante contrato de arrendamento 
mercantil financeiro em 60 parcelas de 1.000,00, no qual consta que o arrendatário tem a opção de 
adquirir a máquina ao final do arrendamento por um valor de 10.000,00 que é suficientemente mais 
baixo do que o valor justo à data em que a opção se torne exercível. Sabendo-se que o valor residual 
garantido é de 3.000,00, assinale a alternativa correta: 
 
a) O valor residual não garantido é 10.000,00. 
b) A opção de compra é de 7.000,00. 
c) O valor residual não garantido é 7.000,00. 
d) A opção de compra é obrigatória para o arrendatário e facultativa para o arrendador. 
 
5. VALOR JUSTO  
 
É o valor pelo qual um ativo pode ser negociado, ou um passivo liquidado, entre partes interessadas, 
conhecedoras do negócio e independentes entre si, com a ausência de fatores que pressionem para 
a liquidação da transação ou que caracterizem transação compulsória. 
  
02ª Questão (Autor): A empresa Alfa realizou um arrendamento mercantil financeiro de um veículo, 
com a opção de adquirir o mesmo por um valor de 5.000,00, ao final do prazo do contrato. Caso a 
empresa não adquira o veículo, terá que pagar 2.000,00 para o arrendador. Sabendo-se que no final 
do arrendamento, o valor justo do veículo era de 20.000,00, assinale a alternativa correta: 
 
a) O valor residual garantido é 5.000,00. 
b) O valor residual não garantido é 5.000,00. 
c) O valor residual garantido é 3.000,00. 
d) O valor residual não garantido é 2.000,00. 
e) O valor residual garantido é 2.000,00. 
 
6. INVESTIMENTO BRUTO  
 
Investimento bruto no arrendamento mercantil é a soma: 
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a) dos pagamentos mínimos do arrendamento mercantil a receber pelo arrendador segundo um 
arrendamento mercantil financeiro; e 
 
b) de qualquer valor residual não garantido atribuído ao arrendador. 
 
7. INVESTIMENTO LÍQUIDO  
 
Investimento líquido no arrendamento mercantil é o investimento bruto no arrendamento mercantil 
descontado à taxa de juros implícita no arrendamento mercantil. 
 
03ª Questão (Autor): A empresa Alfa adquiriu uma máquina mediante contrato de arrendamento 
mercantil financeiro em 60 parcelas de 1.000,00, no qual consta que o arrendatário tem a opção de 
adquirir a máquina ao final do arrendamento por um valor de 8.000,00. Caso a empresa não adquira 
a máquina, terá que pagar 3.500,00 para o arrendador. Sabendo-se que o valor presente da máquina 
no início do arrendamento era de 35.000,00, e que no final do arrendamento o valor justo da máquina 
é de 18.000,00, assinale a alternativa correta: 
  
a) O valor residual garantido é 4.500,00. 
b) O valor residual não garantido é 8.000,00. 
c) O investimento bruto é de 63.500,00. 
d) O investimento líquido é 45.500,00. 
e) O investimento líquido é de 33.000,00. 
 
7.1 RECEITA FINANCEIRA não REALIZADA  
 
Receita financeira não realizada é a diferença entre o investimento bruto no arrendamento mercantil 
e o investimento líquido no arrendamento mercantil. 
 
7.2 TAXA de JUROS IMPLÍCITA 
 
No arrendamento mercantil é a taxa de desconto que, no início do arrendamento mercantil, faz com 
que o valor presente dos pagamentos mínimos do arrendamento mercantil somado com o valor 
residual não garantido seja igual à soma do valor justo do ativo arrendado e de quaisquer custos 
diretos iniciais do arrendador. 
 
04ª Questão (ICMS RJ FGV Adaptada 2008): Em consonância com o CPC 06 (R1), determine o 
valor do Passivo Circulante da empresa Alfa a ser apurado logo após o reconhecimento contábil do 
contrato de arrendamento mercantil firmado entre ela e a empresa Beta, segundo o qual a empresa 
Alfa se obriga a pagar 5 (cinco) prestações anuais e iguais no valor unitário de 8.500,00, mais o valor 
da opção de compra no montante de 190,76 ao final do quinto ano, juntamente com a última 
prestação anual; e a empresa Beta se obriga a entregar, nesse ato, o bem arrendado (um veículo 
que será utilizado para a empresa Alfa em suas atividades operacionais normais). 
 
Sabe-se que: 
 
O contrato foi firmado em 31/12/2008. 
A primeira prestação venceu em 31/12/2009 e todas as demais prestações vencem no dia 31 de 
dezembro dos anos subseqüentes. 
O valor de mercado do bem arrendado, à vista, é de 30.000,00. 
A taxa de juros implícita no contrato é de 13% ao ano. 
 
O balanço patrimonial da empresa Alfa apurado em 31/12/2008 imediatamente antes de o contrato 
em tela ter sido reconhecido contabilmente é o seguinte: 
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                                                                 Balanço Patrimonial 

Ativo Circulante 
Caixa.......................................................20.000,00 
AÑC Realizável a Longo Prazo 
Empréstimos a Coligadas.......................30.000,00 
AÑC Imobilizado 
Imóvel.....................................................60.000,00 
(-) Depreciação 
Acumulada..................(10.000,00) 

Passivo Circulante 
Fornecedores..............................................15.000,00 
Passivo Não Circulante 
Empréstimos...............................................25.000,00 
Patrimônio Líquido 
Capital........................................................60.000,00 

Total......................................................100.000,00 Total.........................................................100.000,00 

 
a)   3.900,00 
b)   8.500,00 
c) 15.000,00 
d) 19.600,00 
e) 23.500,00 
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1 - Gabarito: C 
2 - Gabarito: E 
3 - Gabarito: E 
4 - Gabarito: D 


