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LEGISLAÇÃO RELEVANTE 

 

 



II. LEGISLAÇÃO RELEVANTE 

• Código Civil Brasileiro - Lei nº 10.406/02 ("CC") 

• Lei da Usura - Decreto nº 22.626/33 

• Lei do Capital Estrangeiro - Lei nº 4.131/62 

• Lei do Sistema Financeiro Nacional - Lei nº 4.595/64 

• Lei do Mercado de Capitais - Lei nº 4.728/65 

• Decreto-lei nº 857/69  

• Lei Uniforme de Genebra e Decreto nº 57.663/66 ("LU") 

• Lei nº 10.931/04 - "Lei da CCB e CCI"  

• Lei nº 6.313/75 - "Lei da CCE"  
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 PRINCIPAIS MODALIDADES DE FINANCIAMENTO 

 

 

 



• Finem: destinado a investimentos para implantação, ampliação, recuperação e 

modernização de ativos fixos nos setores de indústria, comércio, prestação de 

serviços e agropecuária, ainda como apoio a empreendimentos nos segmentos 

de radiodifusão, jornais e periódicos, meios de comunicação e publicidade em 

geral de forma indireta 

• Finame: financiamento de máquinas e equipamentos, por intermédio de 

instituições financeiras credenciadas 

• Project Finance 

• Exim: destinado à exportação de bens e serviços nacionais na fase pré-

embarque, assim como pós embarque  

 

III.1. BNDES 



III.2. FINANCIAMENTO À EXPORTAÇÃO 

 

 

 

 



III.2. FINANCIAMENTO À EXPORTAÇÃO 

Recebimento Antecipado de Exportação (PPE) Circular nº 3.691 

• recebimento antecipado do preço de venda pelo exportador, diretamente do 

importador ou de instituição financeira no exterior 

• para fins cambiais, o pagamento do principal se dá mediante a exportação  em 

si, enquanto os juros podem ser liquidados por meio de embarques ou em 

dinheiro 

• se de fato ocorrer a exportação, alíquota zero para o IRFonte incidente sobre 

os juros 

• caso não ocorra a exportação, o crédito pode ser pago em dinheiro, convertido 

em capital ou empréstimo externo comum -- pagamento retroativo dos tributos 

devidos, além de penalidades   

 

 

 

 



III.2. FINANCIAMENTO À EXPORTAÇÃO 
 

Adiantamento sobre Contratos de Câmbio (ACC) 

• adiantamento de moeda corrente nacional a exportadores 

• funding obtido pelo financiador em moeda estrangeira 

• até 360 dias antes do embarque das mercadorias 

• o mecanismo principal de amortização dos ACCs se dá por meio da exportação 

de produtos pelo tomador a compradores localizados no exterior previamente 

aprovados pelo credor, os quais efetuam o pagamento daí resultante 

diretamente ao credor, em moeda estrangeira, na conta no exterior indicada 

pelo credor 

Adiantamento sobre Cambiais Entregues (ACE) 

• é similar ao ACC, porém desembolsado após a exportação -- pagamento até o 

último dia útil do 12º mês subsequente à exportação (ACC + ACE - prazo 

máximo: 750 dias) 

 

 

 

 



III.2. FINANCIAMENTO À EXPORTAÇÃO 

Títulos de Crédito à Exportação -- CCE/NCE -- Lei nº 6.313/75 

• título de crédito emitido por pessoas físicas ou jurídicas para operação de 

financiamento à exportação, produção de bens para exportação, bem como às 

atividades de apoio e complementação da exportação realizadas por instituição 

financeira 

• isenção no pagamento de IOF 

• comprovação da utilização dos recursos para exportação 

• remuneração pré ou pós-fixada 

• possibilidade de constituição de garantia cedular - CCE   

• exigência de registro da CCE no cartório de registro de imóveis 

 



 

PROEX (Programa de Financiamento às Exportações) 

• principal instrumento público de apoio às exportações brasileiras de bens e serviços 

com o objetivo de conceder às exportações condições equivalentes às do mercado 

internacional 

• Banco do Brasil atua com exclusividade como o agente financeiro da União 

responsável pela gestão 

• modalidades: financiamento ou equalização 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.2. FINANCIAMENTO À EXPORTAÇÃO 



III.3. FINANCIAMENTO À IMPORTAÇÃO 

FINIMP 

• financiamento em moeda estrangeira concedido ao importador brasileiro 

destinado à aquisição de produtos, bens ou serviços provenientes do exterior, 

cujo pagamento ocorrerá após determinado prazo 

• permite ao fornecedor da mercadoria no exterior receber o pagamento no 

prazo acordado e ao importador brasileiro obter maior prazo para pagamento 

da dívida 



III.4. FINANCIAMENTO DE DISTRIBUIDORES E FORNECEDORES 

Vendor e Compror 

 

• o Vendor (financiamento dos canais de distribuição) consiste em convênio entre 

a empresa e a instituição financeira para o financiamento direto ao cliente ou 

distribuidor (não necessariamente consumidores) para as suas aquisições dos 

produtos e serviços da empresa. A empresa pode figurar como garantidora 

 

• o Compror (financiamento da cadeia de suprimentos) consiste em convênio 

entre a empresa e a instituição financeira para o financiamento dos seus 

fornecedores. A empresa pode figurar como garantidora 

 

 

 

 



III.5. LEASING 

Leasing ou Arrendamento Mercantil (Leis 6.099/74 e 11.649/08, e 

regulamentação do CMN e BACEN através da Res. 2.309/96) 

 

• aquisição de bem pelo arrendador (sociedade de arrendamento mercantil, banco 

múltiplo com carteira de leasing ou instituições financeiras de outra forma 

autorizadas), que permanece proprietário, transferindo a posse e o uso ao 

arrendatário (pessoa física ou jurídica), que pode ou não ter a opção de compra do 

bem ao final do contrato 

• leasing financeiro - bens com vida útil igual ou inferior a 5 (cinco) anos, prazo 

mínimo de 2 (dois) anos; para os demais bens, prazo mínimo de 3 (três) anos 

• leasing operacional -- prazo mínimo de 90 dias 

• não incide IOF nas operações de leasing. O imposto que será pago na operação é o 

Imposto Sobre Serviços (ISS) 

 

 

 

 

 



III.6. CRÉDITO AO CONSUMO 

Empréstimos CDC (Lei 8.078/90) 

• concedidos por financeiras (sociedades de crédito, financiamento e 

investimento) para o consumidor final para fins de aquisição de produtos e 

serviços, em geral com prazos de até 24 meses 

• geralmente, o próprio bem financiado é oferecido em garantia 

• através de convênio ou parceria com instituição financeira, pode ser alternativa 

interessante para o financiamento do cliente final. Neste caso, a empresa pode 

figurar como interveniente na operação, oferecendo garantias e assumindo o 

risco de crédito de seu cliente  

 

 

 

 



III.7. ACESSO AO MERCADO DE CAPITAIS 

 

 

 

Securitização 

•Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI 

•Certificados de Recebíveis do Agronegócio - CRA 

•Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - FIDC 

Debêntures 

•Privadas 

•Públicas (ICVM 400 e 476) 

•Debêntures de Infraestrutura (Lei nº 12.431) 

 

 

 

 

 



IV. 

 

 

 

 PRINCIPAIS MODALIDADES DE GARANTIA 
 

 



IV.1. PRINCIPAIS MODALIDADES DE GARANTIA 

Pessoais Reais 

Aval Hipoteca 

Fiança Penhor 

Alienação / Cessão Fiduciária 



IV.2. CLASSIFICAÇÃO DOS CRÉDITOS - LRF  
 

 
 

Trabalhistas – lim.  
150 sal. mín. por 

credor 

Garantia real – lim. 
valor bem gravado 

Tributários 

Privilégio especial (inclui créditos de 
microempreendedores individuais e 

de micro e pequenas empresas) 

Privilégio geral 

Quirografário 

Multas 

Créditos Subordinados, incl. sócios/acionistas 

 Alienação/Cessão 

fiduciária  

Arrendamento 

Mercantil  
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 RECOMENDAÇÕES JURÍDICAS PRÁTICAS 

 



V. RECOMENDAÇÕES JURÍDICAS PRÁTICAS 

 

 mantenha a gestão profissionalizada 

 mantenha governança corporativa eficiente 

 mantenha a documentação em boa ordem 

 documentos societários 

 documentos imobiliários 

 a importância das Certidões Negativas de Débito 

 procure, se possível, manter ativos livres de ônus 

 mantenha bom relacionamento com seu banco 
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