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CLÁUSULAS E CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL 
FINANCEIRO SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL 
 
Este instrumento define as cláusulas e condições gerais do contrato de Arrendamento Mercantil 
Financeiro entre Santander Leasing S.A Arrendamento Mercantil, com sede na Cidade de 
Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Araguaia, 731 – Pavimento Superior – Parte A, 
Alphaville, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 47.193.149/0001-06, doravante simplesmente 
denominada ARRENDADORA; o ARRENDATÁRIO e o(s) DEVEDOR(ES) SOLIDÁRIO(S) 
nominados e qualificado(s) no Contrato de Arrendamento Mercantil Financeiro que contém 
referências a este instrumento, doravante denominada  PROPOSTA, tendo entre si justo e 
contratado. 
1. A ARRENDADORA arrenda para o ARRENDATÁRIO, para seu uso, o(s) bem(ns) descrito(s) e 
caracterizado(s) no preâmbulo do Contrato, adquirido(s) por indicação específica do 
ARRENDATÁRIO junto ao(s) fornecedor(es)/vendedor(es) também de sua livre escolha e 
indicação, conforme Nota(s) Fiscal(ais) de Venda(s) ou no(s) Contrato(s)/Recibo(s) de Compra e 
Venda, que passa(m) a fazer parte integrante e inseparável deste Contrato. 
2. O ARRENDATÁRIO declara, para os devidos fins e efeitos de direito, que recebe na data 
mencionada na letra “a” do quadro ESPECIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO, o(s) bem(ns) descrito(s) 
no quadro Descrição do(s) Bem(ns) Arrendado(s), reconhecendo estar(em) o(s) mesmo(s) em 
boa ordem e perfeita(s) condição(ões) de uso, e ter(em) sido adquirido(s) de acordo com as 
especificações e critérios do ARRENDATÁRIO, não cabendo à ARRENDADORA nenhuma 
responsabilidade por erros, omissões, impropriedades nas especificações e/ou ônus advindos de 
vícios do(s) mesmo(s). 
2.1. O Saldo da Operação mencionado na letra “d” do quadro ESPECIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO 
corresponde ao Valor Liberado ao Fornecedor acrescido dos valores da Tarifa e constitui a soma 
total a pagar antes do arrendamento. O Valor Total do Bem Arrendado mencionado na letra “e” 
corresponde ao Valor Pagamento Mensal multiplicado pela quantidade de meses da operação, e 
constitui a soma total a pagar do arrendamento.  
3. O valor da primeira contraprestação do arrendamento será obtido multiplicando-se o 
Coeficiente da Contraprestação indicado na letra “f” do quadro ESPECIFICAÇÃO DA 
OPERAÇÃO, pelo Valor Global dos Bens indicado na letra “b” do mesmo quadro 
ESPECIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO. 
4. O ARRENDATÁRIO também concorda em pagar: 
4.1. TARIFA: 
4.1.1. A Tarifa de cadastro para início de relacionamento, cujo valor encontra-se descrito na letra 
“t” do quadro ESPECIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO. 
4.1.2 Declaro que me foi dada a opção de solicitar a prestação do serviço de análise/confecção 

de cadastro para início de relacionamento à FINANCEIRA ou entregar os documentos cuja 

relação me foi disponibilizada pela FINANCEIRA e fiz  a minha opção, conforme  indicada no 

quadro abaixo desta CÉDULA. 

4.2. Despesas descrita na letra “v”do quadro ESPECIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO se houver.  

4.2.3. Na hipótese de emissão de carnê, a quitação do pagamento por meio de cheque, ainda que 
administrativo, ficará condicionada a sua regular compensação pelo banco sacado. 
5. Sem prejuízo do pagamento dos encargos financeiros e tributos previstos neste Contrato, o 
ARRENDATÁRIO autoriza, durante a vigência deste Contrato, a cobrança, ou conforme a forma 
de pagamento escolhida pelo ARRENDATÁRIO, o débito em sua conta corrente, (i) do valor das 
tarifas vigentes ou que venham a ser estabelecidas pela ARRENDADORA relativas à prestação 
de serviços deste Contrato, cujos valores atualizados constam na Tabela de Tarifas de Serviços e 
Produtos da ARRENDADORA bem como (ii) dos valores relativos as despesas decorrentes da 
prestação de serviços de terceiros, de acordo com as normas do Banco Central do Brasil. 
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6. Para ARRENDATÁRIO pessoa física, o Custo Efetivo Total – CET calculado conforme os 
fluxos referentes a liberação e aos valores previstos,incluindo Encargos Financeiros do 
Arrendamento, tributos,tarifas, seguros e despesas, estes três últimos se houver(em), encontra-se 
previsto no quadro ESPECIFICAÇÕES DA OPERAÇÃO, e em planilha 
(Demonstrativo/ORÇAMENTO) anexada ao Contrato. 
7. O ARRENDATÁRIO obriga-se a entregar à ARRENDADORA, dentro do prazo de 15 (quinze) 
dias, contado da assinatura do Contrato, sob pena de infração contratual: (i) as vias originais de 
documentos comprobatórios de propriedade de embarcações e aeronaves, expedidas pela 
Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, Tribunais Marítimos ou Capitania dos Portos, em 
nome da ARRENDADORA, contendo a sua indicação como ARRENDATÁRIO, acompanhados 
das apólices de seguro exigidas pela legislação em vigor na data da contratação; e (ii) em se 
tratando de veículos automotores, apresentar cópias do Certificado de Registro do Veículo em 
nome da ARRENDADORA, contendo a sua indicação como ARRENDATÁRIO, e dos 
comprovantes de recolhimento de Seguro Obrigatório e Imposto sobre a Propriedade de Veículo 
Automotor IPVA e respectiva apólice de seguro do(s) bem(ns) arrendado(s). 
7.1. O Certificado de Registro do Veículo ficará em poder do ARRENDATÀRIO, que se 
compromete a mantê-lo em boa ordem até o vencimento do Contrato, quando então deverá 
entregá-lo à ARRENDADORA para fins de permitir a formalização de uma das opções previstas 
na cláusula 18.  
7.2. Eventuais despesas para a extração de segunda via do(s) documento(s) de propriedade do 
Bem(ns) deverão ser pagas pelo ARRENDATÁRIO, exceto no caso de não ter dado causa ao 
fato.  
8. O arrendamento vigorará pelo prazo previsto na letra “k” do quadro ESPECIFICAÇÃO DA 
OPERAÇÃO, contado da data de assinatura do Contrato. 
8.1. Desde que observados os prazos mínimos estabelecidos nas normas expedidas pelo 
Conselho Monetário Nacional e Banco Central do Brasil para as operações de arrendamento 
mercantil, poderá o arrendatário solicitar a amortização ou liquidação antecipada do seu contrato 
de arrendamento mercantil. 
8.2. Somente após decorrido o prazo mínimo da operação, de 24 (vinte e quatro) ou 36 (trinta e 
seis) meses, consoante à legislação em vigor que rege as operações de Arrendamento Mercantil, 
a ARRENDATÁRIA poderá solicitar a liquidação antecipada, total ou parcial da operação 
contratada à taxa prefixada. 
8.2.1. Na hipótese de solicitação de liquidação antecipada, total ou parcial, conforme exposto no 
item 8.2 acima, o valor presente do débito para o Arrendatário pessoa física, microempresa ou 
empresa de pequeno porte de que trata a Lei Complementar nº 123/2006, será calculado de 
acordo com os seguintes critérios: 
(i)  Nas operações com prazo a decorrer de até 12 (doze) meses ou quando liquidadas até 7 
(sete) dias após a contratação, a taxa de desconto aplicada será a taxa interna de retorno 
pactuada neste instrumento; e 
(ii) Nas operações com prazo a decorrer superior a 12 (doze) meses, a taxa de desconto a ser 
aplicada corresponderá à taxa de juros pactuada neste instrumento deduzida da taxa Selic 
apurada na data da contratação e somada a taxa Selic da data da liquidação. 
8.2.2. As condições para liquidação antecipada, total ou parcial, para o ARRENDATÁRIO que não 
for pessoa física ou microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos da Lei 
Complementar nº 123/2006, seguirão os critérios estabelecidos à época da solicitação. 
8.3. Na hipótese de,  por qualquer motivo, a operação de Arrendamento mercantil  vier  a ser 
descaracterizada como tal, em decorrência de rescisão  por parte do (a) ARRENDATÁRIO(A), 
todos os ônus e os efeitos fiscais e financeiros decorrentes de quaisquer de tais  atos correrão 
por conta do(a) ARRENDATÁRIO(A), mesmo que lançados em nome da ARRENDADORA. 
9. As obrigações pecuniárias, compreendendo as contraprestações do arrendamento e as 
parcelas do Valor Residual Garantido - VRG serão pagas pelo ARRENDATÁRIO na 
periodicidade, forma e quantidade estabelecidas no quadro ESPECIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO. 
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10. Para assegurar o preço mínimo que o bem alcançará no mercado, por ocasião de sua venda 
a terceiros, em decorrência do não exercício da opção de compra pelo ARRENDATÁRIO, 
levando-se em conta a depreciação pelo seu uso, o ARRENDATÁRIO pagará à ARRENDADORA 
o VRG, conforme opção indicada na letra “x” do quadro ESPECIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO. 
11. O pagamento do VRG não configura, por qualquer forma, o exercício antecipado do direito da 
opção de compra do(s) bem(ns), que somente poderá ser exercido ao término do prazo contratual 
e desde que o ARRENDATÁRIO tenha cumprido, pessoalmente, todas as suas obrigações 
contratuais. 
12. O ARRENDATÁRIO responsabiliza-se pela utilização e manutenção do(s) bem(ns) 
arrendado(s), de acordo com as especificações do fabricante, pelo uso indevido ou impróprio 
do(s) mesmo(s), bem como por todos os custos, indenizações ou despesas de qualquer natureza 
decorrentes da posse, uso, transporte ou operação do(s) bem(ns), inclusive pelos danos pessoais 
ou materiais causados a terceiros, obrigando-se, ainda, a facultar à ARRENDADORA  ou aos 
seus prepostos a vistoria do(s) bem(ns) e adotar todas as providências indispensáveis à 
preservação de sua funcionalidade e da integridade, conforme lhe for solicitado pela 
ARRENDADORA. 
12.1. Todos os tributos, impostos, taxas, contribuições de qualquer natureza, inclusive aqueles 
que no futuro venham a ser instituídos ou sofrer majorações, bem assim, multas de qualquer 
natureza, licenças, autorizações, registros, presentes ou futuros, de toda a espécie, e ainda 
multas, juros e correção monetária oriundos desses encargos ou tributos, quer em razão ou em 
conseqüência deste Contrato, quer em razão da propriedade, uso, disponibilidade, remessa, 
transporte do(s) Bem(ns) arrendado(s) ou qualquer outro, serão de inteira responsabilidade do 
ARRENDATÁRIO, e poderão ser cobrados a qualquer tempo pela ARRENDADORA 
12.1.1. Em se tratando o(s) bem(ns) arrendado(s) de veículo(s) automotor(es), fica o 
ARRENDATÁRIO obrigado a realizar, até as datas de seus respectivos vencimentos, o 
pagamento do Imposto sobre a Propriedade do Veículo Automotor – IPVA, do Seguro Obrigatório, 
do Licenciamento, da Inspeção Ambiental Veicular, se for o caso, e de eventuais multas de 
trânsito e outras de qualquer natureza, obrigando-se, no prazo de 5 (cinco) dias contado do 
respectivo pagamento, encaminhar os comprovantes de pagamentos à ARRENDADORA, no 
endereço constante neste instrumento, sob pena de não o fazendo, a ARRENDADORA 
considerar antecipadamente rescindida esta operação e interpor as medidas judiciais cabíveis 
para a retomada do(s) bem(ns) arrendado(s).   
12.2. O ARRENDATÁRIO assume desde já, a total responsabilidade por quaisquer danos 
materiais que venha(m) a sofrer o bem(ns), assim como pelo seu reparo no caso de destruição ou 
perda parcial e obriga-se, em caráter irrevogável e irretratável, às suas expensas, a colocá-los em 
perfeita ordem, estado de funcionamento e nas mesmas condições de uso em que se 
encontravam antes da ocorrência do sinistro, sem prejuízo de substituição total do(s) mesmo(s) 
bem(ns), caso assim seja solicitado pela ARRENDADORA. 
12.3. Nas hipóteses de sinistros que envolvam a destruição ou perda total, desaparecimento, furto 
ou roubo, o ARRENDATÁRIO responsabiliza-se e obriga-se, irrevogável e irretratavelmente, a 
substituir o(s) bem(ns) arrendado(s) por outro(s) de igual qualidade, podendo, a seu critério, quitar 
as obrigações pecuniárias decorrentes do contrato que compreenderão as contraprestações e 
parcelas de antecipação de VRG vencidas e não pagas, acrescidas dos encargos pactuados no 
contrato, e das contraprestações e parcelas de antecipação de VRG vincendas trazidas a valor 
presente, sendo desse montante deduzido o valor da indenização pago pela Seguradora, 
obrigando-se o ARRENDATÁRIO ainda, a efetuar a complementação da quantia faltante, sob 
pena de infração contratual. Entretanto, eventual saldo que sobejar será devolvido para o 
ARRENDATÁRIO mediante recibo ou crédito em sua conta corrente. 
12.3.1. O ARRENDATÁRIO autoriza a ARRENDADORA a fornecer à Seguradora o saldo devedor 
desse contrato, podendo para tanto quitar  todas as obrigações e devolver  eventual  saldo que 
sobejar, compreendidas no item 12.3. 
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13. O ARRENDATÁRIO obriga-se a manter, durante o prazo de vigência do contrato, o(s) 
bem(ns) segurado(s) pelo seu valor real de mercado contra riscos de acidente, furto, roubo, 
incêndio e danos parciais ou totais contra terceiros, em companhia, seguradora idônea, sendo 
vedado o cancelamento da apólice respectiva sem a prévia e expressa anuência da 
ARRENDADORA, bem como obriga-se a apresentar cópia da(s) nova(s) apólice(s) devidamente 
averbadas(s) contendo a prorrogação do prazo do seguro. 
13.1. É de responsabilidade do ARRENDATÁRIO qualquer custo ou despesa não coberto 
integralmente pelo seguro. 
14. Na vigência do Contrato, o ARRENDATÁRIO poderá requerer a substituição do(s) bem(ns) 
por outros da mesma natureza que melhor atendam às suas conveniências, desde que: 
a) o ARRENDATÁRIO declare que o(s) bem(ns) se destinam a seu uso próprio; 
b) não tenha ocorrido atraso no pagamento de quaisquer das Contraprestações; e 
c) haja comum acordo entre as partes quanto às novas condições contratuais, obedecida a 
legislação e a Regulamentação do Banco Central do Brasil, aplicáveis à espécie na oportunidade. 
15. O contrato será considerado rescindido de pleno direito, por qualquer das partes, 
independentemente de interpelação, notificação, aviso ou de qualquer outra medida judicial ou 
extrajudicial, na ocorrência dos seguintes casos, além dos previstos em lei: 
a) se qualquer das partes deixar de cumprir quaisquer obrigações, pecuniárias ou não, 
decorrentes do Contrato; 
b) se o ARRENDATÁRIO transferir, por qualquer forma, os direitos e obrigações decorrentes 
deste contrato, sem o expresso consentimento da ARRENDADORA; 
c) se a ARRENDADORA, em vistoria regular ou eventual, encontrar o(s) bem(ns) em estado 
indevido de conservação; 
d) se o ARRENDATÁRIO e ou DEVEDOR(ES) SOLIDÁRIO(S) sofrer(em) protestos de títulos de 
crédito e/ou de documentos representativos de dívida, qualquer medida judicial ou extrajudicial, 
propor(em) recuperação judicial ou extrajudicial, ou tiver(em) sua falência requerida ou decretada; 
e) se o ARRENDATÁRIO não substituir, no prazo que lhe for estabelecido pela ARRENDADORA, 
por outro(s) de livre aceitação da ARRENDADORA, qualquer um do(s) DEVEDOR(S) 
SOLIDÁRIO(S); 
f) se contra o ARRENDATÁRIO for promovida qualquer medida judicial ou extrajudicial que, por 
qualquer forma, possa afetar os direitos da ARRENDADORA sobre o(s) bem(ns) arrendado(s); 
g) se o ARRENDATÁRIO ou a sua controladora tiver o seu controle societário transferido direta 
ou indiretamente a terceiro. 
15.1. Rescindido o Contrato, o ARRENDATÁRIO obriga-se a devolver o(s) bem(ns) à 
ARRENDADORA no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de esbulho possessório, para que a 
ARRENDADORA possa promover a sua venda. 
15.2. O VRG pago somente será restituído ao ARRENDATÁRIO, na forma estabelecida na 
cláusula 18.2, item “a”, após verificado o cumprimento, pelo ARRENDATÁRIO, de todas as 
obrigações, pecuniárias ou não, pactuadas no contrato. 
15.3. Em caso de inadimplemento ou devolução do(s) bem(ns) antes do vencimento ordinário do 
Contrato, o ARRENDATÁRIO será responsável por indenizar a ARRENDADORA dos prejuízos a 
ela causados, decorrentes da rescisão do contrato. O valor da correspondente indenização será 
calculado com base na soma das contraprestações e parcelas de VRG vencidas e não pagas, 
devidamente acrescidas dos encargos moratórios, mais o valor presente das contraprestações e 
parcelas de VRG vincendas na data de devolução ou retomada judicial do(s) bem(ns).  
15.3.1. O ARRENDATÁRIO será igualmente responsável perante a ARRENDADORA pelas 
despesas mencionadas na Cláusula 16.2 e pelas efetivadas com a guarda e venda do(s) bem(ns) 
em leilão, bem como, quando for o caso, pelos valores de multas de trânsito e de qualquer outra 
natureza, de impostos, taxas, e contribuições de qualquer natureza, inclusive do Imposto sobre 
Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, de seguro obrigatório e quaisquer outros custos e 
encargos que não tenham sido pagos pelo ARRENDATÁRIO.       
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15.3.2. Os valores correspondentes (i) à indenização apurada em conformidade com a cláusula 
15.3. e (ii) às despesas referidas na Cláusula 15.3.1 serão deduzidos da importância apurada 
com a venda do(s) bem(ns), restituindo-se ao ARRENDATÁRIO o eventual saldo remanescente. 
Se a importância apurada com a venda do(s) bem(ns) não bastar à liquidação dos valores 
correspondentes (i) à indenização apurada em conformidade com a Cláusula 15 e (ii) às 
despesas referidas na Cláusula 15.3.1, a diferença em favor da ARRENDADORA será exigida do 
ARRENDATÁRIO, sob pena da adoção das medidas judiciais cabíveis.  
16. No vencimento normal deste Contrato ou no eventual vencimento antecipado, o 
ARRENDATÁRIO e/ou o(s) DEVEDOR(ES) SOLIDÁRIO(S) incorrerá(ão) em mora, 
independentemente de aviso ou notificação de qualquer espécie, se deixar(em) de cumprir 
qualquer obrigação derivada deste Contrato, ficando obrigado(a)(s) desde a data de vencimento 
até a data do efetivo pagamento a pagar o valor então devido, acrescido de: (i) juros 
remuneratórios  informados no item IV do Quadro Resumo; (ii) juros de mora à razão de 12% 
(doze por cento) ao ano, calculado sobre o valor devido com os acréscimos anteriores, e (iii) 
multa de 2% (dois por cento) do valor devido com os encargos anteriores.  
16.2. O ARRENDATÁRIO está ciente e autoriza a ARRENDADORA a cobrar todas as despesas 
efetuadas, decorrentes de eventuais cobranças, extrajudicial ou judicial, em caso de 
inadimplemento do ARRENDATÁRIO, com o intuito de reaver os seus créditos, autorizando ainda 
a ARRENDADORA a acrescer o valor das despesas ao saldo devedor desta operação. O 
ARRENDATÁRIO poderá exercer o mesmo direito para cumprimento de qualquer cláusula pela 
ARRENDADORA, nos termos do inciso XII do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. 
17. A ARRENDADORA poderá ceder ou transferir, no todo ou em parte, os direitos, obrigações e 
garantias do Contrato, podendo, para tanto, entregar ao cessionário toda a documentação relativa 
ao crédito. 
18. VALOR RESIDUAL GARANTIDO – VRG: fica assegurado ao ARRENDATÁRIO, no 
vencimento ordinário do contrato e uma vez cumpridas todas as suas obrigações, mediante 
comunicação escrita à ARRENDADORA, com 45 (quarenta e cinco) dias de antecedência, 
anteriores à data do término do contrato: 
18.1. De acordo com o disposto na Portaria MF 564 de 03/11/1978, o ARRENDATÁRIO declara 
compreender e concordar que  o VRG corresponde, por definição legal, ao valor estipulado e 
assegurado pelo ARRENDATÁRIO a ARRENDADORA,como sendo o mínimo que a 
ARRENDADORA, deverá receber em caso de venda a terceiros, caso não seja exercida a opção 
de compra pelo ARRENDATÁRIO. Assim, o pagamento do VRG, seja ele antecipado, juntamente 
com as contraprestações ou ao final, compõe as obrigações pecuniárias do ARRENDATÁRIO e 
corresponde ao valor mínimo assegurado a ARRENDADORA, como retorno do capital investido. 
18.2. O pagamento antecipado do VRG não configura o exercício da opção de compra. 
18.2.1. Desta forma, no caso de devolução do bem a ARRENDADORA, este será vendido no 
mercado, pela melhor oferta e o valor obtido será utilizado para amortizar ou liquidar as parcelas 
vencidas, além das despesas administrativas e/ou judiciais. Havendo saldo residual positivo, a 
diferença será devolvida ao ARRENDATÁRIO. Se, no entanto, houver saldo residual negativo, 
ainda caberá ao ARRENDATÁRIO o pagamento de tudo quanto for devido para o adimplemento 
das obrigações pactuadas no Contrato. 
18.3. Na hipótese do ARRENDATÁRIO optar por adquirir o bem, o valor pago a título de VRG 
deverá ser utilizado no abatimento do valor devido pelo ARRENDATÁRIO para este fim, sendo o 
Contrato considerado liquidado após o integral pagamento das contraprestações, VRG e demais 
obrigações atribuídas ao ARRENDATÁRIO por lei ou pelo presente Contrato.  
18.4. Na hipótese de renovação do arrendamento, o valor depositado a título de VRG será 
deduzido do valor devido por conta da renovação. 
19. Findo o prazo do arrendamento, se o ARRENDATÁRIO não tiver efetuado a devolução do(s) 
bem(ns), nem optado pela prorrogação ou renovação do arrendamento, no prazo estipulado no 
contrato, o seu silêncio importará na aceitação tácita da opção de compra, pelo valor estipulado 
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na letra “m” do quadro ESPECIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO, aplicando-se, nesta hipótese, o 
disposto em 18 e seguintes  acima. 
20. Nos contratos de arrendamento mercantil de veículos automotivos em que o  
ARRENDATÁRIO optou pela compra do(s) bem(ns) arrendado(s), após a quitação de todas as 
parcelas vencidas e vincendas, das obrigações pecuniárias previstas no Contrato, e do envio a 
ARRENDADORA de comprovante de pagamento dos IPVAs e dos DPVATs, bem como das 
multas pagas nas esferas Federal, Estaduais e Municipais, a ARRENDADORA remeterá ao 
ARRENDATÁRIO, no prazo de até trinta dias úteis, após o recebimento dos referidos 
documentos: 
I – o(s) documento(s) único de transferência (DUT) do(s) veículo(s) devidamente assinado(s) pela 
ARRENDADORA, a fim de possibilitar que o ARRENDATÁRIO providencie a respectiva 
transferência de propriedade do(s) veículo(s) junto ao departamento de trânsito do Estado; 
II - o termo de quitação do Contrato. 
21. O(s) DEVEDOR(ES) SOLIDÁRIO(S) declara(m)-se solidariamente responsável(eis), 
juntamente com o ARRENDATÁRIO, pelo cumprimento de todas as obrigações pecuniárias, 
principal e acessórias resultantes do Contrato, nos termos dos artigos 264 e seguintes do Código 
Civil Brasileiro. 
21.1. O cônjuge do DEVEDOR SOLIDÁRIO comparece neste ato para anuir aos termos deste 
Contrato, em especial ao disposto na cláusula 21 supra. 
22. O ARRENDATÁRIO e o(s) DEVEDOR(ES) SOLIDÁRIO(S) e cônjuge autoriza(m) as 
sociedades integrantes do Conglomerado Financeiro Santander, incluindo a ARRENDADORA, 
seus controladores e sociedades por eles controladas, coligadas e que tenham o mesmo controle 
comum: a) a consultar e registrar informações suas decorrentes de operações de crédito, 
conforme definido pelo Conselho Monetário Nacional, junto ao Sistema de Informações de Crédito 
(“SCR”), administrado pelo Banco Central do Brasil (“Banco Central”); b) a obter, fornecer e 
compartilhar entre si suas informações cadastrais, financeiras e de operações ativas, passivas e 
serviços prestados, inclusive contas correntes, contas poupança e aplicações financeiras de 
qualquer natureza; c) a obter, fornecer e efetuar a troca de suas informações cadastrais, 
financeiras e de operações ativas e passivas e serviços prestados, com outras instituições 
financeiras; d) a obter e/ou fornecer e/ou compartilhar informações e dados existentes ou que 
venham a existir relativos as obrigações por eles assumidas para constarem de cadastros 
compartilhados com outras instituições conveniadas para tanto, administrados pela SERASA e/ou 
por outras entidades congêneres; e) a examinar e utilizar as informações a que se referem as 
letras “a”, “b” e “c” supra, no Brasil e no exterior. 
22.1. O ARRENDATÁRIO e o(s) DEVEDOR(ES) SOLIDÁRIO(S) têm ciência de que (i) o SCR 
tem por finalidades: prover informações ao Banco Central para fins de supervisão do risco de 
crédito a que estão expostas as instituições participantes do SCR e,  propiciar o intercâmbio de 
informações entre essas instituições, sobre o montante de débitos e de responsabilidades de 
clientes em operações de crédito; (ii) poderá(ao) ter acesso aos dados constantes em seu(s) 
nome(s) no SCR por meio da página do Banco Central na rede mundial de computadores 
(internet) ou por meio da Central de Atendimento ao Público do Banco Central, ou ainda por 
outros meios que vierem a ser disponibilizados pelo Banco     Central; (iii) os pedidos de 
correções, de exclusões e registros de medidas judiciais e de manifestações de discordância 
quanto às informações constantes do SCR registradas pela ARRENDADOR deverão ser a ela 
dirigidas, por meio de requerimento escrito e fundamentado, e, quando for o caso, acompanhado 
da respectiva decisão judicial; e (iv) a consulta sobre qualquer informação ao SCR dependerá da 
prévia autorização do cliente de operações de crédito.  
23. O ARRENDATÁRIO e o(s) DEVEDOR(ES) SOLIDÁRIO(S), declara(am) que recebeu(ram) e 
concorda(m)  com todas as cláusulas deste Instrumento  que as presentes  foram lidas, 
entendidas e aceita em todos os seus termos. 
24. A tolerância ou concessão das partes não importará novação, perdão ou alteração contratual. 
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25. Para conhecer e dirimir as questões oriundas do Contrato fica eleito o foro da sede/domicílio 
de qualquer das partes, a critério do autor da demanda judicial. 
 

Tarifa de Cadastro para início de relacionamento.  

 solicito a prestação do serviço à FINANCEIRA, mediante pagamento da tarifa 

 opto por entregar os documentos que me foram solicitados.   

 
 

LOCAL E DATA 

      

ARRENDADORA 

      

ARRENDATÁRIO  

      

DEVEDOR SOLIDÁRIO 

      

CÔNJUGE DO DEVEDOR SOLIDÁRIO 

      

TESTEMUNHA (Nome e CPF)  

      

TESTEMUNHA (Nome e CPF) 

      

 
 
 

Canais de Atendimento Santander Financiamentos 
 
Site Santander Financiamentos 
Veja tudo que o Santander Financiamentos oferece à você, acesse o site 
www.santanderfinanciamentos.com.br, onde você tem a comodidade de encontrar serviços 
exclusivos que vão facilitar a sua vida, tais como: Segunda via de Carnê, Cálculo de Parcelas, 
Boleto de Quitação, Troca do Bem Financiado, Transferência do Financiamento, Encerramento e 
Comunicação de Sinistro de Leasing. 
 
Central de Relacionamento Santander Financiamentos 
4004 9090 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 
0800 722 9090 (Demais Localidades) 
 
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: 0800 707 2399  
 
Ouvidoria: 0800 286 8787 


